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BĘDZIE NOWY PRZEWOŹNIK

W NUMERZE


Głosujemy na projekty
do Budżetu
Obywatelskiego

	Nagrody prezydenta
dla sportowców
i trenerów



	Tczew walczy
z próchnicą u dzieci

M. Mykowska





O

d lipca komunikację miejską w Tczewie obsługiwać będzie firma P.A. Gryf
z siedzibą w Żukowie. Nowy kontrakt będzie obowiązywał przez półtora roku
– do końca 2020 r.
Wymogi, jakie postawiono nowemu przewodnikowi to m.in. maksymalny wiek autobusów, który nie może przekraczać 14 lat, system poboru opłat ma być zbliżony do
obecnie obowiązującej karty miejskiej oraz w ruchu musi być jednocześnie 25 autobusów. Autobusy będą niskopodłogowe, z automatyczną skrzynią biegów. Pojazdy będą
wyposażone w kamery – jedna z nich skierowana będzie w ten sposób, aby „widzieć”
pasażerów wsiadających i wysiadających z autobusu. Konieczna będzie także wymiana kart miejskich, ale koszty tego przedsięwzięcia weźmie na siebie miasto.
Więcej na str. 9 





Świętowali
małżeńscy jubilaci
Miasto wspiera żłobki
Umowa na boisko
lekkoatletyczne podpisana
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Kto jest kim w Radzie Miejskiej

V SESJA

Piotr Antczak
M

a 54 lata, urodzony w Tczewie. Radny
Rady Miejskiej w Tczewie z listy Prawa
i Sprawiedliwości. Do Rady Miasta startował
z okręgu nr 4 (Suchostrzygi, Osiedle Bajkowe,
Prątnica). Jest wiceprzewodniczącym Komisji
Gospodarczej oraz członkiem Komisji Rewizyjnej, a także przewodniczącym Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości .

Jednym z jego głównych celów w kadencji 2018-2023 jest poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych (montaż naświetlaczy przy przejściach dla pieszych, np. przy ul. Jagiełły), wybudowanie parkingu wielopoziomowego, remont chodników i ulic
oraz zwiększenie liczby pojemników na śmieci.
Wykształcenie:
- wyższe ekonomiczne - Politechnika Koszalińska
• kierunek Zarządzanie i Marketing o specjalności Zarządzanie
Firmą
• kierunek Ekonomia o specjalności Ekonomika i Organizacja
Przedsiębiorstw
- podyplomowe studia - Politechnika Gdańska
• zarządzanie nieruchomościami z licencją
- podyplomowe studia - Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
• Master of Business Administration ( MBA)
- ukończył kurs dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.
Praca zawodowa:
- pracował w Fabryce Sztuk na stanowisku kierownika ds. administracyjno-technicznych, był prezesem Zarządu Spółki RGK
w Grupie Energ, wiceprezesem w Spółce Energa - Operator
Eksploatacja. Obecnie pracuje na stanowisku Eksperta w Spółce
Energa Centrum Usług Wspólnych.
Dodatkowe informacje:
Po raz kolejny jest członkiem Zarządu Okręgowego Prawa
i Sprawiedliwości, pełnił funkcję członka Komisji Finansowo –
Budżetowej w Radzie Miejskiej w Tczewie, był ławnikiem w Sądzie Okręgowym w Gdańsku, IV Wydział Karny, sekretarzem
w Radzie Nadzorczej Szpitale Tczewskie S.A., wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z.o.o. w Tczewie. Społecznie pracował jako członek w „Patriotycznej Inicjatywie Budowy Pomnika Jana Pawła II”. Współzałożyciel Klubu Gazety Polskiej w Tczewie.
Żona Mariola jest położną, mają dwie córki licealistki. W wolnych chwilach uprawia sport, gra w siatkówkę.
e-mail piotr.antczak@um.tczew.pl

Ilu nas jest?
1 lutego br. w Tczewie zameldowanych było 57 158 osób, w tym
55 818 na pobyt stały i 1340 na pobyt czasowy. Od początku
stycznia ubyły 63 osoby.
Panorama Miasta
Biuletyn Informacyjny Samorządu Miasta Tczewa
Rada Programowa:
Przewodniczący – Kazimierz Ickiewicz
Członkowie – Adam Urban, Katarzyna Mejna,
Łukasz Brządkowski, Józef Cichon, Roman Kucharski
Redaktor naczelna – Małgorzata Mykowska
Redaguje:
	Urząd Miejski w Tczewie ( 58/77–59–300,
Biuro Rzecznika Prasowego ( 58/77–59–322
Nakład: 8 000 egzemplarzy
Druk: Wydawnictwo Bernardinum sp. z o.o.

Porządek obrad V sesji Rady Miejskiej w Tczewie na dzień
28 lutego 2019 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.
2.
3.
4.

Otwarcie sesji i powitanie gości.
Sprawdzenie obecności radnych.
Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji.
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z 31
stycznia 2019 r.
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za luty
2019 r.
6. Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych w okresie od 31 styczniado 27 lutego 2019 r.

II.	Część druga:
7. Informacja z realizacji w 2018 r. stypendiów szkolnych
o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych
oraz szkół ponadpodstawowych.
8. Przyjęcie sprawozdań z działalności komisji stałych Rady
Miejskiej za 2018 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
9.1 zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tczewie,
9.2 ustalenia sieci szkół podstawowych w Gminie Miejskiej
Tczew.
10. Zgłaszanie interpelacji, zapytań i wniosków.
11. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.).

Narodowy Dzień Pamięci
Żołnierzy Wyklętych – 1 marca
Prezydent Tczewa serdecznie
zaprasza na uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci
Żołnierzy Wyklętych.
Godz. 12.00
- Otwarcie wystawy plenerowej „Organizacje niepodległościowe w powiecie tczewskim 1945-1952”
- deptak przy ul. J. Dąbrowskiego
- złożenie kwiatów pod tablicą przy Miejskiej Bibliotece Publicznej (od strony ul. Kościuszki)
- przejście w kierunku ronda Żołnierzy Wyklętych i zapalenie zniczy
Godz. 12.30 - uroczystości przy Pomniku Ofiar Stalinizmu
w Parku Miejskim
- hymn państwowy
- tło historyczne
- Słowo Boże
- składanie wiązanek kwiatów, zapalenie zniczy
- sygnał hejnalisty,
- podziękowanie za udział w uroczystości.
Informacje i innych wydarzeniach związanych z Dniem Pamięci
Żołnierzy Wyklętych - www.wrotatczewa.pl
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Umowa na budowę stadionu
lekkoatletycznego podpisana

- Tczewscy lekkoatleci osiągają
coraz więcej sukcesów, dlatego
potrzebne im jest nowoczesne

M. Mykowska

Prezydent Mirosław Pobłocki
oraz Tomasz Zabłocki reprezentujący wykonawcę, podpisali umowę dotyczącą budowy stadionu
lekkoatletycznego w Tczewie.
Umowa podpisana została 5 lutego. Podpisali ją prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki oraz Tomasz Zabłocki, reprezentujący
firmę PANORAMA Obiekty Sportowe z Piaseczna. Umowa dotyczy wykonania I etapu
stadionu lekkoatletycznego przy
ul. Bałdowskiej w Tczewie. W
jego skład wchodzą m.in. budowa bieżni lekkoatletycznej oraz
sektora rzutów z nawierzchnią z
trawy naturalnej, budowa płyty boiska piłkarskiego, dostawa i
montaż wyposażenia boiska piłkarskiego, wykonanie kanalizacji
deszczowej.

miejsce do trenowania i rozgrywania zawodów. Stadion
służył będzie nie tylko wyczynowcom, ale też wszystkim
miłośnikom aktywnego spędzania czasu - tłumaczy prezydent Mirosław Pobłocki.

Koszt zadania to: 4 755 963,51
zł. Termin wykonania (wraz
z uzyskaniem pozwolenia na
użytkowanie i certyfikatem
PZLA) – mija z końcem października br.

nalny. Czyniły to organy jednolitej administracji państwowej PRL. Nie istniała jeszcze
gmina - jednostka samorządu
terytorialnego. Śmieci najprawdopodobniej były w tym obszarze już w chwili zakładania
cmentarza, z uwagi na bliskość
wysypiska. Stosowny organ administracji publicznej był zobligowany do przeprowadzenia
prac głębinowych oraz zachowania innych norm sanitarnych, czego nie uczyniono.

1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych(…), przeniesiono je w inne, godne miejsce, na
koszt zakładu pogrzebowego.
Odbyła się ponowna uroczystość, w miesiąc po pochówku.
Co więcej, jak powódka sama
przyznała, Prezydent Miasta
Tczewa osobiście przeprosił ją
za zaistniała sytuację.

Sąd oddalił powództwo wobec
Gminy Miejskiej Tczew
Sąd Okręgowy w Gdańsku, 21
stycznia ogłosił wyrok w sprawie pochówku w grobie, w którym znaleziono śmieci.
Zdarzenie miało miejsce w
2016 r. na Cmentarzu Komunalnym w Tczewie i było szeroko opisywane w mediach.

Sąd Okręgowy w Gdańsku
rozpatrzył sprawę o naruszenie dóbr osobistych z powództwa wdowy - przeciwko ówczesnemu zarządcy cmentarza
oraz Gminie Miejskiej Tczew.
Sąd oddalił powództwo wobec Gminy Miejskiej Tczew.
Zarządca został zobowiązany do przeproszenia wdowy na
łamach dwóch gazet oraz na
dwóch stronach internetowych,
oddalił natomiast powództwo
w kwestii zadośćuczynienia.
Wyrok nie jest prawomocny.

Jak czytamy w uzasadnieniu
do wyroku, sąd uznał, że roszczenia powódki wobec Gminy
Miejskiej Tczew są niezasadne.
Gmina „nie była podmiotem,
który zakładał cmentarz komu-

(…) Zdaniem Sądu, władze gminy wykonały wszelkie czynności niezbędne w celu
usunięcia skutków naruszenia
dóbr osobistych powódki. (…)
Pozwana gmina i jej przedstawiciele wyszli z inicjatywą,
wykonali wiele działań przekraczających zwykły poziom
zaangażowania w tego rodzaju sprawach. Przede wszystkim,
z inicjatywy i przy wsparciu
władz gminy dokonano ekshumacji ciała małżonka powódki
w trybie przewidzianym w art.
15 ustawy z dnia 15 stycznia

Przetarg na remont
ul. Pułaskiego
Zakład Usług Komunalnych
– Miejski Zarząd Dróg ogłosił przetarg na wykonanie II
etapu remontu ul. Pułaskiego. Odcinek przeznaczony do
remontu to ponad 320 m, od
skrzyżowania z ul. H. Dąbrowskiego do skrzyżowania
z ul. Konarskiego.
W zakres inwestycji wchodzi m.in:
- przebudowa nawierzchni
- budowa chodników
- przebudowa skrzyżowania
ul. Pułaskiego z ul. Polną
- budowa ścieżki rowerowej
na odcinku od pętli autobusowej do ul. Polnej
- przebudowa kanalizacji
deszczowej i oświetlenia
Termin wykonania zadania:
koniec lipca br.
I etap został wykonany w 2017 r.
(ok. 250 m – od ul. Czyżykowskiej do skrzyżowania
z ul. H. Dąbrowskiego).
 Maturzyści zapraszają
do poloneza
W poniedziałek, 4 marca, już
po raz szósty maturzyści zatańczą poloneza na ulicach Starego Miasta. Początek – o godz.
11.00 przy ul. J. Dabrowskiego.
W polonezie wezmą udział
uczniowie klas maturalnych z:
Uniwersyteckiego Katolickiego
Liceum Ogólnokształcącego,
I Liceum Ogólnokształcącego, II Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich, Zespołu
Szkół Budowlanych i Odzieżowych, Zespołu Szkół Ekonomicznych i Zespołu Szkół
Technicznych.
Organizatorem wydarzenia
jest UKLO.
 Ogłoszenie
Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Tczewie
(II piętro) został wywieszony
wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej
Tczew, położonej na targowisku miejskim w Tczewie przy
ul. Żwirki - boks handlowy nr
15, o pow. 13,20 m2 w hali nr I,
oznaczonej nr działki 32/34, obręb 5, KW GD1T/00016850/3,
przeznaczonej do oddania w najem w drodze przetargu, w celu
prowadzenia działalności handlowej.


M.M.

W powyższym kontekście, nałożenie na pozwana gminę obowiązku publikacji ogłoszeń
prasowych i internetowych, prowadziłoby do dalszego, niepotrzebnego roztrząsania sprawy,
która została już zakończona.”

Po zdarzeniu, na zlecenie miasta, przeprowadzono 12 odwiertów geologicznych, które
wykazały, że w pobliżu miejsca pochówku znajdowały się
odpady, Natychmiast wstrzymano pochówki w okolicy,
gdzie znaleziono śmieci. Od 1
stycznia 2018 r. zmienił się zarządca cmentarza komunalnego, obecnie jest to Zakład
Usług Komunalnych.
M.M.
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Tczew staje do walki z próchnicą u dzieci
wotna dla dzieci oraz rodziców/opiekunów prawnych.
Szczególnie zwrócimy uwagę na techniki szczotkowania
zębów, odpowiednie żywienie
dzieci, nawyki higieniczne i
konieczność okresowych wizyt
kontrolnych u stomatologa.

Wszystkie tczewskie 7-latki zostaną objęte programem profilaktyki próchnicy. W tym roku
jest to ok. 640 dzieci z rocznika 2012.

Według danych pozyskanych z
Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w latach 2016 2017 z próchnicą zębów na
terenie miasta Tczewa zmagało się około 4485 dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat.
Z pozyskanych danych wynika,
że największy problem z próchnicą zębów mają dzieci w wieku
od 5-9 lat (1823 dzieci).
Program profilaktyki próchnicy skierowany jest do dzieci w wieku 7 lat zamieszkałych
na terenie Gminy Miejskiej

M. Mykowska

Tczewscy radni jednogłośnie
przyjęli „Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci
w wieku 7 lat z terenu Gminy Miejskiej Tczew na lata
2019-2021.”

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie

Tczew. Jego realizacja w latach
2019 – 2021 obejmie całą populację siedmiolatków (biorąc pod uwagę ich rok urodzenia). Przewiduje się możliwość
jego kontynuacji w latach następnych.

U 7-latków zostanie przeprowadzony przegląd jamy ustnej
wraz z zabiegiem lakowania
zębów. Lakowanie dotyczyć
będzie pierwszych zębów trzo-

nowych stałych (szóstych) u
dzieci, u których zabieg ten nie
został wykonany w ramach refundacji NFZ przed ukończeniem 7. roku życia oraz w
przypadkach utraty częściowej
lub całkowitej laku szczelinowego (zabieg lakowania dotyczy maksymalnie 2 zębów
u dziecka).
Dodatkowo w trakcie wizyty odbędzie się edukacja zdro-

Uprawnionymi do udziału
w programie w roku 2019 jest
ok. 640 dzieci z rocznika 2012
(7 letnich) . Szacunkowa liczba
uczestników z roczników, które zostaną objęte Programem
(razem w ciągu trzech lat) to
ponad 1800 dzieci.

Realizacja programu będzie
przebiegała we współpracy z
placówkami oświatowymi z terenu Tczewa. Program będzie
realizowany przez podmiot
wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert. Udział w
programie nastąpi po wyrażeniu przez rodziców/opiekunów
pisemnej zgody na przeprowadzenie świadczeń.
M.M.

wspieramy żłobki i przedszkola
dżetu miasta dla podmiotów
prowadzących żłobek, klub
dziecięcy lub zatrudniających
dziennych opiekunów w wysokości:

Kwotą od 150 do 350 zł na każde dziecko miesięcznie miasto
Tczew wspiera żłobki i inne formy opieki nad maluchami.
Do tej pory samorząd miasta Tczewa przeznaczał kwotę
350 zł na każde dziecko będące pod opieką żłobka. Podczas
styczniowej sesji tczewscy radni uznali, że pomoc powinna dotyczyć także innych form
opieki nad małymi dziećmi,
a więc klubów dziecięcych i
dziennych opiekunów.
– Miasto Tczew wspiera różne
formy opieki nad dziećmi. W
ubiegłym roku przekazaliśmy
żłobkom ok. 1 mln zł, mimo,
że wszystkie one są placówkami niepublicznymi – tłumaczy
Mirosław Pobłocki, prezydent
Tczewa. - Nowa uchwała rozszerza zakres podmiotów, które mają prawo do dotacji, ale
jednocześnie ograniczamy to
wsparcie do tych dzieci, które
są mieszkańcami Tczewa.
Obowiązująca do tej pory
uchwała Rady Miejskiej w
Tczewie (z 2013 r.), dotycząca

a) 350 zł miesięcznie na dziecko objęte opieką w żłobku,

b) 200 zł miesięcznie na dziecko objęte opieką w klubie
dziecięcym,

c)150 zł miesięcznie na dziecko objęte opieką przez dziennych opiekunów.
udzielania dotacji celowej dla
żłobków działających na terenie miasta obejmowała
dofinansowanie podmiotów
prowadzących żłobki. Z uwagi na wzrost zainteresowania
również innymi formami opieki tj. klubami dziecięcymi i
opiekunami dziennymi, pojawiła się potrzeba uchwalenia
nowych zapisów, na mocy których dofinansowywane będą
wszystkie formy opieki nad
dziećmi w wieku do lat trzech.
Ponadto nastąpiła również
zmiana w ustawie o opiece nad

dziećmi do 3 lat, która polega na uszczegółowieniu zapisów, w oparciu o które gmina udziela dotacji celowej.
Wcześniej ustawa zobowiązywała gminy wspierające podmioty prowadzące opiekę nad
dziećmi w wieku do lat trzech
do dofinansowania także dzieci spoza gminy. Zmiana ustawy spowodowała, że to gmina
określa między innymi kategorię dzieci, na które przysługuje dotacja.
Nowa uchwała określa następującą wysokość dotacji z bu-

Obecnie w Tczewie zarejestrowanych jest 10 żłobków
(wszystkie są placówkami niepublicznymi) oraz 5 opiekunów dziennych.

Miasto Tczew wspiera także przedszkola. Kwota dotacji
w roku 2019 na jedno dziecko
w przedszkolu niepublicznym
wynosi 714,89 zł miesięcznie, natomiast w publicznym
przedszkolu 953,19 zł. Na rok
2019 r. zaplanowano na ten cel
środki finansowe w wysokości
17 569 144 zł.
M.M.
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Świętowaliśmy Światowy Dzień Kociewia
Od kilku lat, 10 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Kociewia. Data wspólnego świętowania mieszkańców regionu
nie jest przypadkowa, bowiem
nazwa „Kociewie” w źródłach
pisanych pojawiła się 10 lutego 1807 roku.
W okresie wojen napoleońskich, a dokładniej konfliktu
pomiędzy Napoleonem a Prusami i Rosją, kiedy pod francuską egidą walczyły Legiony
Polskie na czele z gen. Janem
Henrykiem Dąbrowskim,
ppłk Józef Hurtig wysłał z zajętej miejscowości Nowe meldunek gen. Dąbrowskiemu, że
posyła w kierunku północnym
dwa patrole: jeden w kierunku
Starogardu, a drugi ku „Gociewiu…”.
Z okazji kociewskiego święta, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tczewie odbyła się
prezentacja nowości wydawniczych dotyczących naszego regionu. Dr Michał Kargul przedstawił zawartość 12
numeru „Tek Kociewskich” –
periodyku popularnonaukowego poświęconego regionowi. Eleonora Lewandowska
i Janusz Landowski zebranej
publiczności zaprezentowali

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne im. Małgorzaty
Hillar w Zblewie, informuje o możliwości ubiegania
się o nagrodę
„Kociewskie Pióro” za osiągnięcia i zasługi dla Kociewia w dziedzinie literatury,
publicystyki , animacji kultury indywidualnie i zbiorowo oraz za całokształt działalności.
jubileuszową publikację „Kociewie noszę w sercu. Festiwale Twórczości Kociewskiej im.
Romana Landowskiego 20082018”. Wydawnictwo jest podsumowaniem dziesięcioletniej
historii konkursowych zmagań, które swoim zasięgiem
obejmuje całe Kociewie.
Spotkanie zostało przygotowane przez: Miejską Bibliotekę Publiczną im. Aleksandra
Skultera w Tczewie, Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskiego
oddział Kociewski w Tczewie
oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej.

T. Jagielski

Atrakcje z okazji Światowego
Dnia Kociewia przygotowała
także Fabryka Sztuk. Czynna
była pracownia plastyczna koci
koci… Kociewiaka, w której
dzieci tworzyły obrazek na szkle,
wykonywały zakładkę z maskotką Fabryki Sztuk, a młodzież
ozdabiała bawełniane koszulki.
Był też teatrzyk z udziałem
widzów, konkursy oraz koncert
Kociewskiego Zespołu Pieśni i
Tańca „Frantówka”.

Trzy wnioski o dotację na remont zabytków
Jak co roku, miasto Tczew wspiera właścicieli zabytków oraz
obiektów znajdujących się na
obszarze wpisanym do rejestru
zabytków. W tym roku wpłynęły
trzy wnioski.

2019 r. wpłynęły do tut. urzędu 3 wnioski o przyznanie dotacji na 2019 r.:

Wykaz wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Tczew na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru, złożonych w terminie do
10.01.2019 r.

1. wniosek Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Tczewie o przyznanie dotacji na
prace konserwatorskie przy
dwóch rokokowych konfesjonałach znajdujących się
w kościele parafialnym pw.
Podwyższenia Krzyża św.
przy ul. Wyszyńskiego 6
w Tczewie – nr w rej. zab.
A/563 - kościół, B-164/4 konfesjonały

Zgodnie z uchwałą Rady
Miejskiej nr XLIX/430/2010
z dnia 30 września 2010 r. w
sprawie przyjęcia zasad i trybu
udzielenia i rozliczenia dotacji
na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych
do rejestru, znajdujących się na
terenie administracyjnym miasta Tczewa do dnia 10 stycznia

„Kociewskie Pióro 2018”
–zgłoś kandydata

• dot. obiektów wpisanych
indywidualnie do rejestru
zabytków:

• dot. obiektów położonych
na obszarze wpisanym do
rejestru zabytków:
1. wniosek właścicieli nieruchomości przy ul. Podgór-

nej 6 w Tczewie o przyznanie dotacji na remont dachu
budynku (ul. Podgórna 6,
Tczew)

2. wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości
przy pl. Hallera 15 w Tczewie o przyznanie dotacji
na remont elewacji frontowej (II etap) – remont III
kondygnacji budynku (pl.
Hallera 15, Tczew)

Wszystkie wnioski poddane
zostaną analizie pod względem zgodności z ww. uchwałą
(z uwzględnieniem błędów/
braków formalnych i merytorycznych).
Decyzję o przyznaniu dotacji podejmie Rada Miejska w
Tczewie w formie uchwały.
Wszyscy wnioskodawcy powiadamiani zostaną pisemnie
o podjętych przez Radę Miejską rozstrzygnięciach.

Nagroda „Kociewskie Pióro’ przyznawana jest od roku
2005 w powiecie tczewskim
i starogardzkim, a od 2012 r.
dołączył powiat świecki .
Do nagrody mogą być typowane osoby fizyczne i prawne, które wyróżniły się wybitnymi osiągnięciami
mającymi znaczenie dla Kociewia i jego mieszkańców,
a w szczególności:

1. przyczyniły się do promocji Kociewia w kraju
i za granicą
2. inspirowały wydawnictwa
3. stworzyły warunki rozwoju twórczości ludowej,
amatorskiej, rękodzieła
artystycznego lub innego
odkrycia w tej dziedzinie
4. reprezentowały postawy i potrzeby środowiska związanych z kulturą
i tradycją regionalną
Wniosek o przyznanie nagrody mogą składać następujące podmioty:

• organy administracji samorządowej
• instytucje kultury
• organizacje pozarządowe,
• fundacje,
• stowarzyszenia
• osoby fizyczne
Propozycje do nagród powinny być składane na specjalnym wniosku do 28
lutego 2019 r., na adres Towarzystwo Społeczno- Kulturalne im. Małgorzaty Hillar ul. Główna 40 a, 83-210
Zblewo.

 www.zblewo.pl
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Budżet Obywatelski Tczewa 2019 – głosujemy do 1 marca
24 projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego 2019 zostały zweryfikowane pozytywnie.
7 lutego ruszyło głosowanie.

T

o już szósta edycja Budżetu Obywatelskiego Tczewa. Zweryfikowane pozytywnie zostały 24 projekty i na nie
możemy głosować do 1 marca br. W głosowaniu mogą wziąć udział mieszkańcy zameldowani na terenie danego okręgu, którzy w 2019 r. kończą 16 lat i starsi.
Tak jak w poprzednich edycjach, głosowanie odbywa się poprzez Internet oraz

tradycyjnie – poprzez składanie podpisów
na papierowych formularzach. Głosować
można na dowolna liczbę projektów, ale
tylko na terenie własnego okręgu.

projekt obywatelski
tczew

Głosować można poprzez stronę:
https://bo.tczew.pl/

Ogłoszenie wyników Budżetu Obywatelskiego nastąpi do 29 marca 2019 r.

LISTA PROJEKTÓW SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA REGULAMINU BUDŻETU OBYWATELSKIEGO TCZEWA NA 2019 R.
OKRĘG I

1. „Miejskie grillowanie - os.
Staszica”
- wnioskodawca: I. Nitza,

- lokalizacja, opis projektu: dz.
nr 927/10 obręb 1, ul. Flisaków.
Miejsce ogólnodostępne do
grillowania wyposażone w kamienne palenisko, stoły, ławki, kosze na śmieci, wiatę nad
ławkami, monitoring, nasadzenia zieleni.

2. „Bezpieczna ulica Kołłątaja”

- wnioskodawca: A. Kruszyńska,
- lokalizacja, opis projektu: dz.
nr 514 obręb 8, ul. Kołłątaja.

Uspokojenie ruchu na ul. Kołłątaja poprzez wprowadzenie na
całej jej długości strefy „tempo
30” oraz montaż progów wyspowych w 3 lokalizacjach.
3. „Zagospodarowanie terenu
rekreacyjnego przy ul. Flisaków - etap II”

- wnioskodawca: B. Rostotska,

- lokalizacja, opis projektu: dz.
nr 927/10 obręb 1, ul. Flisaków.
Budowa chodnika, budowa
oświetlenia, elementy małej
architektury (ławki, kosze na
śmieci), nasadzenia zieleni.
OKRĘG II

1. „Remont chodnika przy ul.
Kochanowskiego 1”
- wnioskodawca: I. Galikowska, J. Rembisz,

- lokalizacja, opis projektu:
dz.1822/5, obr. 9 , ul. Kochanowskiego 1.

- lokalizacja, opis projektu:
dz. nr 644, obręb 9, ul. Żeromskiego; dz. nr 643 , obręb 9 ul. Konopnickiej; dz. nr
645/2, obręb 9, ul. Konopnickiej; dz. nr 725, obręb 9 ul.
Konopnickiej; dz. nr 679/1 obręb 9 ul. Iwaszkiewicza; dz. nr
746, obręb 9 ul. W. Pola.
Uspokojenie ruchu wokół SP
nr 10 poprzez wprowadzenie
strefy tempo 30 (ul. Iwaszkiewicza, ul. Wincentego Pola,
ul. Konopnickiej, ul. Żeromskiego), wyniesienie skrzyżowania: ul. Żeromskiego/
ul. Konopnickiej do poziomu chodników oraz wyniesienie przejścia dla pieszych na
ul. Żeromskiego (obok wjazdu
na parking szkoły), zmiana organizacji ruchu na skrzyżowanie równorzędne ul. Konopnickiej/ul. Żeromskiego.
3. „Wymiana chodnika”

- wnioskodawca: K. Siurek,

- lokalizacja, opis projektu: dz.
nr 388/4 obręb 2, ul. Polna 4.

Remont chodnika prowadzącego
do ul. Czyżykowskiej od przedszkola na ul. Orkana na wysokości budynku przy ul. Polnej 4.
4. „Małpi Psi Gaj - czyli duży
wybieg dla psów z torem przeszkód agility”

- wnioskodawca: K. Grabarczyk,

- lokalizacja, opis projektu: dz.
nr 325/10, obręb 9, ul. Stanisława Konarskiego.

Remont chodnika przed budynkiem przy ul. Kochanowskiego 1.

Wykonanie na terenie zielonym znajdującym się pomiędzy
ul. Orzeszkową, ul. Ceglarską
i ul. M. Reja ogrodzonego toru
przeszkód dla psów – agility.

- wnioskodawca: G. Pawlikowski,

5. „Dog Park Górki” plac zabaw dla psów

2. „Bezpieczna droga do szkoły”

- wnioskodawca: K. Hennig,

- lokalizacja, opis projektu:
Dz. nr 174/7, obręb 13, skwer
im. 750-lecia Miasta Tczewa.

Wykonanie na terenie zielonym znajdującym się na skwerze im. 750-lecia Miasta Tczewa placu zabaw dla psów z
takimi elementami jak: slalom, równoważnia, drążki i kółka do skoków, kładka,
tuby, poidła, dystrybutor torebek i pojemniki na odchody,
oraz ławki. Teren miałby być
ogrodzony. Nawierzchnia placu zabaw wykonana ze żwiru
i piasku. Plac posiadłby dwie
strefy: dla psów mniejszych i
większych.
6. „Instalacja progów zwalniających typu wyspa przy ul.
Bartosza Głowackiego”
- wnioskodawca: K.Hennig,

- lokalizacja, opis projektu: dz.
nr 46, obręb 12, ul. Bartosza
Głowackiego.

Instalacja na ul. B. Głowackiego 3 progów zwalniających
typu wyspa: przed skrzyżowaniem z ul. Nałkowskiej poniżej nieruchomości z numerem Głowackiego 50 A, przed
skrzyżowaniem z ul. Broniewskiego w okolicy nieruchomości z numerem Głowackiego
34 A, przed skrzyżowaniem z
ul. Reymonta - w okolicy nieruchomości z numerem Reymonta 1- przy przystanku autobusowym.
7. „Modernizacja terenu zielonego przy ul. Stanisławskiego”
- wnioskodawcy: M. Czarnecka, I. Szałachowska,

- lokalizacja, opis projektu: dz.
nr 598/4, obręb 13, ul. Jana
Stanisławskiego.

Modernizacja terenu zielonego polegająca na nasadzeniu drzew i krzewów w formie
labiryntu o powierzchni ok.
1200 m 2, wykonanie koncepcji
zagospodarowania terenu.
8. „Modernizacja terenu zielonego przy ul. Sychty”

- wnioskodawcy: T. Gorajski,
M. Jastrzębski, nr 29,

- lokalizacja, opis projektu: dz.
nr 598/4, obręb 13, ul. Stanisławskiego.
Zagospodarowanie i modernizacja terenu zielonego przy ul.
Sychty, m.in. wymiana istniejącej, drewnianej zjeżdżalni, drabinki i huśtawki na nowy zestaw
zabawowy zawierający te same
elementy zabawowe, wymiana stołu do ping-ponga na nowy
wraz z modernizacją nawierzchni, montaż ławek z oparciem
przy stole do gry w ping-ponga,
montaż kosza na śmieci, montaż
ławek i koszy na śmieci przy placu zabaw oraz przy istniejącym
street workout, wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu.
9. „Budowa zatoki postojowej
dla samochodów osobowych
przy ul. Tetmajera w Tczewie
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”

- wnioskodawca: T. Tobiański,
- lokalizacja, opis projektu:
dz. nr 822/1 obręb 9 oraz dz.
nr 822/2 obręb 9, ul. K. Tetmajera.

10. „Zagospodarowanie, modernizacja terenu zielonego na
działkach nr 822/6, 822/11,
822/16 obręb 9”
- wnioskodawca: T. Tobiański,
- lokalizacja, opis projektu: dz.
nr 822/6, 822/11, 822/16, obręb 9, ul. K. Tetmajera.
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Kontynuacja zagospodarowania poprzez nasadzenie
krzewów ozdobnych, drzew
ozdobnych, budowę skalniaka,
renowację trawnika. Wykonanie alejek, usytuowanie ławeczek oraz oświetlenia.
OKRĘG III

1. „Zagospodarowanie terenu zielonego przy al. Zwycięstwa 20”
- wnioskodawcy: K. Piątkowska, M. Żuchliński,

- lokalizacja, opis projektu: dz.
nr 425/22, obręb 6, al. Zwycięstwa 20.

Zagospodarowanie terenu zielonego od strony południowej
i wschodniej budynku przy al.
Zwycięstwa 20 oraz dokończenie zagospodarowania terenu
od strony wejścia do budynku
poprzez: wykonanie skalniaka, nasadzenia zieleni, rekultywację trawnika, wykonanie
niskiego ogrodzenia, montaż
koszy na śmieci, montaż stojaków rowerowych, przełożenie
nawierzchni fragmentu chodnika prowadzącego do budynku, oraz poszerzenie części
tego chodnika o 1m.
2. „Rozbudowa małego placu
zabaw przy ul. Jedności Narodu - II etap”
- wnioskodawcy: M. Skiberowski, Z. Gniewkowski,
- lokalizacja, opis projektu: dz.
nr 208/2, obręb 56, ul. Jedności Narodu.
Budowa małego boiska do piłki nożnej dla maluchów z małymi bramkami. Budowa
części rekreacyjnej: „bulodromu”- utwardzonego placu do
gry w boule wraz z wyposażeniem placu w cztery ławki z
oparciem, montaż dwóch koszy na śmieci, montaż dwóch
stołów betonowych do gry
w szachy, warcaby, chińczyka, montaż dwóch stołów do
gry w piłkarzyki, wykonanie
dwóch ogrodzeń: boiska i części rekreacyjnej.
3. „Zagospodarowanie terenów przy ul. Wyzwolenia 1 i
między wieżowcami przy alei
Zwycięstwa 19 i 20”
- wnioskodawcy: T. Chabowski, J. Słomski, J. Patora,
- lokalizacja, opis projektu: dz.
nr 425/22 obręb 6, ul. Wyzwolenia.

Doposażenie placu zabaw przy
ul. Wyzwolenia 1 poprzez
montaż huśtawki, ławek, urządzeń siłowni zewnętrznej.
Zagospodarowanie zielenią
dwóch trójkątów między wieżowcami przy alei Zwycięstwa
19 i 20. Poszerzenie parkingu koło budynku przy ul. Wyzwolenia 1.
4. „Zagospodarowanie terenów wokół wieżowca przy al.
Zwycięstwa 18 i placu między
ul. Wyzwolenia 2 i 3”
- wnioskodawcy: R. Piaskowski, R. Piaskowski, A. Owczarek,

- lokalizacja, opis projektu:
dz.nr 425/22 obręb 6, al. Zwycięstwa 18 oraz ul. Wyzwolenia 2 i 3

Zagospodarowanie terenu poprzez: rekultywację trawnika oraz nasadzenia krzewów i
drzewek przed blokiem przy ul.
Wyzwolenia 3 (od strony budynku przy ul. Wyzwolenia 2,
nasadzenie żywopłotu wokół
placu między blokami Wyzwolenia 2 i 3 oraz zasadzenie drzew
i krzewów na tym placu. Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej pomiędzy blokami przy ul.
Wyzwolenia 2 i 3. Poszerzenie
parkingu przy wieżowcu przy
al. Zwycięstwa 18. Montaż ławki oraz kosza na śmieci oraz wykonanie alejki z kostki brukowej
od trzepaka w stronę ławek na
terenie zielonym przy al. Zwycięstwa 18. Posadzenie żywopłotu na skarpie przed frontem
części wieżowca przy al. Zwycięstwa 18. Ogrodzenie skalniaka płotkiem przed wieżowcem
przy al. Zwycięstwa 20.
5. „Stworzenie muzyczno-naukowego parku doświadczeń
na świeżym powietrzu przy
Szkole Podstawowej nr 11”

rowa orkiestra. Druga strefa Nauki wyposażona byłaby
w takie urządzenia jak: wielokrążek i wir wodny, eko-memory, głuchy telefon, film animowany, kołyska Newtona
oraz urządzenie z zakresu optyki, czyli pisanie lustrzane
oraz rozbudowana konstrukcja „Naukowy Hex” z wieloma
elementami iluzji.

Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie zielonym
ogrodzonym pomiędzy blokami mieszkalnymi przy ul. Jaworowej 6, 9, 11.

6. „Rodzinna, monitorowana
wiata grillowa na niecce przy
ul. Jedności Narodu”

Budowa toru rowerowego dla
dzieci i młodzieży (możliwość
jazdy na hulajnodze lub deskorolce).

- wnioskodawcy: A. Kussowska, B. Kubaszewski,

- lokalizacja, opis projektu:
dz.nr 234/4, obręb 6, niecka
pomiędzy ul. Jedności Narodu
a ul. Saperską przy SP 11

Monitorowana wiata do grillowania dla rodzin wyposażona
w kamienne palenisko, osprzęt
do grilla, sprzęt do czyszczenia, monitoring podłączony
do systemu monitoringu miejskiego.
OKRĘG IV
1. „Siłownia pod chmurką
przy Szkole Podstawowej nr 8”
- wnioskodawca: B. Żmuda,

- lokalizacja, opis projektu:
dz. nr 13/6 obręb 5, ul. Armii
Krajowej.

Montaż na terenie zielonym
przy sali gimnastycznej urządzeń siłowni zewnętrznej
składającej się z siedmiu urządzeń: wahadło podwójne, twister podwójny, biegacz pojedynczy, orbitrek wolnostojący,
odwodzenie pojedyncze, wioślarz wolnostojący oraz koordynator ruchu. Montaż zestawu do „street workout”.
2. „Modernizacja placu manewrowego przy ul. Jurgo”

- wnioskodawca: I. Kordys,

- wnioskodawca: A. Miętkiewski,

Budowa edukacyjnego Parku Doświadczeń składającego się z 13 interaktywnychi certyfikowanych urządzeń
umieszczonych w dwóch tematycznych strefach: Muzyki
i Nauki. W skład Strefy Muzyki weszłyby takie urządzenia jak: bębny, grające trójkąty, gong i cymbały, ksylofon
oraz wieloelementowa plene-

Modernizacja istniejącego placu manewrowego usytuowanego na ul. Jurgo (teren pomiędzy budynkami nr 11-13 oraz
15-17).

- lokalizacja, opis projektu: dz.
nr 244/2 obręb 6, ul. Saperska 12

- lokalizacja, opis projektu:
Dz. nr 281,277 obręb 5, ul.
Jurgo.

3. „Siłownia pod chmurką”

- wnioskodawca: G. Pierzynowska,

- lokalizacja, opis projektu: dz.
nr 141/6 obręb 4, ul. Jodłowa.

4. „Rowerowy plac zabaw”

- wnioskodawca: M. Byczkowski, T. Klimczak,
- lokalizacja, opis projektu: dz.
nr 141/6 obręb 4, ul. Jodłowa.

5. „Bezpieczna droga dzieci do
szkoły i kościoła - monitoring
ciągów komunikacyjnych”
- wnioskodawca: K. Barlewicz,
- lokalizacja, opis projektu: okolice Szkoły Podstawowej nr 12 ul. Topolowa, ul. Jarzębinowa, ul. Kasztanowa,
ul. Armii Krajowej działki nr:
39/179, 205,39/159, 39/126,
139/13, 193/2, 39/12, 39/20

- ciąg al. Kociewskiej - dz. nr:
124, 39/177, 125, 122, 123/1,
116/4, 34/11, 266/5, 155/2,
154/4, 149/20, 149/21, 148/50,
148/19, 161/1, 29, 30, 31, 32,
57, 58, 65, 10/5, 11/4, 11/14,
269/2,

- Plac Papieski i ul. Rokicka,
ul. Brzechwy: dz. nr 149/3, 7,
352, 161/3, 46, 47, 48, 49/1, 33.

Wykonanie nowej instalacji
monitoringu, rozbudowującej
istniejący system monitoringu miejskiego terenów zlokalizowanych wzdłuż al. Kociewskiej, deptaku pomiędzy SP
12, a ul. Armii Krajowej, okolic szkoły, terenów rekreacyjnych na os. Bajkowym oraz
Placu Papieskiego i fragmentów ul. Rokickiej i Brzechwy.
Nowo zainstalowany sprzęt ma
pozwalać na ciągły monitoring
głównych ciągów komunikacyjnych, placów zabaw, dróg
do szkoły i kościoła. System
wykonany na istniejących słupach oświetleniowych, transfer obrazu systemem radiolinii
w paśmie 5 GHz lub systemem
światłowodowym z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury teletechnicznej.
Lista projektów, które zostały negatywnie zweryfikowane
(wraz z podaniem przyczyny
odrzucenia projektu)
znajduje się na stronie
www.bo.tczew.pl
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II Olimpiada Wiedzy
o Bezpieczeństwie
– 30 tczewian w II etapie
49 uczniów z 6 tczewskich szkół
rozwiązywało test w ramach
pierwszego etapu XII Olimpiady
Wiedzy o Bezpieczeństwie „Bezpieczne wakacje”.
Pierwszy etap konkursu odbył się
31 stycznia w I LO w Tczewie.
Do drugiej tury konkursu zakwalifikowało się 30 osób. Udało się
to tym, którzy w teście jednokrotnego wyboru uzyskali co najmniej
14 punktów z 20 możliwych do
zdobycia.

Następny etap odbędzie się 28 lutego. Uczniowie będą mieli do
rozwiązania test z pytaniami wielokrotnego wyboru oraz pytaniami otwartymi. Najlepsi spotkają
się w finale, 11 kwietnia w Malborku. Zadaniem finalistów będzie zdiagnozowanie najważniejszych problemów dotyczących
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas letnich wakacji w swoim miejscu zamieszkania oraz zaproponowanie ich rozwiązań.
Komisja konkursowa oceni między innymi wartość merytoryczną
każdej pracy, jej zgodność z tematem, innowacyjność, korzystanie
z metod badawczych, poprawność
językową oraz umiejętność zaprezentowania autorskiego projektu.
Zwycięzca konkursu otrzyma
m.in. darmowy indeks na wybrany kierunek studiów I stopnia, ufundowany przez Gdańską
Wyższą Szkołę Humanistyczną. Nagrody rzeczowe organizatorzy zapewniają wszystkim finalistom (w poprzednich latach wśród
upominków były: laptopy, tablety,
smartfony, czytniki e-book, rowery, kursy prawa jazdy, aparaty fotograficzne). Szkolny koordynator,
który przygotuje zwycięzcę Olimpiady, dostanie indeks na darmowe
studia podyplomowe w GWSH.
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z gmin, z których straż jest
współorganizatorem Olimpiady.
W tym roku w przedsięwzięcie
zaangażowały się straże miejskie
z Gdańska, Chojnic, Kościerzyny, Kwidzyna, Malborka, Pelplina, Rumi, Starogardu Gdańskiego i Tczewa.
Do udziału w tegorocznej edycji
Olimpiady zgłosiło się 1380 uczniów z 41 szkół.

Straż Miejska w styczniu
W styczniu 2019 r. tczewska
Straż Miejska odnotowała 726
interwencji, w tym 437 zgłoszonych przez mieszkańców i przedstawicieli instytucji, 67 – od
operatorów monitoringu, 58 zgłoszonych przez dyżurnych
Komendy Powiatowej Policji w
Tczewie oraz 164 – to interwencje własne strażników.

rewskiego, Jedności Narodu,
Wąskiej, Podgórnej, Niepodległości, Zamkowej, Lecha, Łąkowej, Kopernika,
Wojska Polskiego, Sobieskiego, Wilczej, Nizinnej,
Pomira, Malinowskiej, Czyżykowskiej, Okrzei.
Zebrano łącznie 118 worków odpadów.

• Przewieziono 13 osób z upojeniem alkoholowym: 6 - do
miejsca zamieszkania, 2 - do
ośrodka „Fides” w Malborku,
2 - do ogrzewalni w Tczewie,
1 - do ośrodka „Prometeusz”
w Pruszczu Gd., 1 - do stowarzyszenia „Agape” w Nowym
Stawie, 1 - do ośrodka dla bezdomnych w Borowym Młynie.
• Przeprowadzono 58 wspólnych patroli z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej
Policji w Tczewie.
• Osadzeni w Areszcie Śledczym w Starogardzie Gdańskim wykonywali prace porządkowe na terenie Tczewa
oraz odśnieżali chodniki. Prace prowadzone były
m.in. w rejonie ul. Rybackiej, Sambora, pl. Piłsudskiego, ul. Kołłątaja, Pade-

• Dzielnicowi strażnicy miejscy działający na osiedlach Suchostrzygi i Bajkowym podjęli 45 interwencji
własnych oraz 50 zleconych
(przez administracje i mieszkańców osiedli, dyżurnych
SM), nałożyli 7 mandatów karnych na łącznie 550
zł, wystawili 18 wezwań dla
sprawców wykroczeń drogowych oraz 21 osób pouczyli.
Na Zatorzu i Os. Garnuszewskiego dzielnicowi podjęli 2 interwencje własne
oraz 41 zleconych, nałożyli 1 mandat karny na 100 zł,
wystawili 10 wezwań dla
sprawców wykroczeń drogowych oraz 3 osoby pouczyli.
Interwencje dzielnicowych
dotyczą głównie spraw porządkowych, spożywania al-

W lutym strażnicy miejscy kontynuowali na osiedlu Zatorze rozpoczętą jesienią akcję informacyjną
dotyczącą szkodliwości spalania
odpadów.

ustannych apeli i prowadzonych
akcji wciąż zdarzają się osoby ,
które skłonne są wrzucać do domowych pieców plastikowe butelki, stare ubrania czy buty .

Podczas prowadzonych działań
mundurowi pozostawiali ulotki w skrzynkach pocztowych
i klatkach schodowych, a także rozmawiali z mieszkańcami.
- Wiele osób wciąż nie zdaje sobie sprawy, że wrzucając do pieca odpady, trują siebie, swoich
najbliższych i sąsiadów - mówi
Monika Fabich z tczewskiej
Straży Miejskiej. - Szkodliwe
substancje najczęściej unoszą się
i po czasie opadają w najbliższej okolicy. Alergia i problemy
z górnymi drogami oddechowymi mogą być konsekwencją spalania śmieci w przydomowych
instalacjach grzewczych. Ponadto, to dość powszechny proceder, który w myśl Ustawy o
odpadach, jest wykroczeniem
zagrożonym karą aresztu lub
grzywny. Niestety, pomimo nie-

Każdy kto nie stosuje się do
obowiązujących przepisów
musi liczyć się z konsekwencjami. Artykuł 191 Ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 21)
mówi, że kto termicznie przekształca odpady poza spalarnią
odpadów lub współspalarnią
odpadów podlega karze aresztu
albo grzywny. Strażnik miejski
może wypisać mandat od 20 do
500 zł. Mundurowi na podstawie upoważnienia Prezydenta Tczewa. w oparciu o art. 379
ustawy Prawo ochrony środowiska, uprawnieni są do wstępu
przez całą dobę na teren nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza oraz od 6.00-22.00 na
pozostały teren - w celu przeprowadzenia kontroli. Ponadto

koholu w miejscach publicznych, wykroczeń drogowych.

• Doprowadzono do usunięcia
samochodów długo nieużytkowanych i wraków: Opla ze
Skweru Kopernika, Audi
z ul. Orzeszkowej, Opla z ul.
Nad Wisłą, VW z ul. J. Narodu, Peuegota z ul. Kołłątaja, Nissana z ul. Sambora.

• Do Komendy Powiatowej Policji przekazano materiały z monitoringu dotyczące: uszkodzenia mienia (2,3 stycznia), kolizji
drogowej (3, 10, 16, 17 stycznia), kradzieży pojazdu
(7 stycznia), pobicia (17 stycznia),
kradzieży tablic (16 stycznia).
• Przeprowadzono działania
dotyczące egzekwowania od
właścicieli psów niezgodnego
z przepisami wyprowadzania
czworonogów i sprzątania po
nich. Przeprowadzono 18 interwencji. Nałożono 3 mandaty karne (łącznie 150 zł) za
niesprzątanie po psach i niezgodne z przepisami wyprowadzanie psów, skierowano
1 wniosek do sądu. Pouczono
1 osobę. 6-krotnie zgłoszono
do schroniska informację
o psach bez opieki.

Osiedle Zatorze – pod okiem strażników
próba niewpuszczenia upoważnionych do kontroli strażników
na teren posesji też może skutkować sankcjami. Artykuł 225
§ 1 Kodeksu karnego (Dz. U. z
1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn.
zmianami) mówi bowiem, że
kto osobie uprawnionej do
przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska lub
osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia
wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia
wolności do lat trzech.

Zwracamy się również z prośbą do wszystkich mieszkańców
o zgłaszanie do Straży Miejskiej pod bezpłatny numer tel.:
986 przypadków spalania odpadów w domowych piecach. Należy podkreślić, że z roku na rok
wzrasta świadomość mieszkańców odnośnie szkodliwości spalania śmieci i ochrony środowiska , a prowadzone działania
przynoszą pozytywne efekty.
Straż Miejska w Tczewie
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Od lipca w Tczewie nowy przewoźnik
Od lipca komunikację miejską w Tczewie obsługiwać będzie firma P.A. Gryf z Żukowa.

Z

akład Usług Komunalnych, będący organizatorem komunikacji miejskiej w
Tczewie, poinformował o wyniku negocjacji, których efektem jest wyłonienie przewoźnika, który będzie świadczył
usługi w Tczewie przez okres
półtora roku – do końca 2020 r.
- Rozmowy rozpoczęły się
w połowie grudnia ubiegłego roku - tłumaczy Przemysław Boleski, dyrektor ZUK
w Tczewie. - W rozmowach
uczestniczyły trzy firmy - obecny przewoźnik - Meteor oraz
przedsiębiorstwa Arriva i Gryf.
Wszyscy uczestnicy negocjacji otrzymali pełną informację
na temat funkcjonowania komunikacji miejskiej w Tczewie,
m.in. przebiegu tras, przychodów z biletów, wymaganej liczby autobusów. Znana była także kwota, którą dysponujemy
na komunikację miejską , czyli
ok. 1 mln euro netto rocznie.
Wymogi, jaki postawił nowemu przewodnikowi ZUK to
m.in. maksymalny wiek autobusów, który nie może przekraczać 14 lat, , system poboru
opłat ma być zbliżony do obecnie obowiązującej karty miejskiej oraz w ruchu musi być
jednocześnie 25 autobusów.
Autobusy będą niskopodłogowe, z automatyczną skrzynią
biegów. Pojazdy będą wyposażone w kamery – jedna z nich
skierowana będzie w ten sposób, aby „widzieć” pasażerów

Standardy
urbanistyczne
dla Tczewa

T

czewscy radni, podczas
styczniowej sesji, przyjęli uchwałę dotyczącą ustalenia
lokalnych standardów urbanistycznych dla miasta .

Przemysław Boleski ( z prawej) oraz Stanisław Smoliński poinformowali
o wynikach negocjacji

wsiadających i wysiadających z
autobusu.
Wyłonienie wykonawcy poprzedziły długotrwałe rozmowy, ale też wizyty u oferentów.
Oferty firm Arriva i Gryf były
bardzo zbliżone cenowo.

Nowy kontrakt będzie obowiązywał przez półtora roku.
Miasto będzie musiało zapłacić więcej za kontrakt. W
tej chwili jest to ok. 3 mln zł
rocznie, a będzie ok. 4,2 mln
zł. Konieczna będzie także
wymiana kart miejskich, ale
koszty tego przedsięwzięcia
weźmie na siebie miasto. Marki autobusów, które od lipca będą jeździć ulicami Tczewa to Solaris, Mercedes i Man.
Nowością dla pasażerów będzie możliwość śledzenia na
bieżąco trasy autobusów za

pośrednictwem smartfonów
(dzięki kodom QR). Jak zapowiedział nowy przewoźnik,
ok. 60 proc. przyszłego tczewskiego taboru będzie posiadało
klimatyzację. - Nowa umowa
określi także wysokość kar za
niewykonane kursy. W porównaniu z obowiązującymi obecnie, wzrosną one o 500 proc.
podkreśla Stanisław Smoliński z tczewskiego ZUK.
Obecna umowa obejmuje tylko 1,5 roku, jest to tzw. okres
przejściowy do czasu wprowadzenia biletu metropolitalnego. W następnym kontrakcie, który będzie obowiązywał
przez kolejne 8 lat pojawi się
m.in. wymóg posiadania autobusów napędzanych elektrycznie.
M.M.

Projekt uchwały określa
lokalne standardy urbanistyczne dla inwestycji mieszkaniowych i inwestycji towarzyszących, o których mowa
w ustawie z dnia 5 lipca
2018 r. o ułatwieniach
w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.
Projekt uchwały określa
m.in. odległość nowych inwestycji mieszkaniowych od
przystanku komunikacyjnego
(nie więcej niż 500 m), szkoły i przedszkola (nie więcej
niż 1500 m).

Inwestycję mieszkaniową wielorodzinną lokalizuje się na terenie zapewniającym dostęp
do urządzonych terenów wypoczynku oraz rekreacji lub
sportu w odległości nie większej niż 1500 m.
Dokument określa też dopuszczalną liczbę kondygnacji w budynkach, w zależności
od lokalizacji budynku. Podane są także wymogi dotyczące miejsc parkingowych, także
dla rowerów.
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W Tczewie – dobry klimat dla rowerów
We wrześniu i październiku
2018 r. Polska Unia Mobilności
Aktywnej przeprowadziła pilotażowe badanie klimatu rowerowego w Tczewie.
Ankietę można było wypełnić
przez Internet, bądź osobiście
w specjalnie zorganizowanym
punkcie. W przypadku Tczewa, punkt został zlokalizowany
w miejscu „bike and train” - rowerowym punkcie przesiadkowym na węźle transportowym.
- W badaniu wzięło udział 143
respondentów. W skali ocen
od 1 do 6, gdzie 1 to ocena najlepsza, a 6 najgorsza, w bada-

niu uzyskano średni wynik 3,15.
Jest to dobry wynik patrząc na
naszego zachodniego sąsiada.
Średni wynik miast niemieckich
w klasie miast 50.000-100.000
mieszkańców to 3,8 - ocenia
Rafał Glazik z Polskiej Unii
Mobilności Aktywnej.
Najwyższe oceny badani przyporządkowali następującym tematom: promowanie przez
miasto jazdy na rowerze, dziennikarze pozytywnie odnoszą
się do cyklistów, podejmowane są znaczne wysiłki na rzecz
rozwoju korzystania z rowerów,
drogi i ścieżki rowerowe są wygodne, szerokie i pozwalają na

łatwe wyprzedzanie wolniejszych osób jadących rowerem,
nawierzchnia ścieżek i dróg dla
rowerów jest wygodna, gładka i
płaska, łatwo dotrzeć rowerem
do centrum, można szybko i łatwo dotrzeć prostymi drogami
do codziennych celów podróży,
większość ulic/dróg jednokierunkowych jest dostępna dla ruchu rowerów w obu kierunkach.

Najniższe wyniki występowały przy poniższych pytaniach:
cykliści są odrzucani/spychani
na margines ruchu drogowego,
między cyklistami a pieszymi występuje wiele konfliktów,
między cyklistami a kierujący-

mi samochody występuje wiele konfliktów, rowery są często
kradzione, jadąc na rowerze po
jezdni ma się poczucie, że się
jest spychanym na skraj jezdni lub lekceważonym, nie ma
możliwości znalezienia odpowiednich miejsc do zaparkowania roweru, cykliści są
zmuszani do schodzenia i prowadzenia roweru w rejonie
prowadzonych prac budowlanych/drogowych, przy korzystaniu z transportu publicznego zabieranie roweru ze sobą
jest trudne i kosztowne.
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Nagrody prezydenta Tczewa dla najlepszych
sportowców i trenerów
wych Mistrzostwach Polski
w dwójce podwójnej)

16 zawodników oraz 5 trenerów
otrzymało nagrody finansowe
prezydenta Tczewa za osiągnięcia w 2018 r.

- Gratuluję tak znaczących
wyników i życzę Wam jak najwięcej wytrwałości na treningach i kolejnych sportowych
sukcesów - powiedział wiceprezydent A. Urban na spotkaniu ze sportowcami.

Wręczenie nagród i wyróżnień
odbyło się 18 lutego w Urzędzie Miejskim w Tczewie.
Nagrody otrzymali:
ZAWODNICY

- Maria Deptulska - radioorientacja sportowa, TSRS
Tczew (dwa brązowe medale
w Mistrzostwach Świata
w Radioorientacji Sportowej
w Korei Południowej, medalistka Mistrzostw Polski w radioorientacji i orientacji sportowej)
- Kamil Gajewski - tenis
ziemny, Sport Tenis Klub (II
m. w Halowych Młodzieżowych Mistrzostwach Polski
w Bytomiu, III m. w Letnich
Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Świdniku)

- Oliwer Mueller - boks, KS
Wisła Tczew (III m. w Mistrzostwach Polski Młodzików
w Grudziądzu)
- Nikodem Wieczorkowski pływanie UKS Dwójka Tczew
(I m. w Mistrzostwach Polski
Juniorów na 2500 m)
- Paulina Neubauer - pływanie, UKS Dwójka Tczew (II

M. Mykowska

Po zaopiniowaniu przez komisję złożonych wniosków
o przyznanie nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we
współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym
w 2018 r., prezydent miasta
Mirosław Pobłocki przyznał
21 nagród finansowych. Nagrody w wysokości od 15002100 zł otrzymało 16 zawodników. Nagrody w wysokości
700 zł zostały przyznane 5 trenerom. Przyznanych zostało
również 17 wyróżnień dla zawodników i 2 dla trenerów.

- Jakub Fedorowicz - wioślarstwo, tenis ziemny, Sopocki
Tenis Klub (III m. w Halowych Drużynowych Mistrzostwach Polski Kadetów, III m.
w Halowych Drużynowych
Mistrzostwach Polski Juniorów, III m na Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Młodzieży Kadetów, członek kadry narodowej Polskiego Związku Tenisowego).

m. w Mistrzostwach Polski Juniorów na 800 m stylem dowolnym)

- Maria Kuchta - pływanie,
UKS Dwójka Tczew (I m.
w Zimowych Mistrzostwach
Polski na dystansie 400 m. stylem zmiennym, II m.
w Letnich Mistrzostwach Polski na dystansie 400 m. stylem zmiennym, II m. na Zimowych Mistrzostwach Polski
na dystansie 400 m. stylem dowolnym)
- Daria Górska - tenis ziemny, Olimpia Poznań (I m
w Mistrzostwach Polski Młodziczek w grze podwójnej, I m.
w Halowych Mistrzostwach
Polski w grze podwójnej, II
m. w Halowych Mistrzostwach Polski w grze pojedynczej, drużynowe Mistrzostwo
Polski Młodziczek). Łącznie
w 2018 roku zdobyła 7 medali Mistrzostw Polski : 3 złote, 1 srebrny i 3 brązowe młodziczek.
- Zuzanna Golicka, jeździectwo, Sopocki Klub Jeździecki (II m. w Halowym Pucharze Polski dzieci i młodzieży
Leszno 2018)

- Marcelina Kruża - lekkoatletyka, MKS Sambor Tczew
(II m. w Mistrzostwach Polski
Młodziczek w skoku wzwyż
w Bełchatowie)

- Klaudia Wendowska - lekkoatletyka, MKS Sambor
Tczew (II m. w Mistrzostwach

Polski Młodzieczk w 5-boju w
Suwałkach)

- Daniel Ławrynowicz - pięciobój nowoczesny, UKS
Dwójka Tczew (I m. w Mistrzostwach Polski Młodzieżowców, II m indywidualnie
i III m. w sztafecie w Mistrzostwach Polski Seniorów, II m.
drużynowo i III m sztafet w
Mistrzostwach Europy Młodzieżowców, II m . sztafet Mistrzostw Europy Młodzieżowców, III m. w Akademickich
Mistrzostwach Świata)

- Marcel Walkowiak - pięciobój nowoczesny, UKS Dwójka Tczew (III m w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży,
III m. w Mistrzostwach Polski
Juniorów Młodszych)

- Piotr Ziółek - pięciobój
nowoczesny, UKS Dwójka
Tczew (II m. w Mistrzostwach
Polski Juniorów Młodszych, II
m sztafet i III m. indywidualnie na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży)
- Zuzanna Ławrynowicz –
- pięciobój nowoczesny, UKS
Dwójka Tczew (II m. w Mistrzostwach Polski Juniorów
Młodszych, II m sztafet i III
m. indywidualnie na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży)

- Karol Arczewski - wioślarstwo, KW 1904 Poznań (I m.
w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w czwórce podwójnej, II m. w Młodzieżo-

TRENERZY
- Damian Mielewczyk boks,
KS Wisła Tczew, trener Oliwera Muellera

- Mariusz Marut - pięciobój nowoczesny, UKS Dwójka Tczew, trener zawodników:
Zuzanny Ławrynowicz, Marcela Walkowiaka, Piotra Ziółka)

- Rafał Górski – tenis ziemny,
trener Darii Górskiej
- Stefan Domienikowski jeździectwo, trener Zuzanny
Golickiej

- Józef Krawczykiewicz - lekkoatletyka, MKS Sambor
Tczew – trener Klaudii Wendowskiej i Marceliny Kruży
WYRÓŻNIENIA
Zawodnicy

- Zawodnicy radioorientacji sportowej, TSRS Tczew:
Magdalena Rutkowska,
Oskar Bonna
- Zawodniczki piłki ręcznej
MKS Sambor Tczew: Wiktoria Nobis, Laura Maury, Julia
Kiwatrowska, Wiktoria Lis,
Julia Jezierska, Milena Gowin, Kamila Brejska, Aleksandra Puckowska, Julia Bielińska, Julita Ciesielska, Julia
Polenz, Weronika Solińska
- Zawodnicy Arkadii Tczew,
bilard: Arkadiusz Sząszor,
Kamil Sząszor, Sandra Aftka
Trenerzy
- Robert Karnowski - piłka
ręczna, MKS Sambor Tczew

- Artur Wierzbicki - piłka
ręczna, MKS Sambor Tczew.
M.M.
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Nagrody i wyróżnienia z okazji Dnia Tczewa
30 stycznia tczewianie świętowali Dzień Tczewa. 99 lat temu Tczew wrócił do Polski.

30

stycznia od 1992 roku
obchodzony jest jako
Dzień Tczewa. Jest to pamiątka wkroczenia wojsk gen. Józefa Hallera do Tczewa w 1920
roku. 30 stycznia to okazja nie
tylko do historycznych refleksji
i przypomnienia powrotu miasta do Macierzy, ale także sposobność nagrodzenia tych, którzy zasłużyli się dla Tczewa
swoją pracą i osiągnięciami.

Sesja rozpoczęła się minutą ciszy upamiętniającą niedawno zamordowanego prezydenta
Gdańska Pawła Adamowicza. – Do ataku nożownika na
prezydenta Gdańska doszło 13
stycznia. Nazajutrz, mimo wysiłków lekarzy, Paweł Adamowicz zmarł. Od tego czasu na
wiele sposobów wyrażaliśmy
swój sprzeciw przeciwko tej
zbrodni i przeciwko brutalizacji życia publicznego. Także
mieszkańcy Tczewa włączyli się w to przezywanie żałoby
i oddawali hołd zamordowanemu samorządowcowi – powiedział Zenon Drewa.
Na uroczystej sesji obecny był
wojewoda pomorski Dariusz
Drelich, który wręczył odznaczenia przyznane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę.

J. cherek (3)

Uroczystości rozpoczęły się
w kościele pw. Podwyższenia
Krzyża Św. uroczystą mszą św.
Po niej, w Centrum Kultury
i Sztuki odbyła się uroczysta
sesja. Otworzył ją przewodniczący Rady Miejskiej Zenon
Drewa.

Uroczystości uświetnił występ uczniów Szkoły Podstawowej nr 12

Złoty Krzyż Zasługi otrzymała Alicja Gajewska, dyrektor
Fabryki Sztuk. Srebrny Krzyż
Zasługi wręczono Tadeuszowi
Dzwonkowskiemu, radnemu
Rady Miejskiej, byłemu staroście tczewskiemu, nauczycielowi. Brązowy Krzyż Zasługi otrzymał przedsiębiorca
Józef Wąs. Andrzej Zieliński
został odznaczony Krzyżem
Wolności i Solidarności.
Radny i historyk Kazimierz
Ickiewicz podzielił się z zebranymi refleksjami na temat
ojczyzny, jej różnorodności,
historii, często trudnej do jednoznacznej oceny.
Podczas uroczystej sesji Rady
Miejskiej przekazane zostały wyróżnienia Rady Miej-

Z rąk wojewody Krzyże Zasługi otrzymali (od lewej): Józef Wąs, Tadeusz
Dzwonkowski, Alicja Gajewska

skiej w Tczewie – medale „Pro
Domo Trsoviensi”. Otrzymali
je Magdalena Kubicka – Netka oraz Tomasz Tobiański.

Magdalena Kubicka-Netka
została wyróżniona za promocję Tczewa na arenie międzynarodowej, promowanie kultury wśród mieszkańców Tczewa
i okolic oraz wychowywanie
kolejnych pokoleń muzyków.
O przyznanie medalu wnioskowali członkowie Harcerskiej
Orkiestry Dętej w Tczewie
wraz z komendantem Szczepu
im. Stanisława Moniuszki dh
Norbertem Jatkowskim.
Tomasz Tobiański został wyróżniony za działalność sportową oraz promowanie sportu w środowisku młodzieży

szkolnej i aktywnego trybu życia wśród mieszkańców Tczewa. O przyznanie medalu
wnioskowali członkowie Klubu Pro Domo Trsoviensi.
Uroczystą sesję Rady Miejskiej uświetnił występ chóru ze Szkoły Podstawowej nr
12. Uczniowie Zespołu Szkół
Katolickich wystawili krótki
spektakl oparty na tekstach ks.
Janusza Stanisława Pasierba
i Romana Landowskiego.
Tradycją stało się wysyłanie przez prezydenta Tczewa życzeń urodzinowych tym
mieszkańcom Tczewa, którzy
urodzili się 30 stycznia.
W tym roku mamy 144 jubilatów – w wieku od 1 do 90 lat.
M.M.

Medale „Pro Domo Trsoviesi” otrzymali Magdalena Kubicka-Netka
i Tomasz Tobiański
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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/

Co nas czeka w 2019 roku?
Infrastruktura
Sieć dróg rowerowych w Tczewie w ostatnich latach się rozrosła. Jednak nie na wszystkich
ważnych trasach można bezpiecznie poruszać się rowerem.
W tym roku powstanie krótki, ale ważny odcinek drogi dla
rowerów na ul. Jagiellońskiej.
Chodzi o fragment od ścieżki
przy sklepie Lidl do ul. Rokickiej (przy kościele pw. NMP
Matki Kościoła). Jest to bardzo istotny odcinek w całej sieci tras rowerowych Tczewa.
Z danych z konkursu „Rowerem do Pracy” wynika, że
przejeżdża tędy wielu pracowników firm zlokalizowanych w
strefie ekonomicznej na ul. Rokickiej/Skarszewskiej. Budowa
drogi rowerowej w tym miejscu
poprawi bezpieczeństwo
i komfort jazdy kilkuset rowerzystów.
Na 2019 rok planujemy zakończyć rozpoczętą już budowę
Wiślanej Trasy Rowerowej R-9
w Tczewie. Projekt ma charakter turystyczny, ale jego główną korzyścią będzie usprawnienie komunikacji pomiędzy
Osiedlem Staszica a resztą
miasta.

Edukacja

Kontynuujemy w tym roku trzy
z naszych sztandarowych działań edukacyjnych: „Rowerowy
Maj” (IV edycja), „Rowerem
do Pracy” (III edycja), „Edukacja rowerowa dzieci w szkołach” (II edycja).
„Rowerowy Maj” odbędzie
się już po raz czwarty. W zeszłym roku udział
wzięło 10 szkół,
tj. ponad 5 200
uczennic i uczniów. Aktualnie
chcemy objąć kampanią wszystkie 12 szkół i 5 500
dzieci. „Rowerowy Maj” jest
świetnym narzędziem do nauczania mobilności w mieście.

W ramach tej
kampanii dzieci
jeżdżą do szkoły na rowerze,
na hulajnodze,
deskorolce czy
rolkach. Akcja
bardzo mocno
stawia na zaangażowanie rodziców, którzy
wraz ze swoimi dziećmi na
cały miesiąc zmieniają swoje nawyki transportowe. Wysoka
frekwencja pokazuje, że zmiana taka jest możliwa.

Tegoroczne wydanie „Rowerem do Pracy” będzie mocno
zmodyfikowane. Po pierwsze
wydłużamy konkurs – zaczynamy szybciej (na prośbę uczestników zeszłorocznej edycji), tzn. już 8 kwietnia,
a kończymy wczesną jesienią,
tj. 29 września. Tak samo jak
w ubiegłym roku, również bieżący konkurs bazuje aplikacji STRAVA. Zmianą będzie
wprowadzenie systemu punktowego zamiast rankingu przejazdów i przebytych kilometrów, a zdobyty punkt będzie
można wymienić (nie tracąc
samych punktów) na wirtualną monetę, za którą uczestnik/
czka będzie mógł kupić różne nagrody, np. bilety do kina,
karnet na siłownię, zniżkę do
restauracji, nagrody rzeczowe
itd. Tczew jest coraz bardziej
za korkowany. Zmiana nawyków transportowych pracowników tczewskich firm jest więc
niezbędna. Wynik edycji z zeszłego roku (niemal 400 rowerzystów z 43 firm) jest wystarczającą informacją zwrotną, że
konkurs ten jest bardzo popularny i ma duże znaczenie.

W 2018 roku we współpracy
z Fundacją To i Co – Tczewscy
Kurierzy Rowerowi prowadziliśmy edukację rowerową dzieci
i osób dorosłych. W tym roku

chcielibyśmy skupić
się tylko na edukacji dzieci, rozszerzając program o
moduł bezpieczeństwa związanego ze
stanem technicznym rowerów. Każdy rower młodego
uczestnika warsztatów przejdzie obowiązkowy serwis.
Sama edukacja rowerowa jest bardzo
ważnym elementem,
który uzupełnia egzamin na
kartę rowerową oraz ugruntowuje zdobytą wiedzę i umiejętności. Prowadzone przez
nas szkolenia kształtują prawidłowe postawy i zachowania
w ruchu drogowym, w szczególności podczas jazdy na ulicy. Dzięki tym zajęciom uczymy dzieci kultury współżycia
z innymi uczestnikami ruchu
drogowego. W pierwszej edycji udział wzięło 8 szkół, a z
nich ponad 90 uczennic i uczniów. Zajęcia były podzielone
na moduły: warsztaty wprowadzające, jazda na placyku, budowa roweru oraz jazda w ruchu ulicznym. Cykl zajęć trwał
8 godzin i był zrealizowany osobno w każdej z 9 grup
szkolnych.

Konsultacje

Na przełomie marca i kwietnia zapraszamy do wspólnego
przeglądu ścieżek i dróg rowerowych. Zbiorowy głos mieszkańców Tczewa wesprze zespół
w monitorowaniu ewentualnych defektów na ścieżkach rowerowych, co przyspieszy proces napraw i zmian. Liczymy
na zaangażowanie mieszkańców. Usterki i potrzeby można
zgłaszać na bieżąco drogą mailową, przez stronę facebookową czy bezpośrednio w Urzędzie Miasta.

Rower Metropolitalny
Wiosną ruszy System Roweru Metropolitalnego MEVO.
SRM to 160 wspomaganych
elektrycznie
rowerów, które zostaną udostępnione do
wypożyczenia w 28 stacjach.
Każda stacja ma 5 do 6 stojaków rowerowych, zaś największa przy dworcu PKP – aż 17.
Pierwotnie start MEVO był
planowany na jesień 2018 roku.
Niestety z uwagi na problemy
techniczne związane z systemem informatycznym oraz samym napędem elektrycznym
roweru nie dokonano ostatecznego odbioru. Wierzymy, że
MEVO będzie rewolucją w systemie transportowym Tczewa, dlatego zależy nam by był
w 100 procentach sprawny od
pierwszego dnia uruchomienia.
Koszt wypożyczenia roweru to
0,10 zł za 1 minutę przy jednorazowym skorzystaniu z usługi.
Taniej będzie w abonamencie –
10 zł miesięcznie, a w ramach
tej opłaty aż 90 darmowych minut dziennie (po przekroczeniu
tego czasu 0,05 zł za 1 min).

Wydarzenia
III kwartał to intensyfikacja
działań na rzecz zrównoważonego transportu miejskiego,
który znów ruszy pod hasłem
„MIŁO!”.
Cały Europejski
Tydzień
Zrównoważonego Transportu
to wyjątkowy czas dla wszystkich osób dbających o środowisko i zdrowy tryb życia, a przede wszystkim popierających
ideę racjonalizacji mobilności miejskiej przez popularyzację roweru. Działania związane
z tą akcją zostaną delegowane
na NGO w ramach współpracy urzędu z tymi organizacjami
(grant miejski).
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Tczew nagradza małżeńskich jubilatów

W tczewskim Urzędzie Stanu
Cywilnego co roku ok. 160 par
małżeńskich świętuje 50, 55,
60, 65, a zdarza się, że i 70-lecie pożycia małżeńskiego. Decyzją prezydenta Tczewa Mirosława Pobłockiego, parom
małżeńskim zamieszkującym
i zameldowanym na pobyt stały w Tczewie powyżej 5 lat, obchodzącym jubileusz pożycia
małżeńskiego, przyznawane są
nagrody rzeczowe o wartości
o 1000 do 3000 zł. W ubiegłym roku na ten cel miasto
przeznaczyło ok. 200 tys. zł.
23 stycznia i 6 lutego w
USC odbyły się uroczystości związane z kolejnymi jubileuszami małżeńskimi.
23 stycznia w gronie jubilatów znalazła się niecodzienna para – Brygida i Marian
Arosłanow są małżeństwem od 70 lat. Pani Brygida skończy w tym roku 89
lat, pan Marian 97. Oboje są
pełni optymizmu i humoru.

M. Mykowska

Tczew jest miastem przyjaznym
dla seniorów nie tylko dzięki organizowaniu różnych form
aktywności dla tej grupy wiekowej, ale także nagradzając
ich za długoletnie pożycie małżeńskie.

Jubileusze z 23 stycznia
70-lecie
• Brygida i Marian Arosłanow
65-lecie
•	Krystyna i Zygmunt Wojtaś
•	Teresa i Kazimierz Sarach
• Urszula i Henryk Jankowscy
60-lecie
• Małgorzata i Jan Dysarz
•	Wanda i Henryk Kreft
•	Edyta i Kazimierz Doering
•	Czesława i Jan Skorupa

55-lecie
• Maria i Franciszek
	Krzyżanowscy
•	Lidia I Henryk Chabowscy
• Marianna i Kazimierz Wiórek
50-lecie
•	Renata i Władysław
Schischke
• Felicja i Waldemar Suszek
•	Krystyna i Henryk Gajewscy
•	Zofia i Ryszard Bzowscy

•	Janina i Kajetan Witkowscy
•	Danuta i Andrzej Abramczyk
• Maria i Ryszard Żywieccy
•	Helena i Henryk Kordowscy
• Barbara i Stanisław Trendel
•	Dorota i Paweł Rembisz
•	Krystyna i Rajmund Szafrańscy
• Maria i Zbigniew Pawelec
•	Władysława i Teodor Szramka
•	Teresa i Władysław Greccy
• Urszula i Franciszek Chudaś

Jubileusze świętowały także
pary z 5-, 55-, 60 i 65-letnim
stażem małżeńskim

Pary, które obchodzą jubileusz
50-lecia pożycia małżeńskiego
otrzymały Medale Prezydenta RP za długoletnie pożycie
małżeńskie, natomiast wszystkie małżeństwa otrzymały od
prezydenta miasta Tczewa jubileuszowe bony o wartości od
1000 do 3000 zł.

- Te nagrody są formą uhonorowania i docenienia ludzi,
którzy przeżyli ze sobą 50, 55
czy nawet 70 lat i na co dzień
dają swoim bliskim i otoczeniu
przykład prawdziwych wartości rodzinnych – stwierdził
prezydent M. Pobłocki.

M.M.

M. Mykowska

Prezydent Tczewa Mirosław
Pobłocki oraz kierownik USC
- Alina Kollwitz-Sobolewska życzyli wszystkim parom
pomyślności, zdrowia i jeszcze
wielu wspólnych jubileuszy.

Jubileusze z 6 lutego
60-lecie
•	Jan i Anna Laszkiewicz
•	Zofia i Kazimierz Krukar
55-lecie
•	Teresa i Antoni Owczarek
•	Anna i Alfons Niskowscy
•	Łucja i Edward Reisch
•	Ewa i Mieczysław Michna
•	Zofia i Kazimierz Wasak

•	Krystyna i Edward
Kampowscy
•	Wiesława i Bernard Maleccy
•	Krystyna i Kazimierz Brodniccy
• Maria i Stefan Muza
•	Krystyna i Aleksander Giełdon
•	Krystyna i Stanisław
Gernatowscy
• Urszula i Kazimierz Kolberg
•	Agnieszka i Gerhard Jarzombek

50-lecie
•	Renata i Henryk Wendowscy
•	Danuta i Jerzy Szczodrowscy
•	Danuta i Zdzisław Grabowscy
•	Elżbieta i Roman Zdrojewscy
•	Aniela i Zygmunt Gawrońscy
•	Wanda i Edmund Piontek
• Urszula i Andrzej Fryderyk
• Bogumiła i Jerzy Muszczyńscy
•	Halina i Jan Saczuk
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Kartka z kalendarza

Powitanie 2 Batalionu Strzelców
6 marca mija 89 rocznica przybycia do Tczewa
stałego garnizonu Wojska Polskiego. W roku
1930 przeniesiono do Tczewa ze Starogardu 2
Batalionu Strzelców, który szybko wkomponował się w życie miasta i był powodem do
dumy dla mieszkańców.
2 Batalion Strzelców został wydzielony z
65. Starogardzkiego Pułku Piechoty jako
samodzielna jednostka wojskowa 1 marca 1926 r. Po kilku latach podjęto decyzję o
przeniesieniu go do Tczewa, który w owym
czasie był niezwykle ważnym miastem
nadgranicznym, pełniącym dodatkowo rolę
dużego węzła transportowego ze strategicznymi mostami na Wiśle. 6 marca 1930
r. 2 BS uroczyście wkroczył do miasta. Tak
powitanie wojska opisała Gazeta Gdańska
z 9 marca 1930 roku: „Tczew godnie i uroczyście przygotował się na przyjęcie wkraczającego wojska. Ustawiono bramy powitalne, przybrane zielenią i sztandarami
o narodowych barwach. Z okien i balkonów powiewały chorągwie narodowe, na
ulicach panował niezwykły ruch i ożywienie. Już od godziny 8 tłumy ludności wyległy na ulice 30 Stycznia gdzie u wylotu ustawiono pierwsza bramę powitalną
przez którą wkraczał oczekiwany batalion.
Pogoda, po dniu chmurnym i dżdżystym,
była nadspodziewanie piękna, ulice zalewały potoki słońca, dodając naszemu grodowi wiośnianego uroku. O godzinie 9.30
ukazały się w oddali pierwsze szeregi niezachodzącego wojska. Lśniły w słońcu karabiny i kaski. Pełne zapału tczewianki nie
mogąc dociekać się przybycia wojaków,
wyjechały poza miasto i tam już powitały nadchodzących barwnemi wiązankami
kwiatów. Przed bramą miasta, przy długich szeregach samochodów, przedstawiciele miasta i obywatelstwa. Na twarzach
ich radosne oczekiwanie. W jednej chwili
oczom oczekującego tłumu ukazał się dowódca, a za nim cały batalion. Krótka komenda „Stój” wstrzymała szereg: Witał je
nasamprzód przewodniczący rady miejskiej p. Witosławski, dalej grono pań z pp.
starościną i burmistrzową na czele, szybko i zręcznie dekorując kwiatami zarówno
korpus oficerski jak i poszczególnych żołnierzy. Na placu przed szkołą, ustawiono
ołtarz polowy. Karność szeregów i dziarska postawa wojska wywołały zachwyt tłumów. Po przybyciu dowódcy O. K. gen.
Pasławskiego i gen. Rachmistruka kapelan wojskowy odprawił Msze polową, w
trasie której przygrywała orkiestra pułkowa. Po nabożeństwie wstąpił na mównicę ks. prałat Sienkiewicz i w mocnych
a wzruszających słowach podniósł zasługi polskiego żołnierza, nawołując go i tczewian do wzajemnej a braterskiej miłości.
Po odśpiewaniu Roty powitał przebyłych

p. starosta Stachowski. Mówiąc o bohaterstwie i dzielności polskiego wojaka wzniósł
okrzyk na cześć jego twórcy Marsz. Piłsudskiego. Imieniem wojska odpowiedział
p. gen. Pasławski dziękując obywatelstwu
za serdeczne przyjęcie oddziałów. Przemówienie swe zakończył generał okrzykiem
na cześć Rzeczypospolitej. Dalej nastąpiły
przemówienia burmistrza p. Wojczyńskiego i dowódcy baonu pułk. Michałowskiego, poczem przed starostwem odbyła się
defilada, a po niej odmarsz do przygotowanych koszar”.

Przeniesienie 2 Batalionu Strzelców
do Tczewa wyraźnie nie spodobało się
Niemcom zamieszkującym Wolne Miasto Gdańsk, którzy potraktowali je jako
krok agresywny. Gazeta Gdańska nr 57
z 11 marca 1930 donosiła: „Jeszcze niedawno wzywała prasa niemiecka i gdańska do tego, aby ze wszystkich stron starano się o uspokojenie opinii publicznej, nie
podając nieuzasadnionych wieści. Podaliśmy niedawno fakt, że ..Danziger Allgemeine Zeitting” pod sensacyjnemi tytułami podawała informację, jakoby Polska
2 bataliony piechoty przeniosła do Tczewa nad granicę gdańską. Pismo gdańskie
rozdmuchało wiadomość do wielkich rozmiarów, przedstawiając je jako krok wojowniczy i zagrożenie wolnemu miastu”.
Na nic zdały się tłumaczenia, że chodzi
o najzwyczajniejsze zarządzenie administracji wojskowej, dotyczące jednego batalionu strzelców, który został przeniesiony
ze Starogardu do Tczewa.
Koszary

Siedzibą 2 Batalionu Strzelców stały się
nowe koszary wojskowe. Zostały one zbu-

dowane z funduszy rządu polskiego w latach 1928 - 1930. Były to wówczas jedne
z najnowocześniejszych wojskowych budynków szkoleniowych w kraju. Jak donosiła Gazeta Gdańska z 14 lutego 1932
r.: ”Ze wszystkich jednak wojskowych budynków, wykonanych na terenu D. O. K.
VIII najnowocześniejszy w charakterze,
a przytem jak najbardziej dostosowanym
do wymagań polskiego żołnierza, jest
blok, koszarowy o pojemności 22.755 m
w Tczewie. Jest to budynek jednopiętrowy o masywnych sklepieniach ceglanych
systemu Klejna, z korytarzami i klatkami
schodowymi wyłożonymi płytkami terrakotowemi, wentylacją ścienną i podłogowa, światłem elektrycznem, klozetami,
umywalniami itp.. Na 1 piętrze znajduje
się świetlica o powierzchni 130 m. W suterenach umieszczone kuchnie rozporządzają najnowszemi urządzeniami. Obok
mieści się też umywalnia mechaniczna do
naczyń oraz jadalnie żołnierskie. Oprócz
tego wykonana przy tym budynku wartownie o kubaturze 500 m., w tym samym charakterze, w której się znajduje
pomieszczenie dla oficera inspekcyjnego
oraz izba dla wartowników, umywalnie,
klozety oraz cele aresztanckie. Powyższe
budynki dają pojęcie o tym po jakiej linii
może w przyszłości postępować polskie
budownictwo wojskowe”. Budynek ten został niedawno wyburzony.
Batalionu szybko wkomponował się w życie miasta i był powodem do dumy dla
mieszkańców. 6 grudnia 1935 roku żołnierze 2. batalionu pełnili na Wawelu wartę honorową przy trumnie ze zwłokami marszałka Józefa Piłsudskiego. Był
wśród nich st. sierżant Marian Pelc, adiutant batalionu odznaczony orderem wojennym Virtuti Militari V klasy za udział
w wojnie polsko-rosyjskiej. 5 marca 1938
roku prezydent Ignacy Mościcki nadał 2 Batalionowi sztandar, ufundowany przez społeczeństwo Tczewa i Pelplina. Na prawej stronie był napis 2 B.S.,
na lewej wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej i godło Pelplina, w prawym
dolnym roku na tarczy pamiątkowa odznaka batalionu i w lewym dolnym roku
godło Tczewa. Sztandar odebrał w Toruniu 19 czerwca 1938 roku, z rąk Marszałka Polski Edwarda Śmigłego - Rydza
ppłk Stanisław Janik, dowódca batalionu.
26 czerwca odbyła się przed dzisiejszym
budynkiem 1 LO. msza święta z poświeceniem sztandaru tczewskiego batalionu. 1 września 1939 żołnierze 2 batalionu
spełnili swój żołnierski obowiązek broniąc
przez cały dzień Tczewa przed Niemcami
i niszcząc strategicznie ważne mosty.

Dawny Tczew
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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

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

e•mail: info@dp.tczew.pl, www.dp.tczew.pl, www.facebook.com/dptczew, www.twitter.com/DPTczew

Nowy cykl spotkań kobiet biznesu
7 lutego o godz. 18.00 odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie kobiet biznesu, najstarszego cyklu inicjatyw jakie podjęto w Domu Przedsiębiorcy w 2011 roku.

Tczewski Marzec
na obcasach z Powiatowym
Urzędem Pracy!

M

arzec będzie należeć
do kobiet za sprawą
Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie! Zapraszamy ponownie na bezpłatne
zajęcia motywacyjne, warsztaty kreatywne, spotkania
przedsiębiorczych, sesje z
wizażystą i inne inspirujące
wydarzenia!
Pierwsze dwa spotkania
skierowane są do pań zarejestrowanych w Powiatowym
Urząd Pracy w Tczewie:
• Poznaj Siebie
4.03.2019
• Rozwój Kompetencji
6.03.2019

Z

apoczątkowano tym samym
nowy sezon dla kobiet biznesu, którego motywem przewodnim na 2019 rok będzie „Pieniądz” – jak wycenić swoją usługę,
produkt – jak zarobić, aby nie stracić, jak szukać i jak go liczyć? Podczas kolejnych spotkań będziemy
zapraszać przedstawicieli różnych
profesji oraz gości związanych z finansami oraz biznesem.

skiego – doradcę klienta instytucjonalnego z Powiatowego
Urzędu Pracy w Tczewie, który przedstawił nam możliwości pozyskiwania środków oraz
skorzystania z bezpłatnych
szkoleń w ramach projektów
organizowanych z Funduszu
Pracy i Krajowego Funduszu
Szkoleniowego.

dawki energii i motywacji
do działania. Każde ze spotkań jest inne, ma swoją stałą formułę ale jednocześnie
zawiera dodatkowy aspekt motywacyjno-edukacyjny, który jest często inspiracją do dalszego działania. Spotkanie
poprowadziła trenerka biznesu Marzena Grochowska. Kolejne spotkania już niebawem,
zachęcamy do śledzenia naszych informacji na stronie
www.dp.tczew.pl.

Na pozostałe sześć spotkań
zapraszamy wszystkie zainteresowane Panie - nie musicie być zarejestrowane
w Powiatowy Urząd Pracy
w Tczewie.

Młodzież na start! Rusza konkurs „Mój Biznesplan”

• Walka Ze Stresem
8.03.2019
• Rozmowa Kwalifikacyjna
11.03.2019
• Rozwój Kreatywności
12.03.2019
• Przedsiębiorcą Być
14.03.2019 - z udziałem
Domu Przedsiębiorcy
w Tczewie!
• Warsztaty Wizażu
19.03.2019
• Kasyno - 28.03.2019

Po raz kolejny rusza konkurs „Mój Biznesplan” skierowany do młodzieży szkół średnich z
terenu miasta Tczewa.

PUP Tczew

Na ostatnim spotkaniu gościliśmy Przemysława Karczyń-

W

marcu odbędą się pierwsze warsztaty z młodzieżą, które będą wstępem do
udziału w konkursie i jednocześnie I etapem, II etap to indywidualne konsultacje i przygotowywanie biznesplanu, III
etap go złożenie gotowych biznesplanów i obrona przed komisją oceniającą, rozstrzygnięcie
konkursu planujemy na przełomie maja/czerwca 2019 roku.

Ponadto na spotkaniu można
było pozyskać nowe kontakty
biznesowe oraz zasięgnąć duże

Celem Konkursu jest kształtowanie postaw pro-przedsiębiorczych wśród młodzieży, przedstawienie zalet prowadzenia
własnego biznesu jako sposobu osiągnięcia sukcesu zawodowego, ukazanie korzyści płynących z wprowadzenia innowacji
do planowanych własnych
przedsięwzięć oraz oddziaływanie na kreatywne i innowacyjne podejście do biznesu.

Konkurs ma już swoją długą
tradycję i z reguły ogłaszany
był na jesieni, a rozstrzygnięcie miało miejsce w trakcie obchodów Światowego Tygodnia
Przedsiębiorczości.
Wszystkich zainteresowanych
zapraszamy do śledzenia strony internetowej i profili Domu
Przedsiębiorcy w mediach społecznościowych.

Serdecznie zapraszamy!

i

Szczegółowe informacje,
zapisy:

Powiatowy Urząd Pracy
w Tczewie, al. Solidarności
14A, pokój 107 lub 108
 www.tczew.praca.gov.pl
www.facebook.com/
puptczew/

 58-531-32-13

wew. 320/340,

@ gdtc@praca.gov.pl
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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

programy odpadowe w tczewskich szkołach i przedszkolach

P

lacówki oświatowe Tczewa
przyczyniają się do zmniejszenia strumienia odpadów trafiających do pojemników miejskich prowadząc selektywną
zbiórkę różnych frakcji „czystych” surowców, które trafiają
ze szkół do Zakładu Utylizacji
Odpadów Stałych. W 2018 r.
w szkołach i przedszkolach
kontynuowano selektywną
zbiórkę. Uczestnikami programów odpadowych były szkoły
podstawowe Gminy Miejskiej
Tczew, Zespół Szkół Katolickich, Centrum Kształcenia Zawodowego „Nauka” oraz
niektóre przedszkola. Koordynatorem programów edukacyjnych oraz zbiórki była Pracownia Edukacji Ekologicznej
Urzędu Miejskiego w Tczewie we współpracy z Zakładem
Utylizacji Odpadów Stałych.
Tradycyjnie realizowane były
wieloletnie programy związane z promowaniem selektywnej
zbiórki odpadów: „Moje miasto bez odpadów”, „Recykling
w mojej szkole”, „Zielone zakupy”, „Zakręcona – Odkręcona”,
„Lider segreguje i odzyskuje”.

Moje miasto bez odpadów
W XVII edycji programu
„Moje miasto bez odpadów”
odzyskiwano papier oraz butelki plastikowe po napojach
typu PET. Przekazano do recyklingu łącznie 209,153 Mg
surowców wtórnych.

Najlepsze wyniki w zbiórce
makulatury uzyskały Szkoła
Podstawowa nr 11 tj. 51,56 kg
na ucznia, z czego w ZUOS
szkoła ta osiągnęła wynik –
22,66 kg, a wg danych przekazanych przez prywatnego odbiorcę – 28,90 kg na 1 ucznia.
Bardzo wysokie wyniki osiągnęły również Szkoła Podstawowa nr 12 – 44,08 kg na ucznia, Zespół Szkół Katolickich
– 37,59 kg na ucznia oraz
Szkoła Podstawowa nr 10 –
35,71 kg na ucznia.
W samej zbiórce plastiku (butelek typu PET) najwięcej

udało się zebrać Szkole Podstawowej nr 7 (1,44 kg na ucznia) oraz Szkole Podstawowej nr 8 (1,19 kg na ucznia).
Pomimo, że zbieranie butelek jest bardzo pracochłonne, a
ich waga bez nakrętek jest niewielka, to jednak takie działania przyczyniają się do ograniczenia potencjalnego spalania
plastiku w piecach - na osiedlach, gdzie dominuje ogrzewanie indywidualne. Butelki typu PET na większą skalę
zbierają tylko niektóre placówki, bo większość z nich trafia
do miejskich pojemników na
plastik ( wykres nr 2).
Najwięcej surowców wtórnych
w programie „Moje miasto
bez odpadów” zebrała w sumie
Szkoła Podstawowa nr 12.
Najaktywniejszymi przedszkolami w tym programie
były: Przedszkole „Chatka Puchatka”, „Jarzębinka”
i „Fantazja”. W 2018 roku w
programie „Moje miasto bez
odpadów wzięło udział w tylko 5 przedszkoli, a ich udział
w całkowitej sumie zebranych
surowców wyniósł 6 proc.
( nr 3).

Zakręcone – Odkręcone

W XVI edycji „Zakręcone – Odkręcone” w szkołach i
przedszkolach pozyskano prawie 4,82 mln szt. nakrętek z
opakowań plastikowych. Najlepszy wynik w statystykach
szkół osiągnęła Szkoła Podstawowa nr 8 – 2,61 kg na 1
ucznia. W czołówce znalazły
się również Szkoła Podstawowa nr 10 z wynikiem 2,41 kg
na 1 ucznia oraz Szkoła Podstawowa nr 11 i nr 12 – obie z
jednakowym wynikiem 2,08
kg na ucznia. (Zestawienie
wyników szkół znajduje się na
wykresie nr 4).

Dużo wyższe średnie uzyskały
przedszkola. Wśród nich najwięcej nakrętek w przeliczeniu na 1 dziecko przekazały
do recyklingu Przedszkole nr
8 – 10,22 kg/dziecko, Przed-

szkole „Pan Słonik”- 8,40
kg/dziecko oraz Przedszkole Sióstr Miłosierdzia tj. 6,83
kg/dziecko ( wykres nr 5)

W 2018 roku odzyskano w sumie 13,77 Mg plastikowych
nakrętek. Czyli o pół tony
więcej niż w roku ubiegłym.

Recykling w mojej szkole

W ramach XVI edycji programu „Recykling w mojej szkole” niektóre szkoły zbierały odpady niebezpieczne dla
środowiska tj. baterie. Zebrano w sumie 2242 kg baterii
czyli o ponad 400 kg więcej
niż w roku ubiegłym. Baterie były zbierane przez 8 szkół
i 2 przedszkola. W tej kategorii niekwestionowanym liderem nadal pozostała Szkoła Podstawowa nr 10, w której
przeliczeniu na 1 ucznia zebrano aż 1,88 kg baterii (znów
więcej niż w roku ubiegłym).
Duże ilości baterii tradycyjnie
zbierane są również w Szkole
Podstawowej nr 4 – 0,56 kg na
ucznia ( wykres nr 6)

Podsumowanie

Najlepsze wyniki we wszystkich
wyżej wymienionych programach i konkursach (po zsumowaniu i uśrednieniu wyników
na 1 ucznia) oraz doliczeniu odpadów, które trafiły do prywatnych odbiorców (zbiórki charytatywne etc.) uzyskały:
Szkoła Podstawowa nr 11,
Szkoła Podstawowa nr 12,
Zespół Szkół Katolickich
oraz Szkoła Podstawowa nr
10 ( wykres nr 7). Wśród
przedszkoli najlepsze wyniki
w selektywnej zbiórce odpadów uzyskały: Przedszkole
„Chatka Puchatka”, „Jarzębinka”, „Fantazja”, Przedszkole Sióstr Miłosierdzia.
ROK
Kod
2016
2017
2018

Papier
15 01 01
154,264
203,297
206,362

Plastik
15 01 02
17,982
17,780
16,557

Wszystkie jednostki oświatowe z terenu miasta Tczewa,
w sposób selektywny zebrały
225,161 Mg surowców wtórnych, z czego 94 proc. zebrały
szkoły, a 6proc. przedszkola.

W stosunku do ubiegłego roku
nastąpił wzrost odzyskanej
makulatury o 1,5 proc. oraz
nakrętek o 20 proc. Zebrane w tym roku baterie do recyklingu ważyły o 22proc. więcej
w stosunku do roku ubiegłego. W przypadku butelek typu
PET nastąpił spadek. Tegoroczny wynik stanowi tylko
68 proc. ubiegłorocznego. Potwierdzenie dużej efektywności selektywnej zbiórki surowców wtórnych w jednostkach
oświatowych, na przestrzeni
kilku lat obrazuje wykres nr 8.
W roku 2018 zebrano ponad
225 ton surowców wtórnych.
To najlepszy wynik z dotychczasowych uzyskanych przez
szkoły i przedszkola w programach odpadowych. Świadczy to
o dużym zaangażowaniu mieszkańców miasta z selektywną
zbiórkę i zrozumienie konieczności odzysku surowców.
Pracownia Edukacji Ekologicznej dziękuje dzieciom,
młodzieży, rodzicom, szkolnym koordynatorom oraz nauczycielom za duże zaangażowanie w zbiórkę surowców
przeznaczonych do odzysku
i recyklingu.

Zapraszamy placówki oświatowe oraz mieszkańców Tczewa do udziału w selektywnej zbiórce odpadów w 2019
roku. Pracownikom Zakładu
Utylizacji Odpadów Stałych
dziękujemy za współpracę z
placówkami oświatowymi i regularny odbiór surowców.

ABP

Baterie
20 01 34
1,099
1,836
2,242

RAZEM Mg
173,337
222,913
225,161
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Wykres nr 1
Udział odpadów zebranych we wszystkich programach odpadowych
na konto poszczególnych placówek oświatowych

Wykres nr 2
Zbiórka plastiku w szkołach w przeliczeniu na 1 ucznia

Wykres nr 4
Zbiórka nakrętek w 2018 r. w szkołach w przeliczeniu na 1 ucznia

Wykres nr 3
Struktura udziału przedszkoli i szkół w programach odpadowych w 2018 r.

Wykres nr 5
Zbiórka nakrętek w 2018 r. w przedszkolach w przeliczeniu na 1 dziecko w kg

Wykres nr 6
Zbiórka baterii w 2018 r. w szkołach w przeliczeniu na 1 ucznia

Wykres nr 7
Zbiórka surowców wtórnych w 2018 r. w szkołach

Wykres nr 8
Wyniki selektywnej zbiórki odpadów w jednostkach oświatowych Tczewa
prowadzonej w latach 2010-2018 (w tonach)
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METR, KILOGRAM, SEKUNDA, czyli o urzędzie miar

Co ciekawe, to Francuzi stworzyli podstawowy system jednostek miar, w skład którego wchodzi metr, kilogram i sekunda
astronomiczna. Było to pod koniec XIX
wieku. Na tej bazie został opracowany
Układ SI (Międzynarodowy Układ Jed-

M. Chełstowski

dawnym podworcowym
obiekcie, przy ul. 1 Maja
20, ma swą siedzibę Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku
Wydział Zamiejscowy
w Tczewie. Jednak zanim opiszemy jego strukturę i zadania, cofnijmy się w czasie do…
I w tym momencie nasuwa się
zasadnicze pytanie: Od kiedy ludzkość posługuje się miarami? Witold Kula1 podaje za
starożytnym historykiem Józefem Flawiuszem, że biblijna
postać – Kain, brat Abla, „wy- Jedna z wag – eksponatów na wystawie „20 lat wolności.
nalazłszy miary i wagi, zmie- Tczew 1920-1939”
nostek Miar), aktualnie stosowany m.in.
nił ową niewinną i szlachetprzez Polskę.
ną prostotę, w jakiej żyli ludzie, póki ich
nie znali, w życie pełne oszustwa”2. Moż- W naszym kraju nadzór nad miarana śmiało polemizować z tym stwierdzemi i probiernictwem sprawuje Główny
niem, bo chyba nie mamy wątpliwości, że
Urząd Miar, który 8 lutego obchodził setpomiar, jako jedyne źródło ilościowej inną rocznicę ustanowienia. Art. 18. Deformacji o otaczającym świecie i zachokretu o miarach, podpisanego 8 lutego
dzących w nim zjawiskach, warunkuje po- 1919 r. m.in. przez Naczelnika Państwa
stęp i rozwój cywilizacji.
Józefa Piłsudskiego, głosi, iż „Sprawa-

mi, dotyczącemi miar i narzędzi mierniczych, zawianuje Główny Urząd Miar…”.
Wspomniany dekret był jednym z pierwszych aktów prawnych Drugiej Rzeczypospolitej. Z kolei 1 kwietnia wspomnianego roku to początek działalności urzędu,
w skrócie GUM, którego historyczną i aktualną siedzibą jest zabytkowy budynek przy
ulicy Elektoralnej 2 w
Warszawie. Proces centralizacji i ujednolicenia
systemu metrologicznego w odrodzonej Polsce nie był łatwy, gdyż
zaborcy posługiwali się różnymi systemami miar. Równolegle
z utworzeniem GUM
powstawały okręgowe
i obwodowe urzędy
miar. Szereg zmian organizacyjnych urząd
przeszedł po drugiej wojnie światowej.
Zmieniały się jego nazwy i częściowo kompetencje: od Centralnego
Urzędu Jakości i Miar,
poprzez Polski Komitet
Normalizacji i Miar, czy
też Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości, by w 1994 roku powrócić do pierwotnej
nazwy i zadań.

Plakat rocznicowy wykonany przez prof. R. Szaybo

Jeśli chodzi o historię tczewskiej placówki, to początków należy

zbiory Narodowego Archiwum Cyfrowego, sygn. 1-G-5945-6

W

Waga do ważenia przechodniów, Warszawa,
1933 r.

szukać w 1969 roku, kiedy powołano Obwodowy Urząd Jakości i Miar w Tczewie,
obecnie Wydział Zamiejscowy Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku. Pierwsza
siedziba mieściła się przy ulicy Chopina 12, kolejne to: Rokicka 16 i 1 Maja 20.
Terytorialnie wydział obejmuje swym zasięgiem powiaty: kwidzyński, malborski, starogardzki, sztumski oraz tczewski.
Tczewskich pracowników Wydziału Zamiejscowego na pewno „odwiedzają” taksówkarze, by dokonać sprawdzenia taksometrów. Pracownicy sprawdzą też, czy np.
wagi używane w handlu działają prawidłowo, skontrolują poprawność gazomierzy
i wodomierzy, nadzorują również masę towarów paczkowanych, które kupujemy w
sklepach. Wszystko po to, by „kilogram
równał się kilogramowi”3.
Wiesław Derus
Naczelnik OUM w Gdańsku Wydziału
Zamiejscowego w Tczewie

Przypisy:

M.K.
Fabryka Sztuk

1 – W. Kula, Miary i ludzie, Warszawa 1970, s. 7.
2 – J. Flawiusz, Starożytności żydowskie, I, 2, 2,
Warszawa 1962, s. 105, cyt. za: tamże.
3 – Fundacja Uniwersytet Dzieci, Jak sprawdzić,
czy kilogram równy jest kilogramowi - materiał wideo (wypowiedź Pawła Sitnika).

Bibliografia:

Fundacja Uniwersytet Dzieci, Jak sprawdzić, czy
kilogram równy jest kilogramowi – materiał wideo
Główny Urząd Miar – wideowizytówka: https://
www.youtube.com/watch?v=eU6kEGGaXbA
https://www.gum.gov.pl/pl/o-nas/historia/
406,Historia.html
Kula Witold, Miary i ludzie, Warszawa 1970.
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Konkurs fotograficzny „Cztery pory
roku w Tczewie – Kalendarz 2020”

z kalendarza imprez
• 1.03-31.08 - „Tczewskie
organizacje niepodległościowe w okresie stalinizmu”
- wystawa plenerowa na
deptaku przy ul. J. Dąbrowskiego, organizator: Fabryka Sztuk

Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki ogłosił VI edycję Konkursu Fotograficznego „Cztery pory roku w Tczewie – KALENDARZ 2020”. Przewidziana pula nagród
finansowych to 3,5 tys. zł.

• 3.03 - Oscar Nominated
Shorts - pokaz filmów krótkometrażowych, które są nominowane do Oscara w tym
roku, godz. 16.00, CKiS

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 2019 r., ale powinny
przedstawiać stan aktualny.

• 4.04 - Polonez Maturzystów, godz. 11.00, Stare
Miasto, organizator: UKLO
• 6.03 - O!PLA – Ogólnopolski Festiwal Polskiej
Animacji - pokaz filmów
animowanych dla dzieci ,
godz. 10.00, CKiS

Celem konkursu jest fotograficzne przedstawienie walorów
Tczewa, a zwycięskie fotografie posłużą do wykonania kalendarza na 2020 rok.

Prace konkursowe powinny
być dostarczone w postaci plików cyfrowych o rozdzielczości przynajmniej 300 dpi, dłuższym boku 45 cm, w standardzie
RGB lub w skali szarości e-mailem lub na elektronicznym nośniku danych. Dodatkowo można też dołączyć odbitki na
papierze fotograficznym w formacie 30x20 cm.

K. Małkiewicz

Konkurs ma charakter otwarty.
Prace konkursowe należy przesłać e-mailem na adres: sniegula@um.tczew.pl lub dostarczyć
do Urzędu Miejskiego (Biuro Rzecznika Prasowego) do
15 października 2019 r. z dopiskiem „KONKURS FOTOGRAFICZNY”.

• 9.03 - Koncert zespołu
ASAF - miejsce i organizator: CKiS

Każdy uczestnik zgłasza od 4 do 8 fotografii poziomych uwzględniających
wszystkie pory roku, które wcześniej nie były nigdzie
publikowane ani zgłaszane do
innych konkursów.

Prace konkursowe należy
oznaczyć imieniem i nazwiskiem autora oraz opisem zdjęcia, uwzględniającym porę

roku, datę i miejsce jego wykonania.

• 15.03 - Stand-up. Nowe
Rozdanie – kabaret, godz.
18.00 i 21.00, CKiS
• 23.03 - Beltaine & Glendalough - Muzyka i Taniec - widowisko muzyczne, godz. 19.00, CKiS
• 31.03 - Selfie.com - spektakl Teatru MY, godz.
17.00, CKiS

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
www.wrotatczewa.pl

• 31.03 - Wielkanocne warsztaty rodzinne - Fabryka
Sztuk
• W każdą sobotę o godz.
9.00 - parkrun, Bulwar
Nadwiślański, organizator
PCS, Biegający Tczew

NABÓR NA JARMARK WIELKANOCNY
K

nalnymi, usługami gastronomicznymi w postaci małych
poczęstunków, grzanego wina
i piwa, kawy i herbaty.

M. Chełstowski/Fabryka Sztuk

ontynuując organizację
targów i jarmarków
na Starym Mieście, informujemy, że 6 i 7 kwietnia w godz.
10.00-18.00 na tczewskiej Starówce odbędzie się Jarmark
Wielkanocny. Podczas jarmarku dozwolona jest sprzedaż
artykułów spożywczych, jak
i przemysłowych, związanych
ze zbliżającymi się świętami,
m.in.: wyrobami cukierniczymi, wypiekami świątecznymi,
bakaliami, słodyczami, ozdobami świątecznymi, biżuterią,
pamiątkami, innymi wyrobami rękodzielniczymi, ceramiką
artystyczną, wyrobami regio-

Każdy, kto chce zostać Wystawcą, powinien zapoznać się z regulaminem wydarzenia i wypełnić formularz dostępny na:
www.pchlitarg.tczew.pl. Udział
w wydarzeniu jest bezpłatny.
Wystawcami mogą zostać osoby
prywatne i przedsiębiorcy. Rekrutacja potrwa do 5 marca.
W przypadku dużej liczby wniosków zostanie dokonany wybór
propozycji najtrafniejszych dla
charakteru wydarzenia.
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