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B

lisko 5 tys. uczniów tczewskich podstawówek zdecyduje o wydaniu
200 tys. zł na szkolne zakupy i inwestycje.

Szkolny Budżet Obywatelski to nowa inicjatywa prezydenta Tczewa Mirosława Pobłockiego. Adresowany jest do 9 publicznych szkół podstawowych.
– W samorządowych szkołach podstawowych uczy się blisko 5 tys. uczniów
– mówi prezydent Mirosław Pobłocki. – Dla dzieci to świetna lekcja wychowania obywatelskiego w praktyce i przygotowanie do wzięcia udziału w dużym Budżecie Obywatelskim Tczewa. Każdy z uczniów będzie miał możliwość współdecydowania o tym, na co wydane zostaną pieniądze, a zakupy lub
inwestycje będą służyć całej szkolnej społeczności.
Więcej na str. 10 







Już 26 maja na bulwarze
– Festyn SamorządowoKomunalny
	Wojewódzki Sąd
Administracyjny oddalił
skargę wojewody
na tczewską uchwałę
Nowy inwestor
w Pomorskiej Specjalnej
Strefie Ekonomicznej
Rozpoczął się kolejny etap
przebudowy ul. Gdańskiej
Poczta Polska wydała
znaczek z Mostem Tczewskim
Przed nami – Pchli Targ
i Noc Bibliotek
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Nie żyje Alfred Schickentanz

XLII SESJA

Zmarł Alfred Schickentanz, Honorowy Obywatel Miasta Tczewa, wielki przyjaciel naszego
miasta, orędownik międzynarodowej współpracy i pomocy dla Tczewa i tczewian, szczególnie w trudnym okresie przemian w latach
90. XX w.

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

I.	Część pierwsza:

Bliskie kontakty Alfreda Schickentaza z
Tczewem datują się od 1989 r. Mieszkaniec Witten przez wiele lat wspierał Zespół
Szkół Ekonomicznych, współpracując przy
wyposażaniu pracowni, pracach remontowych i modernizacyjnych.
Dzięki pomocy p. Schickentanza możliwa stała się rozbudowa
szkoły o jedno dwupiętrowe skrzydło dydaktyczne. Z jego inicjatywy zrodziła się idea utworzenia w Tczewie placówki kształcącej
dorosłych – Centrum Edukacji Dorosłych. W 1994 r. Rada MiejSerdeczne wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim Zmarłej
składa prezydent Tczewa
oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie.

8 czerwca

Święto patronki miasta

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 kwietnia 2018 r.
5.	Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za maj 2018 r.
6.	Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych w okresie od 26 kwietnia
do 23 maja 2018 r.

II.	Część druga:
7.	Informacja o bieżącym utrzymaniu zieleni na terenie miasta.
8.	Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie miejskiej Tczew
za rok 2017.
9.	Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miejskiej Tczew z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w 2017 roku.
10.	Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie miasta Tczewa.
11. Miejski Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2020.
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
12.1 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż z bonifikatą nieruchomości wykorzystywanej pod budownictwo mieszkaniowe, co do której wygasło
prawo użytkowania wieczystego, położonej w Tczewie przy ul. Nizinnej,
12.2 w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Miejskiej Tczew.
13.	Zgłaszanie interpelacji, zapytań oraz wniosków.
14.	Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.).

M. Mykowska

Ilu nas jest?

Tak jak przed rokiem, prezydent Tczewa przekaże św. Jadwidze klucze do miasta

Od dwóch lat Św. Jadwiga Królowa jest patronką Tczewa. W
czerwcu 2016 r., ks. biskup pelpliński Ryszard Kasyna przekazał prezydentowi Tczewa Mirosławowi Pobłockiemu kopię bulli
podpisanej przez papieża Franciszka o ustanowieniu św. Jadwigi
patronką naszego miasta.
Wydarzenia związane ze świętem patronki odbędą się w tym roku
8 czerwca i będą miały charakter religijny, ale też kulturalny i historyczny.
O godz. 12.00 w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św., odprawiona zostanie msza św. w intencji mieszkańców. Po mszy, jej uczestnicy, wraz z orszakiem Królowej Jadwigi, przejdą na plac Hallera, gdzie
odbędzie się festyn historyczny z udziałem m.in. gniewskiego rycerstwa. W programie m.in. salwa na wiwat na cześć królowej, prezentacja dawnych tańców, wspólne pląsy i nauka tańca średniowiecznego. Będzie turniej rycerski „O pierścień Królowej Jadwigi” oraz turniej
kuszniczy o „Złoty Bełt Miecznika Królewskiego”. Nie zabraknie zabaw plebejskich dla publiczności. Najmłodsi trafią do szkółki rycerskiej, a także na warsztaty dawnego rzemiosła – kowalstwa, garncarstwa, tkania, mincerstwa. Na zakończenie festynu wystąpi Kwartet
Jorgi, a o godz. 19.00 w Centrum Kultury i Sztuki zobaczymy Kabaret z Konopi (wstęp: 10 zł, ale Jadwigi wchodzą bezpłatnie).
M.M.

2 maja br. w Tczewie zameldowane były 57 282 osoby, w tym
56 064 na pobyt stały i 1218 na pobyt czasowy. Od początku
kwietnia ubyło 45 osób.

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

Sąd oddalił
skargę wojewody

Jednogłośnie przyjęli tczewscy radni korektę budżetu miasta na 2018
r., która wprowadza ponad 1,4 mln
zł, głównie na inwestycje.

M. Mykowska

Uchwała została przyjęta na sesji, 26 kwietnia. O szczegółach
dotyczących przeznaczenia dodatkowych środków mówił prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki.
Mają one zostać wykorzystane
m.in. na;
 zwiększenie planu wydatków
na realizację przebudowy ul.
Orzeszkowej – o 375 tys. zł
Wcześniej było to 1,3 mln zł,
ale po przetargu okazało się, ze
jedyna oferta która wpłynęła,
opiewa na wyższą kwotę. Dzięki dodatkowej kwocie inwestycja
będzie mogła zostać zrealizowana. Dokumentacja przebudowy
tej ulicy została przygotowana
w ubiegłym roku dzięki Budżetowi Obywatelskiemu.
 zwiększenie wydatków na
zagospodarowanie terenu
rekreacyjnego przy ul. Flisaków o kwotę 580 tys. zł
I etap zagospodarowania terenu
(budowa boisk do gry w siatkówkę i koszykówkę, ogrodzenia,
dojście do boisk) jest realizowany
przez Elsik Sp. z o.o. z Żukowa.
Termin realizacji tej części zadania mija w czerwcu br. Dzięki dodatkowym środkom zakres
inwestycji zostanie zwiększony

Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, ze uchwala dotycząca
zmiany w planie zagospodarowania jest prawidłowa

Dzięki dodatkowym środkom na inwestycje, możliwy jest remont ul.
Orzeszkowej

m.in. o wykonanie alejek spacerowych, oświetlenie, małą architekturę, nasadzenia zieleni. Na
kolejny etap ogłoszony zostanie
nowy przetarg.

wykonanie tymczasowego
utwardzenia ul. Głowackiego – 150 tys. zł
Jest to zadanie wynikające z interwencji mieszkańców. Rejon
ul. Głowackiego rozbudowuje
się, a do nowych posesji brakuje odpowiedniego dojazdu. Docelowe utwardzenie ulicy będzie
możliwe dopiero, gdy miasto
przystąpi do pełnego uzbrojenia terenu.




przeprowadzenie niezbędnych remontów i wymianę
niesprawnych kamer monitoringu miejskiego – 40 tys. zł

Miasto dysponuje 55 kamerami
monitoringu miejskiego, z których 6 to jeszcze kamery analogowe. Aby system nada działał
sprawnie niezbędna jest wymiana lub konserwacja sprzętu.
Zmniejszony został plan wydatków na realizacje budynku
użyteczności publicznej na os.
Górki – o 80 tys. zł. Ta kwota
powiększy środki przeznaczone
na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Andersena
(wynika to z wyższych kosztów
inwestycji, po przetargu).
Zwiększone wydatki zostaną sfinansowane głównie z wolnych
środków z lat ubiegłych.
Radni przyjęli uchwałę
jednogłośnie.
M.M.

2 5 k w ie t n i a 2 018 w Wo je wó d z k i m S ą d z ie A d m inistrac y jny m odby ła się
rozprawa dotycząca skargi Wojewody Pomorskiego na uchwałę nr XXVIII/236/2017 Rady
Miejskiej w Tczewie z dnia 30
marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalił skargę Wojewody Pomorskiego
uzasadniając, iż:
• granica zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z 2017
r która została wskazana w
uchwale intencyjnej nie jest
sprzeczna z obowiązującymi przepisami i nie wykracza poza zakres wskazany w
zmianie planu,
• określone zmiany w zagospodarowaniu terenu zawarte w zmianie miejscowego planu zagospodarowani
przestrzennego z 2017 r. nie
naruszają ustaleń Studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa.
M.M.

26 maja na bulwarze Festyn Samorządowo-Komunalny
W sobotę, 26 maja, już po raz szósty, prezydent Tczewa Mirosław
Pobłocki zaprasza wszystkich
mieszkańców na Festyn Samorządowo-Komunalny.

Jak co roku, na pewno nie zabraknie atrakcji. Będą m.in. warsztaty
plastyczne, gry, zabawy, dmuchańce, przejażdżki konne, koło fortuny, mini plac zabaw – tzw. strefa
malucha, malowanie twarzy, zaplatanie warkoczyków, animacje dla
dzieci, seegwaye, pokaz i warsztaty rycerskie w wykonaniu Bractwa
Rycerskiego KERIN. Na najmłodszych będą czekały darmowe lody,
a na wszystkich poczęstunek, m.in.
staropolskie podpłomyki.

M. Mykowska

Impreza odbędzie się na Bulwarze Nadwiślańskim, początek o
godz. 13.00. Festyn jest adresowany do całych rodzin, a szczególnie do dzieci.

Swoje stoiska a atrakcjami przygotowują firmy komunalne i zaprzyjaźnione (TTBS, ZUOS,
Z WiK , Z U K , Clea n Bud,
PUM, Obwodowy Urząd Miar
i Wag. Nie zabraknie stanowisk
Miejskiej Biblioteki Publicz-

nej, Fabryki Sztuk, KKS Unia
Tczew, Centrum Kultury i Sztuki. Wszędzie będą czekały gry,
zabawy i będzie można zdobyć pieczątkę do koła fortuny.
Na małej scenie (w hali namiotowej) będzie można podziwiać

występy uczestników warsztatów CKiS oraz solistów.
Będzie też możliwość skorzystania z bezpłatnych badań lekarskich.
O godz. 17.30 odbędzie się losowanie nagród w Wielkiej Loterii Fantowej, a tuż po niej rozpocznie się część koncertowa.
Wystąpi Tczewska Formacja
Szantowa, formacja B-QLL,
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.
M.M.
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Orkiestra z Beauvais gościła w Tczewie
Szkole Muzycznej w Gdyni,
a 27 kwietnia – w Centrum
Kultury i Sztuki w Tczewie.
W programie koncertu – muzyka f ilmowa. Niestety, nie
wszyscy chętni mogli posłuchać wspólnego występu, bo
wejściówki bardzo szybko się
rozeszły…

W grudniu 2017 r. w Beauvais gościła nasza Harcerska Orkiestra Dęta, teraz Francuzi przybyli z rewizytą. Młodzi
orkiestranci spotkali się z prezydentem Tczewa Mirosławem Pobłockim, który życzył
im miłego pobytu w Polsce i
pogratulował udanego koncertu w Gdyni. Prezydent wyraził też nadzieję, że orkiestra z
Beauvais jeszcze nie jeden raz
odwiedzi Tczew. Przekazał
również pamiątkowe upominki z Tczewa.

M. Mykowska

W dniach 23-27 kwietnia w Tczewie przebywała dziecięco-młodzieżowa orkiestra z partnerskiego miasta we Francji – Beauvais.

Prezydent Tczewa spotkał się z muzykami z Beauvais i przekazał im upominki

Program pobytu obejmował
wspólne próby i koncerty obu

ork iestr, m.in. 26 k wietnia
wspólny koncert odbył się w

Młodzież z Francji zwiedziła
także Tczew, była m.in. w Fabryce Sztuk, Centrum Konserwacji Wraków Statków, na
Bulwarze Nadwiślańskim. W
programie była wizyta w Malborku i Trójmieście (gdańska
starówka, Muzeum Emigracji
oraz port w Gdyni).
M.M.

Turniej Miast Tczewianie świętowali 55- i 60-lecie małżeństwa
Partnerskich
7 amatorskich drużyn wystąpi
podczas Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej Miast Partnerskich, który odbędzie się w Tczewie
w pierwszy weekend czerwca.

Turnieje piłki nożnej organizowane są od wielu lat w gronie miast partnerskich Tczewa
i Witten. W skład amatorskich
drużyn wchodzą przedstawiciele samorządów lokalnych oraz
gminnych jednostek organizacyjnych. Tradycją jest, że każdy kolejny turniej odbywa się
w mieście skąd pochodzi zwycięzca wcześniejszych rozgrywek. W ubiegłym roku turniej
odbył się w Mallnitz w Austrii
– tczewska drużyna zdobyła
wówczas pierwsze miejsce i Puchar Przechodni.
Rozgrywki w Tczewie odbędą się w sobotę, 2 czerwca, w
godz.10.00-17.00 na boisku
przy Zespole Szkół Ekonomicznych (w przypadku złych
warunków atmosferycznych –
w hali sportowej II LO). Kibice mile widziani.
M.M.

M. Mykowska

Do Tczewa przyjadą zespoły
z Aizkraukle (Łotwa), Beauvis (Francja), Birżai (Litwa),
Bitterfeld – Wolfen (Niemcy),
Kursk (Rosja), Witten (Niemcy). Oczywiście zagra również
drużyna gospodarzy.

13 kolejnych par świętowało jubileusze małżeńskie. Prezydent
Tczewa Mirosław Pobłocki przekazał im życzenia, kwiaty oraz
specjalne bony jubileuszowe.
25 kwietnia w Urzędzie Stanu
Cywilnego odbyła się kolejna
w tym roku uroczystość związana z jubileuszami małżeńskimi.
Prezydent Mirosław Pobłocki
życzył wszystkim pomyślności,
zdrowia i jeszcze wielu wspólnych jubileuszy.

Ty m razem w urocz ystości
uczestniczyły pary obchodzące
jubileusz 55- lub 60-lecia pożycia małżeńskiego. Oprócz życzeń, kwiatów i wielu miłych
słów, wszyscy jubilaci otrzyma-

li od prezydenta Tczewa symboliczne bony na zakup nagród
rzeczowych.

Zgodnie z zarządzeniem prezydenta Tczewa, parom małżeńskim zamieszkującym i zameldowanym na pobyt stały w
Tczewie powyżej 5 lat, obchodzącym jubileusz pożycia małżeńskiego, przyznawane są nagrody rzeczowe o wartości:
–
–
–
–
–

1000 zł za 50-lecie
1500 zł za 55-lecie
2000 zł za 60-lecie
2500 zł za 65-lecie
3000 zł za 70-lecie.

Jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego obchodziły 4 pary:

–
–
–
–

Janina i Zygmunt Domanek
Krystyna i Józef Łukowscy
Łucja i Jan Baczyńscy
Gabriela i Marian
Hetnarowicz.

Jubileusz 55-lecia pożycia małżeńskiego obchodziło 9 par:
–
–
–
–
–
–
–

Maria i Zbigniew Olszewscy
Wanda i Józef Piekutowscy
Urszula i Edmund Baranowscy
Janina i Edward Tomczykowie
Mirosława i Stefan Pawlikowie
Irena i Werner Litkiewiczowie
Stefania i Krzysztof
Mikiciukowie
– Gertruda i Günter Hebel
– Gertruda i Mikołaj Guczko.

M.M.
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Kolejny etap przebudowy ul. Gdańskiej w toku
Trwa trzeci etap przebudowy ul.
Gdańskiej. W tym roku wyremontowane zostanie ok. 280 m ulicy.

Obecnie trwa III etap remontu ul. Gdańskiej – na odcinku
281,6 m, (od miejsca zakończenia poprzedniej inwestycji – za
skrzyżowanie ul. Gdańskiej z
Pomorską i al. Zwycięstwa).
Wykonawcą inwestycji jest firma Eurovia Polska S.A. Koszt
zadania to ponad 7,5 mln zł.

W ramach inwestycji wykonana zostanie dwukierunkowa jezdnia o nawierzchni bitumicznej, z chodnikami po obu
stronach. Przebudowane zostanie skrzyżowanie, zbudowane
nowe chodniki i ścieżka rowerowa. Wykonane zostaną zjazdy
publiczne i do indywidualnych



posesji. Przebudowane zostaną
instalacje podziemne – kanalizacja deszczowa, sanitarna, wodociągowa, telekomunikacyjna.
Wykonane zostanie oświetlenie uliczne oraz sygnalizacja
świetlna.

– Obecnie trwają prace od strony galerii, wykonywany jest wodociąg, kanalizacja deszczowa i
sanitarna – tłumaczy Wojciech
Rytlewski z Miejskiego Zarządu Dróg. – Wprowadzony został II etap organizacji ruchu na
remontowanym obecnie odcinku (od zakończenia poprzedniej
inwestycji do wjazdu do Galerii Kociewskiej). Ten fragment
został zamknięty dla ruchu

(nie dotyczy to mieszkańców),
wyznaczone zostały objazdy ul. Jedności Narodu, Saperską
oraz ul. Za Dworcem i Północną. Ta zmiana potrwa ok. 1,5-2
miesięcy, później prace przeniosą się na skrzyżowanie.
Planowany termin zakończenia III etapu przebudowy ul.
Gdańskiej to początek października br.

15 maja została podpisana umowa na remont ul. Orzeszkowej.
Długość ulicy to ok. 260 m.
Termin realizacji upływa w połowie października. Koszt inwestycji to 1,6 mln zł.
M.M.

Świetlica na Górkach pnie się do góry
Już we wrześniu budynek ma
być gotowy – ma tam się znajdować świetlica dla mieszkańców osiedla i filia Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Teren działki zostanie zagospodarowany elementami małej architektury jak np.: ławki, śmietniki, stojaki na rowery.

J. Cherek (MBP)

Prace przebiegają zgodnie z
harmonogramem. Wyłożony,
zazbrojony i wyszalowany jest
już strop nad pomieszczeniem
świetlicy i ukończona więźba
dachowa nad biblioteką.

Już w ubiegłym roku, w ramach
Budżetu Obywatelskiego Tczewa, teren został ogrodzony, a
dzięki tegorocznej edycji budżetu – świetlica zostanie wyposażona.

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.

Wykonawcą zadania jest Firma
Handlowo-Usługowa AutoSport z Miechucina. Koszt realizacji: 869 859,69 zł
Termin realizacji: 70 dni od
podpisania umowy


Place zabaw
(Budżet Obywatelski)

Podpisana została umowa
na dostawę wraz z montażem urządzeń zabawowych
dla wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta. Przetarg dotyczył
inwestycji, które będą realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Tczewa:

Praca wre na placu budowy świetlicy i biblioteki na Górkach.

Powierzchnia projektowanej zabudowy – 407,50m2, powierzchnia użytkowa – 434,35m 2, kubatura – 2 591,95m3.

Teren rekreacyjny
przy ul. Andersena – jest
wykonawca

Podpisana została umowa na
zagospodarowanie terenu przy
ul. Andersena na Os. Bajkowym.

M. śniegula

W pierwszej połowie maja zakończyły się procedury związane z odbiorem technicznym
II etapu przebudowy ul. Gdańskiej oraz ul. Jedności Narodu.
Obie jezdnie są już przejezdne, od 10 maja kursuje tam komunikacja miejska. Autobusy
linii nr 8 powróciły do obsługi wszystkich przystanków na
całej ul. Jedności Narodu. Jednocześnie zlikwidowany został
zastępczy przystanek dla autobusów linii nr 8 przy ul. Saperskiej.

Krótko

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

– plac zabaw
przy ul. Rokickiej 21
– plac zabaw
przy ul. Jedności Narodu
– plac zabaw
przy al. Zwycięstwa
– plac zabaw
przy ul. Konarskiego.

Wykonawcą zadania jest firma Kora Jamer i Wspólnicy sp.
jawna z miejscowości Biadoliny Szlacheckie. Koszt realizacji: 224 671,80 zł
Termin realizacji: 60 dni od
podpisania umowy.
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Firmę reprezentowała Anna
Chrzanowska, kierownik logistyki, której odznaczenie zostało wręczone przez Przemysława
Czarnka, wojewodę lubelskiego
oraz dr Jacka Sobczaka, przewodniczącego Kapituły Stowarzyszenia Eksporterzy Rzeczypospolitej Polskiej.
Medal „Zasłużony dla Eksportu” jest prestiżową nagrodą o
charakterze ogólnopolskim i
międzynarodowym dla firm i
osób za wybitne osiągnięcia w
dziedzinie eksportu. Przyznawany jest przez Krajowe Stowarzyszenie Eksporterzy Rzeczypospolitej Polskiej.
– Ta nagroda jest potwierdzeniem, że nasza strategia eksportowa i skala eksportu zostały docenione – mówi Marek
Huzarewicz, dyrektor generalny firmy Flex z Tczewa. – Nasza
produkcja w całości skierowana
jest na rynki zagraniczne. Zależy nam by spełniać wszystkie
wymagania naszych klientów i
dostarczać im produkty na czas.
Jestem dumny, że Flex spełnia
wszystkie kryteria dotyczące
eksportu, posiada dostępne ułatwienia celne oraz status „Zarejestrowanego Eksportera”
Działania eksportowe f irmy
Flex z Tczewa są kluczowe, ponieważ stanowią 99% całkowitej sprzedaży. Ich wyroby wysyłane są do ponad 45 krajów, do
klientów m.in z branży telekomunikacyjnej, elektroniki przemysłowej czy konsumenckiej.
Medal „Zasłużony dla Eksportu” jest pierwszą nagrodą otrzymaną przez firmę w tej dziedzinie. Wcześniej Flex doceniany
bywał za działalność biznesową,
jakość, bezpieczeństwo i higienę
pracy oraz działania CSER.
(Flex Tczew)

18 kwietnia na placu budowy firmy Etac Poland Sp. z o. o. spotkali się przedstawiciele firmy Etac,
samorządu oraz głównego wykonawcy Mostostal Warszawa S.A.
Wkrótce rozpoczną się prace
budowlane związane z realizacją I etapu inwestycji, tj. kompleksu o powierzchni 11,7 tys.
m kw., w którym znajdą się biura, centrum edukacyjne, hala
montażowa, hala produkcyjna
i magazyn wraz z centrum dystrybucyjnym.

Zakład jest budowany z myślą
o uzyskaniu złotego certyfikatu
DGNB – jest to niemiecki system oceny budynku określający
w sposób wieloaspektowy jego
walory ekologiczne oraz obszary oddziaływania budynku na
środowisko. Wszystkie materiały użyte w czasie budowy muszą być przyjazne środowisku i
charakteryzować się dużą żywotnością oraz niskimi kosztami utrzymania. Budynek ma zapewnić niskie zużycie energii na
bazie systemów zamkniętych.
Złoty certyfikat DGNB posiada
w Polsce tylko Fabryka Volkswagena w Poznaniu.
Etac jest wiodącym projektantem sprzętu i rozwiązań ru-

M. Mykowska

25 maja, podczas Forum Eksporterów 2018 w Lublinie, rozdane
zostały medale za zasługi w eksporcie. Jedną z uhonorowanych
firm był Flex z Tczewa.

Etac Poland rozpoczyna budowę zakładu w Tczewie

Na zdjęciu od lewej: Torben Helbo – prezes firmy Etac AB, Marta Odjas
– przedstawiciel firmy Mostostal Warszawa, przedstawiciele firmy Etac:
Jan Stengert – inspektor budowy, Jacek Kowalski – kierownik budowy,
Jonas Geibert – kierownik projektu, Piotr Cyranowski – dyrektor
zarządzający Etac Poland, Michael Wirzberger – dyrektor finansowy
Etac AB, Mirosław Pobłocki – prezydent Tczewa

chowych w Północnej Europie
i jednym z niewielu wiodących graczy na arenie międzynarodowej. Produkt y f irmy
Etac są projektowane przy ścisłej współpracy z projektantami
przemysłowymi, rehabilitantami i użytkownikami. Dołączając do tego niepowtarzalne, skandynawskie wzornictwo
firma Etac otrzymuje produkty nagradzane wieloma wyróż-

nieniami. Bezpośrednia sprzedaż prowadzona jest w Szwecji,
Norwegii, Daniii, Holandii,
Zjednoczonym K rólest wie,
Australii i Stanach Zjednoczonych, a za pośrednictwem sieci dystrybutorów na ponad 40
światowych rynkach.
Uruchomienie zak ładu planowane jest na początku 2019
roku.

System e-biletu ma być dostępny w Tczewie w 2020 r.
ne informacje – podkreślił K.
Rudziński.

Do końca 2020 r. ma być gotowy
wspólny dla gmin woj. pomorskiego bilet.
Podczas spotkania w Urzędzie
Miejskim w Tczewie, które odbyło się 17 kwietnia, przedstawione zosta ł y za łoż enia
informatycznej platformy zintegrowanych usług mobilności.
Przedsięwzięcie zakłada zintegrowanie systemów sprzedaży
biletów wszystkich organizatorów i operatorów działających w
segmencie transportu publicznego (w tym Grupy PKP S.A.)
na obszarze woj. pomorskiego,
ale także integrację z innymi regionami, m.in. w Szwecji, Danii, Niemczech.
Założenia nowego systemu
przedstawił Krzysztof Rudziński, prezes zarządu spółki
InnoBaltica, która zajmuje się
wprowadzeniem na terenie woj.
pomorskiego systemu wspólnego biletu.

M. Mykowska

Flex z medalem
„Zasłużony dla Eksportu”

Krzysztof Rudziński podkreślił, że
przy pracach nad wdrożeniem ebiletu bardzo pomocne są tczewskie
doświadczenia związane z kartą
miejską

Tczew jest jedną z gmin, które
w ubiegłym roku podpisały list
intencyjny w sprawie wdrożenia programu zwanego w skrócie e-biletem.
– Przygotowując założenia do
systemu wspólnego biletu, wielokrotnie korzystaliśmy z doświadczeń Tczewa z wiązanych z funkcjonującą tutaj kartą
miejską. To dla nas bardzo cen-

Wspólny bilet zintegruje nie tylko gminy woj. pomorskiego, ale
też różne rodzaje transportu –
od miejskich autobusów, kolei,
aż po rower metropolitalny. Proponowane rozwiązania mają nie
tylko skrócić czas przejazdu, zaoszczędzić czas pasażera zwiąny
z zakupem biletów, ale też obniżyć koszty podróży. To system
podpowie, jakie rozwiązanie jest
w danej sytuacji najbardziej ekonomiczne. W grę wchodzą też
różne sposoby płatności – od zakupu biletów w automatach, poprzez smartfony, tablety lub specjalne karty płatnicze.

Projekt ma być dofinansowany ze
środków unijnych. Do końca 2020
r. ma zacząć obowiązywać na terenie gmin od Tczewa, poprzez Trójmiasto, aż po Słupsk, a docelowo –
w całym woj. pomorskim.
M.M.
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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/

Ruszyła edukacja rowerowa i konkursy
Edukacja rowerowa to bardzo
istotny temat dla polityki mobilności w mieście.
Na zrównoważony transport
wpływa wiele elementów. Niejednokrotnie przyczyna konf liktów, zdarzeń i wypadków
drogowych leży w braku odpowiedniego, merytorycznego
i praktycznego, przygotowania
wszystkich uczestników ruchu
drogowego do poruszania się
po mieście. Edukacja rowerowa
to nie tylko podnoszenie swoich kompetencji jako rowerzysty, ale także nauka kulturalnego współżycia na drogach oraz
zwrócenie uwagi na racjonalne
wykorzystanie zasobów.
W odpowiedzi na opisane zapotrzebowanie Tczewscy Kurierzy
Rowerowi, na zlecenie Urzędu Miejskiego, opracowali program rozwoju ruchu rowerowego wśród dzieci, młodzieży oraz
dorosłych. Zainteresowanym
grupom zostanie przekazana
wiedza teoretyczna, zaprezentowana w ciekawej, angażującej
formule. Biorący udział zdobytą
wiedzę będą mieli okazję wykorzystać podczas zajęć praktycznych w ruchu ulicznym. Organizatorzy przygotowali szereg
zagadnień, składających się na
edukację rowerową, od budowy jednośladów, przez umiejętność naprawy drobnych usterek
po poprawne poruszanie się w
dynamicznej przestrzeni miejskiej z poszanowaniem wszystkich uczestników ruchu.

Zajęcia dla szkół

Pierwsze spotkanie w szkole
SP4 już za nami, odbyło się w
sobotę 21 kwietnia. Harmonogram wizyt w szkołach jest już
prawie domknięty. Na liście
tczewskich placówek, które wyraziły chęć udziału w przedsięwzięciu znalazły się:

1. Szkoła Podstawowa nr 1
2. Sportowa Szkoła
Podstawowa nr 2
3. Szkoła Podstawowa nr 4

4.
5.
6.
7.

Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 8
Szkoła Podstawowa nr 12
Fontanna Marzeń
Prywatna Szkoła Podstawowa

Podczas zajęć w placówkach na
dzieci i młodzież czeka m.in.
quest, czyli gra osadzona w
przestrzeni szkoły oraz placyk
manewrowy, odzwierciedlające rzeczywiste sytuacje drogowe oraz infrastrukturę miejską.
Uczniowie i uczennice wykonają kilkanaście zadań, które podniosą ich wiedzę i umiejętności
w zakresie prawa o ruchu drogowym, bezpieczeństwa podczas poruszania się rowerem,
itp.. Uczestnicy poznają w praktyce znaki drogowe. Ponadto
zostaną przygotowane miejsca
utrudnionego ruchu, co uświadomi uczennicom i uczniom,
jak zachowuje się rower na różnych nawierzchniach. Tczewscy
Kurierzy Rowerowi zaprezentują również rowery typu cargo.
Dla wielu może być to pierwsza okazja do przetestowania
swoich możliwości na nietypowych rowerach.
Uczniowie i uczennice dowiedzą się jak zbudowany jest rower
i jaki mechanizm sprawia, że przy
użyciu naszych mięśni możemy
wprawić koła w ruch. Ponadto uczestnicy sprawdzą jak poprawnie serwisować rowery, jak
dbać o jednoślady by służyły długo i nie zawiodły w trakcie jazdy. Wśród podstawowych kom-

petencji młodych rowerzystów,
które nabędą dzięki programowi,
można wymienić: poradzenie sobie ze spadającym łańcuchem rowerowym, sprawdzenie czy koła
są wycentrowane a kierownica i
siodełka na właściwej wysokości. W opozycji do smutnych statystyk związanych z kradzieżami
rowerów, prowadzący pokażą jakie zapięcia są bezpieczne i kiedy
możemy zostawić nasze pojazdy
bez opieki.

Ostatnim etapem programu będzie sprawdzenie siebie w ruchu
ulicznym. Podczas jazdy w mieście instruktorzy zwrócą uwagę
na „język rowerzystów”, czyli
jak sygnalizować innym użytkownikom ruchu zamiary rowerzysty. Omówione zostaną
także oznakowania oraz zasady
poruszania się w ciągu pieszorowerowym, na ścieżce rowerowej, przejeździe rowerowym
czy w ramach kontraruchu.

Zajęcia dla dorosłych
Podobny zakres programowy
obejmie dorosłych, którzy zostaną zrekrutowani jako reprezentanci kilku grup (m.in. kobiety i seniorzy). Również w
wypadku dorosłych zajęcia będą
podzielone na teorię i praktykę.
W pierwszej części prowadzący dodatkowo podkreślą wpływ
jazdy rowerowej na samopoczucie, kondycję i zdrowie oraz
zwrócą uwagę na ewentualne
obawy i lęki podczas uczestni-

ctwa rowerzystów i rowerzystek w ruchu ulicznym, by w
praktyce nabrali pewności siebie. Zainteresowani, wspólnie
w formie warsztatowej, opracują miejsca na rowerowej mapie
miasta, które budzą takie obawy. Zaznaczą także punkty, w
których nie wiedzą jak się poruszać, co zostanie wykorzystane w kolejnym etapie.
Praktyka, czyli wspólna jazda w ruchu uliczny, będzie testem umiejętności i weryfikacją przyswojonej wiedzy, ale
przede wszystkim okazją to zidentyfikowania i skorygowania potencjalnych niewłaściwych zachowań rowerzystów i
rowerzystek.
Zajęcia dla dorosłych rozpoczną
się w maju bieżącego roku a nabór będzie otwarty.

Rowerem do pracy
i Rowerowy Maj 2018

7 maja wystartowały dwa konkursy „Rowerem do pracy”
oraz „Rowerowy maj”. Pierwsza sportowa rywalizacja skupia pracowników firm z siedzibą w Tczewie, natomiast druga
skierowana jest do dzieci z placówek tczewskich. Szczegóły konkursów dostępne są na
stronach urzędowych. Na dzień
startu konkursów zarejestrowano 36 firm (rok temu 21) oraz
160 pracowników. Wśród 10
szkół zgłoszonych szkół jest
5546 dzieci, które mogą wziąć
udział w zabawie.

Wszystkie powyższe działania
są realizowane w ramach projektu pt.: Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi, w ramach
Osi Priorytetowej 9 Mobilność,
Działania 9.1. Transport miejski, Poddziałania 9.1.1. Transport miejski – mechanizm ZIT,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
(nr projektu RPPM.09.01.0122-0006/17).
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Najładniejsze posesje, balkony, elewacje…

Do zdobycia jest 60 tys. zł

Już po raz 21. prezydent Tczewa
ogłosił konkurs na „Najładniej
utrzymany dom, balkon, elewację budynku, otoczenie”. Pula nagród to 60 tys. zł, w ty, 40 tys. zł na
najładniejsze elewacje.
Celem konkursu jest zachęcenie mieszkańców do dbania o własne otoczenie i
nagradzanie tych, którzy w ten sposób
przyczyniają się do upiększania miasta .
Konkurs przeprowadzany jest w następujących kategoriach:
• dla budynków jednorodzinnych –
oceniana jest elewacja budynku, zagospodarowanie działki oraz utrzymanie otoczenia
• dla budynków wielomieszkaniowych – oceniane jest:
– zagospodarowanie i utrzymanie
otoczenia
– najładniej utrzymany balkon
– elewacja budynku w obszarze rewitalizacji.
Do konkursu w kategorii budynek jednorodzinny dopuszcza się zgłoszenie
posesji poprzednio nagrodzonej nie częściej jak co 5 lat.
Do konkursu w kategorii budynek wielomieszkaniowy
– balkony – dopuszcza się zgłoszenia
osób corocznie
– otoczenie – dopuszcza się zgłoszenia nie częściej jak raz na 3 lata terenów poprzednio nagrodzonych.
Udział w konkursie mogą brać wyłącznie osoby fizyczne z terenu miasta Tczewa. Należy przedstawić aktualne zdjęcie
zgłaszanej posesji, balkonu, otoczenia.
Konkurs na najładniejszą elewację
kierowany jest do wspólnot mieszkaniowych, administratorów i zarządców budynków, które ukończyły remont lub renowacje budynku w części obejmującej
przynajmniej jego fasadę w roku 2017.
Zgłoszenie w tej kategorii powinno zawierać dokumentację fotograficzną elewacji budynku przed i po remoncie – odnowieniu (kopię dokumentu: zgłoszenie
robót lub kopie postanowienia miejskiego konserwatora zabytków lub decyzji
na wykonanie robót wydanej przez miejskiego konserwatora zabytków).
Uczestnik konkursu może być nagrodzony tylko w jednej kategorii.
Zgłoszenia przyjmowane są do
31.07.2018 r. w Wydziale Spraw Komunalnych i Inwestycji II piętro pok.
42-43 tel. 58 77 59 439/474
Pula nagród przeznaczona na konkurs to
60 tys. zł, w tym 40 tys. to pula na najładniejszą elewację w rejonie rewitalizacji Starego Miasta.

straż miejska
w tc zewie

Tel. alarmowy 986
Fax 58 77 59 338
Dyżurny Straży Miejskiej
58 77 59 371

Dzień Dobrych Uczynków – z profilaktyką
11 maja na Bulwarze
Nadwiślańskim Świetlica Socjoterapeutyczna
Zamkowa 26 oraz Klub
Abstynenta Sambor
zaprosili wszystkich
mieszkańców na
imprezę plenerową – Dzień Dobrych
Uczynków.
W t y m dniu swoje stoisko
mia ła również Straż Miejska w Tczewie. Przygotowano
konkursy oraz atrakcyjne nagrody dla wszystkich uczestników biorących udział w zorganizowanych przez formację
zabawach związanych z bezpieczeństwem. Ponadto w programie mogliśmy zobacz yć
między innymi pokaz mody
ECO, gdzie w jury konkursu

zasiadły strażniczki miejskie,
konkurencje sportowe, warsztaty z recyklingu. W trakcie imprezy ratownicy WOPR
zademonstrowali swoje umiejętności podczas symulowanej akcji ratownictwa wodne-

go, a zwycięzców pokazu ECO
mody zabrali na atrakcyjny rejs
motorówką po rzece.
Dla wszystkich uczestników
przygotowano pyszny poczęstunek.

Straż Miejska w kwietniu
W kwietniu 2018 r. tczewska Straż
Miejska odnotowała 1135 interwencji, w tym 499 zgłoszonych
przez mieszkańców i przedstawicieli instytucji, 276 – od operatorów monitoringu, 110 - zgłoszonych przez dyżurnych Komendy
Powiatowej Policji w Tczewie oraz
250 – to interwencje własne
strażników.
• Przewieziono 19 osób z upojeniem alkoholowym: 7 – do
miejsca zamieszkania, 10 –
do pogotowia socjalnego w
Elblągu, 1 – do ogrzewalni
w Tczewie, 1 – do policyjnej
izby zatrzymań.
• Przeprowadzono 66 wspólnych patroli z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej
Policji.
• Dzielnicowi strażnicy miejsc y dzia łając y na osiedlach Suchostrzygi i Bajkowym podjęli 45 interwencji
w łasnych oraz 58 zleconych (przez administracje

i mieszkańców osiedli, dyżurnych SM), nałożyli 19
mandatów karnych na łącznie 1600 zł, wystawili 13
wezwań dla sprawców wykroczeń drogowych oraz 29
osób pouczyli.
Na terenie Os. Garnuszewskiego i Zatorza dzielnicowi
podjęli 10 interwencji własnych oraz 78 zleconych, nałożyli 9 mandatów karnych
na łącznie 1700 zł, wystawili 14 wezwań dla sprawców
wykroczeń drogowych oraz
11 osób pouczyli.
Na terenie Starego Miasta i Czyżykowa dzielnicowi podjęli 23 interwencjie
własne oraz 72 zlecone, nałożyli 7 mandatów karnych
na łącznie 650 zł, wystawili
7 wezwań dla sprawców wykroczeń drogowych oraz 29
osób pouczyli.
Interwencje dzielnicowych
dotyczą głównie spraw po-

rządkow ych, spoży wania
alkoholu w miejscach publicznych, wykroczeń drogowych.
• Do Komendy Powiatowej
Policji przekazano materiały z monitoringu dotyczące: pożaru (1.04), kradzieży (3.04), kradzieży roweru
(7, 30.04), przejazdu kibiców (9.04), pobicia (13, 18,
20, 25.04), kolizji (20.04).
• Przeprowadzono działania
dotyczące egzekwowania od
właścicieli psów niezgodnego z przepisami wyprowad z a n ia c z woronogów
i sprzątania po nich. Przeprowadzono 25 interwencji. Na ło ż ono 1 mandat
karny (100 zł) za niezgodne
z przepisami wyprowadzanie psów oraz 1 mandat karny (50 zł) za niesprzątanie po
psach. Pouczono 2 osoby. 7krotnie zgłoszono do schroniska informację o psach bez
opieki.

Kultura • 

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

WYMIENIALNIA KSIĄŻEK WCIĄŻ NA TOPIE!
Wyda r z en ie odby ło się 21
kwietnia, w budynku głównym MBP. Czytelnicy tczewskiej książnicy już po raz szósty
mieli możliwość odświeżenia
domowych kolekcji, uzupełnienia niekompletnych serii wydawniczych, a także wzbogacenia o nowe pozycje prywatnych
zbiorów książkowych.

MBP

405 osób wzięło udział w
kolejnej edycji
Wymienialni
książek, organizowanej przez
Miejską Bibliotekę Publiczną
w Tczewie.

Miejska Biblioteka Publiczna,
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kolekcjonerów i miłośników literatury, jak również
dbając o komfort uczestników
czytelniczego przedsięwzięcia, oprócz sobotniej akcji wymiany książek, zorganizowała
Wymienialnię w dwóch dodatkowych terminach: we wtorek,
24 kwietnia oraz w czwartek,
26 kwietnia, w godzinach od
16.00 do 18.00.
A było w czym wybierać! Literatura science fiction, albumy,
podręczniki szkolne, lektury,
słowniki, powieści kryminalne, powieści obyczajowe, tomiki poetyckie, pozycje popularnonaukowe, poradniki, coś dla
ciała i coś dla duszy … Książki
polskie i zagraniczne… Publikacje nowe i te nieco starsze…
Bestsellery wydawnicze oraz
ceniona przez czytelników klasyka literatury… A na dokładkę kolorow y, przyjazny najmłodszym kącik dziecięcy!
Ponad 2500 pozycji zgromadzonych w jednym miejscu!
Wy g l ą d a n a to, ż e l ic z b a
uczestników z każdą edycją
rośnie! A jak przedstawiają się
statystyki?
W g r u d n iu 2 01 5 r ok u , w
pier w s z ej z org a n i z ow a nej
pr z e z M BP Wy m ien ia l n i,
wzięło udział ponad 50 osób,
w drugiej – w maju 2016 r. –
120, w trzeciej (grudzień 2016)
– 180, wiosną 2017 r. liczba
uczestniczących wzrosła do
200 osób, zaś w jesiennej edycji
Wymienialni Książek „BookStop” 2017 odnotowano aż 360
odwiedzin.
D z ięk ujemy z a t a k l ic z ny
udział i widzimy się już w…
grudniu!
(MBP Tczew)
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Startuje Szkolny Budżet Obywatelski
Blisko 5 tys. uczniów tczewskich
podstawówek zdecyduje o wydaniu 200 tys. zł na szkolne zakupy
i inwestycje.

W dziecięciu tczewskich szkołach podlegających samorządowi miasta jest 4912 uczniów.
Mają oni do dyspozycji łącznie 200 tys. zł (ponad 22 tys. zł
na szkołę). Propozycje projektów do zrealizowania w ramach
Szkolnego Budżetu Obywatelskiego mogą zgłosić wyłącznie
uczniowie danej szkoły. Procedurę zgłaszania propozycji
projektów do zrealizowania w
danym okręgu i ich weryfikacji przygotowuje i przeprowadza dyrektor szkoły (zgodnie
z harmonogramem). Projekty spełniające kryteria zostaną
poddane pod głosowanie przez
uczniów danej szkoły. Wybrane
projekty zostaną skierowane do
realizacji przez właściwych dyrektorów szkół i we współpracy
z autorami projektu.

Zgodnie z harmonogramem,
jeszcze przed wakacjami nastąpi zgłaszanie, a potem głosowanie na zaproponowane projekty,
a do końca 2018 r. szkoły będą
miały czas na ich realizację.
W ramach Szkolnego Budżetu
Obywatelskiego mogą być proponowane zadania – projekty
kończące się wyłącznie efektem
trwałym i pozostającym do dyspozycji danej szkoły.
Zgłaszane projekty muszą spełniać następujące warunki:
– posiadać cechy zadań bieżących, (w tym remonty i zakupy)
lub inwestycyjnych, niewymagających uzyskania decyzji pozwolenia na budowę;

– być dostępne dla uczniów danej szkoły;

– być możliwe do zrealizowania w jednym roku budżetowym 2018;

– być zgodne z prawem, w
tym z prawem lokalnym, a
w szczególności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa;

M. Mykowska

Szkolny Budżet Obywatelski
to nowa inicjatywa prezydenta
Tczewa Mirosława Pobłockiego. Adresowany jest do 9 publicznych szkół podstawowych.

Mirosław Pobłocki
Prezydent Tczewa

– W Tczewie, w samorządowych szkołach
podstawowych uczy się blisko 5 tys. uczniów. Szkolny Budżet Obywatelski to dla
nich świetna lekcja wychowania obywatelskiego w praktyce i przygotowanie do
wzięcia udziału w dużym Budżecie Obywatelskim Tczewa. To
inicjatywa adresowana wprost do uczniów, a nie rodziców, czy
nauczycieli. Każdy z uczniów ma możliwość współdecydowania
o tym, na co wydane zostaną pieniądze, a zakupy lub inwestycje
będą służyć całej szkolnej społeczności.
– uwzględniać kryterium gospodarności tzn. racjonalności gospodarowania środkami publicznymi;
– muszą być możliwe do realizacji pod względem technicznym i f inansow ym z
uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów;

dającej na daną szkołę, tj.
22 222,00 zł;

– całkowita wartość projektu musi obejmować wszystkie koszty, łącznie z dokonaniem zakupu, opracowaniem
dokumentacji technicznej,
montażem, nadzorem, odbiorem i rozruchem;

– nie mogą być realizowane
na innych terenach niż tereny szkolne (będące w administracji szkoły);

– projekt nie może naruszać
obowiązujących przepisów
prawa, praw osób trzecich,
w tym prawa własności.

– c a ł k ow it a w a r to ś ć je dnost k ow a je d ne g o projektu nie może być niższa
niż 50 0,0 0 zł i nie może
przekroczyć maksymalnej
kwoty w ydatków przypa-

Szczegółowe informacje oraz regulamin Szkolnego Budżetu Obywatelskiego Tczewa znajdują się
na www.bo.tczew.pl oraz www.
wrotatczewa.pl

M.M.

Harmonogram
Szkolnego Budżetu
Obywatelskiego Miasta
Tczewa na 2018 rok
1. Zebranie dyrektorów
z uczniami poszczególnych publicznych
szkół podstawowych
– w szkołach – do
22.05.2018 r.
2. zgłaszanie projektów
– od 23.05.2018 r. do
30.05.2018 r.
3. weryfikacja projektów– do 08.06.2018 r.
4. ogłoszenie listy projektów – do 11.06.2018 r.
5. głosowanie na zakwalifikowane projekty
– od 12.06.2018 r. do
22.06.2018 r.
6. ogłoszenie wyników
Szkolnego Budżetu
Obywatelskiego
– do 28.06.2018 r.
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Most w Tczewie na znaczkach pocztowych

Znaczek został uroczyście zaprezentowany w tczewskim Urzędzie Pocztowym nr 1 przy ul. J.
Dąbrowskiego. W jego promocji wzięli udział przedstawiciele władz miasta, powiatu i lokalnych organizacji pozarządowych,
pracownicy Poczty Polskiej, filateliści i mieszkańcy Tczewa.
Autor projektu Roch Stefaniak
przedstawił na znaczku zabytkowy most w Tczewie z jego unikatowymi konstrukcjami. Znaczkowi towarzyszy koperta FDC
i datownik.
Most tczewski, najdłuższy w starej Europie (liczył ponad 1000 m),
powstał w XIX wieku w ramach
pruskiej Kolei Wschodniej łączącej Berlin z Królewcem. Obiekt był
świadkiem burzliwej polskiej historii – w tym m.in. w 1920 r. gdy
Tczew powrócił do Polski, znajdowało się na nim przejście graniczne z Wolnym Miastem Gdańsk, a
w czasie działań wojennych został
poważnie uszkodzony. Mostu nie
oszczędziła też powódź w 1947 r.
Dopiero w 1957 r. został ostatecznie odbudowany. Most z dziesięcioma okazałymi wieżycami w stylu angielskiego gotyku na filarach i
potężnymi portalami o prostokąt-

M. śniegula

2 maja Poczta Polska wprowadziła
do obiegu znaczek z serii „Europa”
o nominale 5 zł. Tematem tegorocznej emisji filatelistycznej serii wydawanej przez europejskie administracje pocztowe są mosty. Polskę
reprezentuje unikatowy architektonicznie most w Tczewie.

Chętnych do zakupu „tczewskiego” znaczka nie brakowało

nych wieżach w 2004 roku został
uznany przez Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierii Budownictwa za międzynarodowy zabytek inżynierii budowlanej, a w roku
2016 r. za zabytek przez Pomorskiego Konserwatora Zabytków.
Wzorem lat ubiegłych, polski
znaczek bierze udział w internetowym konkursie na najpiękniejszy znaczek serii. Zachęcamy do
głosowania na polski znaczek.
Wystarczy wejść na stronę www.
posteurop.org/europa2018 i oddać swój głos. Głosowanie roz-

pocznie się 9 maja i potrwa do 9
września 2018 r. Zwycięzcę poznamy 4 października br. W 2017
roku znaczek z Polski z wizerunkiem Zamku w Pieskowej Skale
zajął 2. miejsce w plebiscycie.
Znaczki serii „Europa” są specjalnymi znaczkami wydawanymi przez europejskie administracje pocztowe. Ukazują się od 1956
r. Pomimo zmieniających się tematów emisji zawsze zawierają oficjalne logo „Europa” – znak towarowy
stowarzyszenia publicznych administracji pocztowych PostEurop.

Są też jednymi z najpopularniejszych walorów wśród filatelistów.
Znaczki serii mają wyrażać współpracę pomiędzy operatorami pocztowymi oraz promować filatelistykę. Tematy, które pojawiają się w
kolejnych latach pokazują wspólne
korzenie, kulturę, historię i wspólne cele narodów Europy.
To i inne wydawnictwa Poczty
Polskiej można nabyć w wyznaczonych placówkach Poczty Polskiej i
sklepie internetowym: http://www.
filatelistyka.poczta-polska.pl
(Poczta Polska)

Modelarz z Kociewia mistrzem Polski
Jerzy Szumełda zdobył złoty medal i Puchar Starosty Powiatu
Oleśnickiego podczas Mistrzostw
Polski Modeli Redukcyjnych Statków i Okrętów klasy C.

skie – mówi Jerzy Szumełda.
– Już w wieku 5 lub 6 lat , pod
okiem nauczyciela, zbudowałem
pierwszy model żaglowca.

P. Jerzy poświęcił się głównie
modelarstwu szkutniczemu, ale
przez pewien okres wykonywał
również modele lotnicze.

Zawody odbywały się w Oleśnicy Śląskiej, 14 i 15 kwietnia. J.
Szumełda wykonał model statku Vasa.

Jerzy Szumełda jest obecnie
mieszkańcem Starogardu Gd.,
ale przez wiele lat był związany
z Tczewem. Jest absolwentem
Technikum Mechanicznego w
Tczewie, aktywnie działał w
tczewskim hufcu ZHP – w drużynie żeglarskiej oraz druży-

nie nieprzetartego szlaku przy
Szkole Podstawowej nr 9.

– Moja pasja modelarska zaczęła się we wczesnym dzieciń-

Na zawody w Oleśnicy zakwalifikował się jako jeden z 80 zawodników z całej Polski. Zwycięstwo w mistrzostwach dało
mu prawo reprezentowania Polski w międzynarodowych zawodach w Rumunii, które odbędą
się we wrześniu tego roku.
M.M.
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Niepełnosprawni i przyjaciele bawili się na pl. Hallera

Impreza odbyła się 8 maja na pl.
Hallera. Rozpoczęło ją wspólne odśpiewanie hymnu narodowego, fest yn nawiązy wał
bowiem do 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
Wydarzenie jest organizowane
od wielu lat, zapoczątkowała je
nieżyjąca już Urszula Giełdon,
założycielka Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Wigury
w Tczewie.
G łów ny m za ło ż eniem imprezy jest prezentacja osiągnięć osób niepełnosprawnych.
Ma ona formę integracyjnego
spotkania, któremu towarzyszy prezentacja wyrobów, występy osób niepełnosprawnych,
ale także występy muzyków –
amatorów, zabawy rodzinne,
konkursy sprawnościowe dające okazję włączenia się osób
niepełnosprawnych do wspólnych działań.

M. Mykowska (2)

Tczewskie koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną zaprosiło na festyn z okazji
Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej.

Publiczność dopisała

Najmłodsi uczestnicy festynu chętnie brali udział w konkursach i zabawach, a dorośli
kupowali oryginalne wyroby
artystyczne wykonane przez
osoby niepełnosprawne z Tczewa i zaprzyjaźnionych ośrodków wspa rcia. Dodat kową
atrakcją była „żywa flaga” oraz
wypuszczenie biało-czerwonych balonów wypełnionych
helem.
Tegoroczną gwiazdą był CZESŁAW ŚPIEWA SOLO ACT.
Wystąpili również Paula Brzóska oraz Igor Wasiewicz-Pawlaczyk z orkiestrą Terapia. Na
scenie zaprezentowali się takż e: School Dance z SP 11,
chór Kanon z SP 12, Zespół
„Uśmiech” z Rudna, Grupa Teatralna „Tacy sami” oraz Karol
Niewiedział ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Tczewie, Big Band Damaszka, „The
Music Kolnik”.
Projekt został sfinansowany ze
środków Urzędu Miejskiego w
Tczewie oraz Starostwa Powiatowego w Tczewie.
M.M.

Popularnością cieszyło się stanowisko Straży Miejskiej

XIV Przegląd Twórczości Teatralnej

Na scenie – niepełnosprawni i przyjaciele
Za ubiegłoroczną edycje przeglądu „Życie to teatr” Tczew otrzymał wyróżnienie w konkursie „Samorząd równych szans”,
organizowanym przez Fundacje Instytut Rozwoju Regionalnego w Krakowie. Instytut ten
nagradza i promuje najciekawsze, realizowane przez samorządy, rozwiązania na rzecz osób z
niepełnosprawnościami.

Impreza na trwałe wpisała się
w kulturalny krajobraz Tczewa. Jest adresowana głównie
do środowiskow ych domów
samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób niepełnosprawnych, ale coraz częściej swoje programy prezentują
również zaprzyjaźnione placówki – szkoły, przedszkola, świetlice środowiskowe. Nie inaczej
było w tym roku.
Wszyscy artyści – amatorzy zaprezentowali się na scenie Centrum Kultury i Sztuki. Przybyli z ośrodków wsparcia, świetlic
środowiskowych, warsztatów
terapii zajęciowej, środowiskow ych domów samopomocy,
domów pomocy społecznej –
z Kończewic, Starogardu Gd.,

M. Mykowska

Grupy teatralne, wokaliści, tancerze uczestniczyli w XIV Przeglądzie Twórczości Teatralnej „Życie
to teatr”.

Na scenie wystąpiły m.in. dzieci ze Świetlicy Środowiskowej PKPS

Damaszki i oczywiście Tczewa. Podziwialiśmy także najmłodszych – dzieci ze świetlicy
środowiskowej PKPS z Tczewa,
a także roztańczoną młodzież z
grupy p. Barbary Kazimierczyk
i uczniów Publicznego Gimnazjum nr 4 w Starogardzie Gd.
Atrakcją przeglądu był występ

młodego magika Jonasza Pakizera.
Osobom borykającym się z różnymi ograniczeniami impreza
daje możliwość zaprezentowania swoich talentów i przełamuje stereotypy. Przegląd co roku
uświetnia obchody Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej.

Patronat honorowy nad imprezą
objął Prezydent Miasta Tczewa
Mirosław Pobłocki.

Projekt współfinansowany jest
ze środków Gminy Miejskiej
Tczew na wsparcie realizacji
zadania publicznego z zakresu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego.
Organizatorzy: Środowiskowe
Domy Samopomocy MOPS w
Tczewie i Polski Komitet Pomocy Społecznej.
M.M.
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Krótko

Szymon Morus Honorowym Członkiem TMZT
Na podstawie uchwały Rady Towarzystwa Miłośników Ziemi
Tczewskiej, decyzją Walnego Zebrania Członków TMZT 18 kwietnia br. Szymon Morus został wyróżniony tytułem Honorowego
Członka TMZT.

Zlot foodtrucków

Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki
zaprasza na kolejny Zlot Foodtrucków
– od 15 do 17 czerwca. Do Tczewa
przyjedzie około 20 kuchni na kółkach.
Oprócz dań z różnych stron świata,
będzie strefa dla dzieci, leżaki, DJ.
Foodtrucki rozstawią się na Bulwarze
Nadwiślańskim.
W ubiegłym roku foodtrucki dwukrotnie gościły w Tczewie – w czerwcu oraz
w sierpniu. Ich oferta cieszyła się duża
popularnością.
J. cherek

Wyróżnienie to zostało nadane za wieloletnią działalność
artystyczną na rzecz popularyzacji muzyki klasycznej na terenie Tczewa, w tym wzbogacenie działalności programowej
stowarzyszenia.
Szymon Morus, członek Towarzystwa Miłośników Ziemi
Tczewskiej od 2009 r., jest założycielem, dyrygentem i dyrektorem artystycznym Orkiestry Kameralnej PROGRESS.
Dzięki wielkiemu zaangażowaniu i systematycznej pracy
dyrygenta, mieszkańcy Tczewa
mieli możliwość uczestniczenia w cyklicznych koncertach,
realizowanych przez 3 lata pod
patronatem TMZT, jako zadanie publiczne w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. W ramach patronatu,
w latach 2009-2012 odbyło się
12 koncertów dofinansowanych
z budżetu miasta Tczewa zatytułowanych jako Cykliczne Koncerty Orkiestry Kameralnej PROGRESS, w tym jeden koncert w
Pelplinie W krainie argentyńskiego tanga.



Orkiestra Kameralna PROGRESS jest pierwszym i jedynym zespołem profesjonalnych
muzyków, związanym przez jego
twórcę z Tczewem, który dostarcza mieszkańcom bardziej elitarnej rozrywki poprzez wzbudzanie
zamiłowania do muzyki klasycznej. Współtworzą go utytułowani
soliści, kameraliści, laureaci wielu
ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów. Od 2013 r. Orkiestra Kameralna Progress działa pod patronatem Pomorskiego
Stowarzyszenia Musica Giovane, którego pan Szymon jest prezesem. Ich celem jest współpraca
z instytucjami kultury, zespołami i indywidualnymi artystami w
celu tworzenia wspólnych przedsięwzięć łączących muzykę z poezją, teatrem i obrazem.

W sezonie ar t yst yczny m
2014/2015 pełnił funkcję dyrygenta – rezydenta Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka
Chopina w Gdańsku, a od stycznia 2016 r. – dyrygenta w Operze
Bałtyckiej w Gdańsku. Współpracuje z Polską Orkiestrą Radiową,
Teatrem Wielkim w Łodzi, Śląską
Orkiestrą Kameralną, Filharmonią Podkarpacką, Polską Filharmonią Kameralną, Filharmonią
Bałtycką czy Filharmonią Koszalińską. W swym dorobku posiada
wiele nagrań płytowych. W 2012
r. otrzymał Nagrodę Prezydenta
Miasta Tczewa. Jest także laureatem Pomorskiej Nagrody Artystycznej za rok 2016.
Na podstawie materiałów
TMZT informację opracował
Janusz Landowski



Flyball Tczew 2018

16 i 17 czerwca Tczew stanie się areną
psich zmagań. Na Bulwarze Nadwiślańskim rywalizować będzie kilkadziesiąt
czworonogów z całej Polski.
Ogólnopolskie zawody we flyballu
odbyły się po raz pierwszy w Tczewie
przed rokiem i spotkały się z dużym
zainteresowaniem, nie tylko wśród
mieszkańców naszego miasta.
Flyball to psia drużynowa dyscyplina
sportowa polegająca na pokonaniu
przez psa szeregu niedużych przeszkód
ustawionych w linii prostej. Na dwóch
równoległych torach rywalizują ze
sobą dwie psie sztafety. Wygrywa ta,
która wykona bezbłędny bieg szybciej
od rywali. Jest tutaj adrenalina i ostre
tempo. Tczewska ekipa bierze udział w
zawodach w kraju i za granicą.
Impreza odbędzie się przy wsparciu
Urzędu Miejskiego w Tczewie.

Tczew stoi piłką ręczną
I-ligowy zespół wychowa sobie
kolejnych zawodników.

Piłkarze ręczni MKS Sambor Tczew,
po 10 latach, wywalczyli awans do I
ligi. Klub zamierza stworzyć system
szkolenia, który pozwoli mu zabezpieczyć dopływ miejscowej kadry.
Piłkarze MKS Sambor spotkali
się z prezydentem Tczewa Mirosławem Pobłockim. Prezydent pogratulował szczypiornistom awansu i jednocześnie
zapewnił o możliwości wparcia
finansowego, które w związku z
awansem wzrośnie 10-krotnie
(z 20 do 200 tys. zł w rundzie
jesiennej i tyle samo na wiosnę). Najpierw jednak klub musi
wypełnić wymagania związane
z konkursem grantowym. Tym
samym miasto staje się strategicznym sponsorem klubu.
– Tczew stoi piłką ręczną – powiedział prezydent M. Pobło-

Już w tej chwili MKS Sambor
opiera się głównie na miejscowych piłkarzach, którzy stanowią ok. 80 proc. składu.

cki. – Awans do I ligi oznacza,
że miasto jeszcze bardziej będzie
wspierać tę dyscyplinę. Oczekuję jednak od klubu nie tylko sukcesów w I lidze, ale także
zorganizowania całego systemu

szkoleń – od grup juniorskich
do seniorów. Chodzi o to, aby
klub wyłapywał talenty i szkolił już bardzo młodych piłkarzy,
doprowadzając ich do kolejnych
stopni rozgrywek. W ten sposób

Jak powiedział Tomasz Latocha,
członek zarządu MKS Sambor,
dużym problemem był do tej pory
udział sponsorów w finansowaniu
zespołu. Klub ma jednak nadzieję, że po awansie, będzie łatwiej
pozyskać firmy gotowe zainwestować w rozwój tej dyscypliny sportu. Do tego potrzebne są
oczywiście sukcesy, ale też… kibice. Pełne trybuny nie tylko podnoszą sportowe emocje i dopingują zawodników, ale też sprawiają,
ze sponsorzy chętniej decydują się
na taka formę promocji.
M.M.
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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

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)

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.

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

Nowe regulacje w prawie gospodarczym

działalność nierejestrowa
Jesteś studentem i regularnie
udzielasz korepetycji? Świadczysz
drobne usługi, które zapewniają Ci każdego miesiąca niewielki,
ale stały dochód? Jeśli prowadzisz
drobną działalność (np. drobny
handel lub usługi), od 30 kwietnia
2018 r. możesz skorzystać z przepisów o tzw. działalności nierejestrowej i uniknąć obowiązku rejestracji
działalności gospodarczej.
Kiedy mogę skorzystać z działalności nierejestrowej?
Nie musisz rejestrować firmy, jeśli:
• jesteś osobą fizyczną a przychody z Twojej działalności nie
przekroczą w żadnym miesiącu 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia – w 2018
jest to 1050 zł
• nie prowadziłeś wcześniej
działalności albo prowadziłeś
ją, ale przed 30 kwietnia 2017
roku Twoja firma została wykreślona z ewidencji przedsiębiorców i od tego momentu nie
rejestrowałeś jej ponownie
Jakie są korzyści z działalności
nierejestrowej?
Dzięki nowym przepisom, możesz osiągać dochody z działalności, która uznawana była wcześniej za działalność gospodarczą i
wiązała się z wieloma obowiązkami (składki i inne obowiązki
wobec ZUS, sposób rozliczania
podatków).
Jeśli skorzystasz z przepisów o
działalności nierejestrowej:
• nie musisz zgłaszać działalności w ewidencji przedsiębiorców (CEIDG), urzędzie skarbowym i GUS (nie będziesz
potrzebował numerów identyfikacyjnych NIP i REGON)
• nie musisz płacić z tego tytułu składek na ubezpieczenia w
ZUS i składać deklaracji ZUS
• nie musisz płacić comiesięcznych (albo kwartalnych) zaliczek na podatek
• nie musisz prowadzić skomplikowanej księgowości (tylko

uproszczoną ewidencję sprzedaży).
Jakie są Twoje obowiązki przy
działalności nierejestrowej?
Obowiązki wobec konsumentów
Jeśli prowadzisz działalność nierejestrowaną, jesteś „przedsiębiorcą”
w świetle prawa cywilnego. Oznacza to, że np. w relacjach z konsumentami jesteś traktowany jako
przedsiębiorca i masz z tego tytułu obowiązki (np. związane z reklamacją czy naprawą). Dotyczy
to również prawa konsumenta do
odstąpienia w terminie 14 dni od
umowy zawartej na odległość).
Rachunki przy działalności nierejestrowej
Osoba prowadząca działalność
nierejestrową jest co do zasady
zwolniona z obowiązku wystawiania faktury. Musi to uczynić
jedynie w przypadku, gdy żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy od
końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę
bądź otrzymano całość lub część
zapłaty. W tym przypadku będzie to mogła być faktura, która
zawiera jedynie:
• datę wystawienia; numer kolejny; imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy
• nazwę (rodzaj) towaru lub
usługi; miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług

• cenę jednostkową towaru lub
usługi; kwotę należności ogółem
Przy sprzedaży nierejestrowej wystarczy, że podasz na dokumentach swoje imię i nazwisko.
Jak liczyć przychód przy działalności nierejestrowej
O tym, czy możesz prowadzić
działalność nierejestrowa, decyduje kwota miesięcznego przychodu (nie może przekroczyć w
żadnym miesiącu 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia).
Twoim przychodem z działalności nierejestrowej będą należności, które otrzymasz za sprzedaż
swoich towarów/usług. Pamiętaj,
że do przychodów zaliczasz również kwoty, które są ci należne, nawet jeśli jeszcze ich nie otrzymałeś (czyli np. jeśli sprzedałeś towar
i wystawiłeś dokument sprzedaży,
ale fizycznie nie otrzymałeś jeszcze zapłaty). Do przychodu nie
zaliczasz wartości towarów, które
zostały Ci zwrócone oraz udzielonych bonifikat i skont (czyli obniżek za uregulowanie płatności
przed terminem). Do ustalania
przychodu służyć Ci będzie ewidencja sprzedaży.
Więcej szczegółów o nowych regulacjach prawnych znajdziesz na:
www.biznes.gov.pl – zachęcamy do
skorzystania ze strony Ministerstwa
Przedsiębiorczości i Technologii.
Podstawa prawna - Ustawa z dnia
6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców Dz.U. 2018 poz. 646
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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!
W bieżącym numerze „Panoramy Miasta” przypominamy
najważniejsze 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
pojemników po żywności czy
kosmetykach. W Tczewie nie
ma obowiązku mycia, ale oczywiście opróżniamy je przed wyrzuceniem – ich zawartość nie
jest odpadem nadającym się do
recyklingu.
Prz y pomina my zasady segregacji dotyczące pojemników z napisem: METALE I
TWORZYWA SZTUCZNE
(PLASTIK).
Do takich pojemników wrzucamy oczywiście:
• odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach
• nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno dla szkół i
przedszkoli

• plastikowe opakowania po
produktach spożywczych

• opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku
i sokach)
• opakowania po środkach
czystości (np. proszkach do

prania), kosmetykach (np.
szamponach, paście do zębów) itp.

• plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
• aluminiowe puszki po napojach i sokach
• puszki po konserwach
• folię aluminiową
• metale kolorowe

• kapsle, zakrętki od słoików

W żadnym wypadku nie należy wrzucać do pojemnika na
METALE I TWORZY WA
SZTUCZNE (PLASTIK) następujących odpadów:
• butelek i pojemników z zawartością
• plastikowych zabawek

• opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych
• opakowań po olejach silnikowych
• części samochodowych

• zużytych baterii i akumulatorów

• puszek i pojemników po
farbach i lakierach

• zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

• opakowań szklanych z zawartością.

W przypadku nawet pojedynczego zanieczyszczenia w przykładowym pojemniku cała jego
zawartość (w tym wszystkie
prawidłowo wrzucone odpady)
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 po-

jemnikach. 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.
Do pojemnika z odpadami
zmieszanymi należy wrzucać
wszystko to, czego nie można
odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów
niebezpiecznych. 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
i Inwestycji 2018
[ABP]
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Na XLI sesji Rady Miejskiej w Tczewie, 26 kwietnia 2018 r. podjęto następujące uchwały:
– nr XLI/366/2018 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie
bezprzetargowym umów dzierżaw nieruchomości gruntowych
stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew na cele składowania odpadów stałych;
– nr XLI/367/2018 w spr. wyrażenia zgody na odstąpienie od
przetargowego trybu zawarcia umów użytkowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew;

– nr XLI/368/2018 w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu przy
ul. Warsztatowej w Tczewie;
– nr XLI/369/2018 w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Starego Miasta w Tczewie;

– nr XLI/370/2018 w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Piotrowo – Bajkowe w Tczewie;

– nr XLI/371/2018 w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Jagiellońska – Rokicka w Tczewie;
– nr XLI/372/2018 w spr. podziału miasta Tczewa na stałe obwody głosowania;
– nr XLI/373/2018 w spr. zmian w budżecie miasta Tczewa na
2018 rok;
– nr XLI/374/2018 w spr. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2018-2033;
– nr XLI/375/2018 w spr. zmiany uchwały nr XL/362/2018
Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 marca 2018 r. 23 w
sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją
źródeł energii cieplnej w ramach konkursu „Czyste powietrze Tczewa”.

UCHWAŁA Nr XLI/372/2018 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie podziału miasta Tczewa na stałe obwody głosowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późniejszymi zmianami) oraz art. 12 § 2, §3, § 11, § 12 i § 13 ustawy z
dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (j.t. Dz. U. z 2017 r.
poz. 15 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu
zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z
2018 r. poz. 130) Rada Miejska w Tczewie na wniosek Prezydenta Miasta Tczewa uchwala, co następuje:
§1

Dokonuje się podziału miasta Tczewa na 25 stałych obwodów głosowania ustalając ich numery, granice i siedziby obwodowych komisji wyborczych, jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§2

Na niniejszą uchwałę, wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w
Gdańsku, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.
§3

Tracą moc:
1) Uchwała Nr XXVII/221/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia
20 grudnia 2012 r. w sprawie podziału miasta Tczewa na stałe
obwody głosowania,

2) Uchwała Nr XLII/346/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia
27 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału miasta Tczewa na stałe obwody głosowania,
3) Uchwała Nr XLVI/373/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia
28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału miasta Tczewa na stałe obwody głosowania,
4) Uchwała Nr V/44/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26
marca 2015 r. w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji
wyborczych na obszarze miasta Tczewa.
§4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w
sposób zwyczajowo przyjęty.
§5

Uchwałę niezwłocznie przekazuje się Wojewodzie Pomorskiemu
oraz Komisarzowi Wyborczemu w Gdańsku.
§6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tczewa
§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie
Mirosław Augustyn

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 2 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy Rada Miejska na wniosek Prezydenta Miasta dokonuje podziału miasta na stałe obwody głosowania w drodze uchwały, ustalając
ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.
Stały obwód powinien obejmować od 500 do 4000 mieszkańców.

W myśl art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie
niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 130) na radę gminy został
nałożony obowiązek ponownego dokonania podziału miasta na
stałe obwody głosowania w terminie 1 miesiąca od dnia podziału
gminy na okręgi wyborcze.

W związku z tym, że Rada Miejska w Tczewie w dniu 29 marca 2018 r. podjęła uchwałę Nr XL/361/2018 w sprawie podziału miasta na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów
oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
w wyborach do rady miejskiej w Tczewie, podjęcie uchwały w
sprawie podziału miasta Tczewa na stałe obwody głosowania
upływa w dniu 29 kwietnia 2018 r. Przedstawiona propozycja
podziału jest zgodna z przepisami ustawy - Kodeks wyborczy i
została uzgodniona z Krajowym Biurem Wyborczym Delegatura w Gdańsku.
Sekretarz Miasta
Katarzyna Mejna
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Podział miasta Tczewa na stałe obwody głosowania, ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych
Numer
obwodu
1
2
3
4

Granice obwodu

ul. Bosmańska, ul. Czatkowska, ul. Szyprów, ul. Kapitańska, ul. Marynarska, ul. Retmańska, ul. Chłopska, ul. Dokerów, ul. Flisaków, Szkoła Podstawowa Nr 7
ul. Nizinna, ul. Okrętowa, ul. Partyzantów, ul. Pionierów, ul. Portowców, ul. Robotnicza, ul. Rzemieślnicza, ul. Spółdzielcza, ul. ul. Stoczniowców Nr 15A
Stoczniowców, ul. Wiślana, ul. Za Portem, ul. Kapitana Mamerta Stankiewicza;
Szkoła Podstawowa Nr
ul. Elżbiety, ul. Kolejowa, ul. Krucza, ul. Łąkowa, ul. Młyńska, ul. Półwiejska, ul. Prosta, ul. Wierzbowa, ul. Wilcza, ul. Za Dworcem, Sportowa
2 z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Żuławska;
ul. Południowa Nr 6
ul. Jana z Kolna, ul. Kopernika, ul. Królowej Jadwigi, ul. Lecha, Plac Marszałka Piłsudskiego, ul. Strzelecka, ul. Słowackiego, ul. 1
Maja, ul. Kościuszki, ul. Nowa, ul. Obrońców Westerplatte, ul. Sambora, ul. Małgorzaty Samborówny, ul. Ks. Ściegiennego;
ul. Chopina, ul. Dominikańska, ul. Garncarska, Plac Św. Grzegorza, Plac Gen. Józefa Hallera, ul. Podmurna, ul. Kościelna, ul.
Krótka, ul. Lipowa, ul. Mestwina, ul. Nad Wisłą, ul. Okrzei, ul. Podgórna, ul. Rybacka, ul. Wodna, ul. Zamkowa, ul. Żeglarska, ul.
Mickiewicza, ul. Łazienna, ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, ul. Ks. Aleksandra Kupczyńskiego, ul. Stara, ul. Skromna;

5

ul. Kręta, ul. Jarosława Dąbrowskiego, ul. Ogrodowa, ul. Kołłątaja, ul. Ignacego Paderewskiego, ul. Stroma, ul. Wąska;

6

ul. Zielona, ul. Sienkiewicza, ul. Staszica, ul. Krasińskiego,
ul. Parkowa, ul. Wybickiego, ul. Wyspiańskiego, ul. Czyżykowska bez Nr 64–66 i 69, ul. Nadbrzeżna, ul. Matejki, ul. Generała Dąbrowskiego, ul. Pułaskiego;
ul. Szkoły Morskiej, ul. 30 Stycznia, ul. Kasprowicza, ul. Sportowa, ul. Janusza Kusocińskiego, ul. Gen. Bema, ul. Marii Konopnickiej,
ul. Bolesława Prusa, ul. Stefana Żeromskiego, ul. Franciszka Fenikowskiego, ul. Wincentego Pola, ul. ks. Bernarda Sychty, ul. ks. Jana Twardowskiego, ul. Wybudowanie, ul. Jarosława Iwaszkiewicza, ul. Bałdowska, ul. Jabłoniowa, ul. Wisławy Szymborskiej;

7
8

ul. Konarskiego, ul. Orkana, ul. Polna, ul. Starowiejska, ul. Nowowiejska;

9

ul. Kochanowskiego, ul. Tetmajera, ul. Orzeszkowej, ul. Ceglarska, ul. Reja, ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ul. Czyżykowska
Nr 64 - 66 i 69;
ul. Lecha Bądkowskiego, ul. Biskupa Konstantyna Dominika, ul. Tadeusza Boya–Żeleńskiego, ul. Ks. Feliksa Bolta, ul. Karola
Borchardta, ul. Władysława Broniewskiego, ul. Józefa Czyżewskiego, ul. Adolfa Dygasińskiego, ul. Forsterów, ul. Aleksandra
Fredry, ul. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, ul. Konstantego Gałczyńskiego, ul. Bartosza Głowackiego, ul. Józefa Chełmońskiego, ul. Wiktora Jagalskiego, ul. ppłk. Stanisława Janika, ul. Romana Klima, ul. Wojciecha Kossaka, ul. Juliusza Kraziewicza, ul.
Czesława Miłosza, ul. Romana Landowskiego, ul. Anny Łajming, ul. Jacka Malczewskiego, ul. Ks. Władysława Młyńskiego, ul.
Zofii Nałkowskiej, ul. C. Kamila Norwida, ul. Ks. J. St. Pasierba, ul. Przemysłowa, ul. Juliana Przybosia, ul. Władysława Reymonta,
ul. Leopolda Staffa, ul. Jana Stanisławskiego, ul. Spacerowa, ul. Wita Stwosza, ul. Juliana Tuwima, ul. St. Ignacego Witkiewicza,
ul. Leona Wyczółkowskiego, ul. Gabrieli Zapolskiej, ul. por. Józefa Dambka, ul. por. Józefa Gierszewskiego, ul. ks. ppłka Józefa
Wryczy, ul. rotm. Witolda Pileckiego, ul. płka Ryszarda Kuklińskiego, ul. ks. Jerzego Popiełuszki, ul. Andrzeja Struga;
ul. Piaskowa, ul. Tczewskich Saperów, Plac Patriotów, ul. Poligonowa, ul. Targowa, ul. Grunwaldzka, ul. Fabryczna, ul. Mieszka
I, ul. Księżniczki Dobrawy, ul. Bolesława Chrobrego, ul. Rycerska, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Piastowska, ul. Świętopełka,
ul. Przemysława II, ul. Wojska Polskiego;

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

Szkoła Podstawowa Nr 5
ul. Obrońców Westerplatte Nr 18
Forum Inicjatyw Społecznych
ul. Łazienna Nr 5
Fabryka Sztuk
ul. 30 Stycznia Nr 4
Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich
ul. Czyżykowska Nr 17
Szkoła Podstawowa Nr 10
z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Marii Konopnickiej Nr 11
Szkoła Podstawowa Nr 1
ul. Czyżykowska Nr 69
Szkoła Podstawowa Nr 1
ul. Czyżykowska Nr 69

Zajazd Słoneczny
ul. Władysława Reymonta Nr 6

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
ul. Grunwaldzka Nr 1

Szkoła Podstawowa Nr 2 z
ul. Gdańska, ul. Warsztatowa, ul. Południowa, ul. Mostowa, ul. Nowy Rynek, ul. Pomira, ul. Kaszubska, ul. Kozia, ul. Pomorska, Sportowa
Oddziałami Integracyjnymi
ul. Sadowa, ul. Kwiatowa, ul. Malinowska, ul. Jana Sobieskiego, ul. Dworcowa, ul. Północna, ul. Gazety Tczewskiej;
ul. Gdańska Nr 2
Szkoła
Podstawowa Nr 11
ul. Jedności Narodu Nr 1–4, 7–9, 23, 27–32, 34–37;
ul. Saperska Nr 12
Szkoła Podstawowa Nr 11
ul. Jedności Narodu Nr 12–14, 18-22, ul. Chłodna, ul. Saperska;
ul. Saperska Nr 12
Ośrodek
Opiekuńczy,
Aleja Zwycięstwa, ul. Niepodległości, ul. Wyzwolenia
ul. Niepodległości Nr 10
Szkoła Podstawowa Nr 4
ul. Armii Krajowej Nr 1-85 (nieparzysta)
ul. Władysława Jagiełły Nr 8
ul. Armii Krajowej Nr 2-86 (parzysta), ul. Romualda Traugutta, ul. Działkowa, ul. Generała Bora - Komorowskiego, ul. Generała Szkoła Podstawowa Nr 8
Leopolda Okulickiego, ul. Generała Grota - Roweckiego;
ul. Armii Krajowej Nr 70
Szkoła
Podstawowa Nr 8
ul. Obrońców Tczewa, ul. Hanny Hass, ul. Harcerska, ul. Władysława Jurgo, ul. Gryfa Pomorskiego;
ul. Armii Krajowej Nr 70
Przedszkole Nr 8
ul. Jodłowa, ul. Jaworowa, ul. Jarzębinowa, ul. Brzozowa
z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Jodłowa Nr 6
Szkoła Podstawowa Nr 12
ul. Kasztanowa, ul. Topolowa, Aleja Solidarności
ul. Topolowa Nr 23
Przedszkole Niepubliczne „Jarzębinka”
ul. Akacjowa, ul. Żwirki, ul. Jakuba Jasińskiego, ul. Kilińskiego, ul. Suchostrzygi Dworzec;
ul. Jarzębinowa Nr 4
Szkoła Podstawowa Nr 4
ul. Władysława Jagiełły (cała)
ul. Władysława Jagiełły Nr 8
ul. Władysława Andersa, ul. Stefana Batorego, ul. Królowej Bony, ul. Kazimierza Jagiellończyka, ul. Jagiellońska, ul. Lotnicza, ul.
Terapii Zajęciowej
Królowej Marysieńki, ul. Janusza Korczaka, ul. Rejtana, ul. Skarszewska, ul. Zygmunta Starego, ul. Gen. Władysława Sikorskiego, Warsztaty
ul. Wigury Nr 84
ul. Suchostrzycka, ul. Wigury;

24

ul. Rokicka, ul. Jana Brzechwy, ul. Szewczyka Dratewki, Aleja Kociewska, ul. Pinokia, ul. Jasia i Małgosi;

25

ul. Christiana Andersena, ul. Czerwonego Kapturka, ul. Kubusia Puchatka, ul. Braci Grimm, ul. Piotrowo;

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Bajkowe
ul. Szewczyka Dratewki Nr 3
Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Bajkowe
ul. Szewczyka Dratewki Nr 3
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Fabryka Sztuk NAJNOWSZE WYSTAWY PLENEROWE FABRYKI SZTUK
zaprasza
Pchli Targ

Tradycyjnie w pierwszą niedzielę czerwca na Starówce
odbędzie się już ósmy Pchli
Targ. Do 15 maja zgłosiło się ponad 100 wystawców, w tym kolekcjonerzy
z Trójmiasta, Grudziądza,
Olsztyna, Kwidzyna. Rekrutacja potrwa do 30 maja.
Pchli Targ nie miałby swojego klimatu, gdyby nie
działania towarzyszące handlowi. Tegoroczne propozycje to: warsztaty rzemiosł
dawnych, stoisko „Dawna polska wieś”, pokaz pracy
kuźni. Oczywiście nie zabraknie muzyki na żywo i
kataryniarza. A to wszystko
3 czerwca od godz. 10.00
do 17.00 na placu Hallera i pobliskich ulicach. Organizatorem wydarzenia
jest Fabryka Sztuk. Partnerzy: Urząd Miejski, Zakład
Usług Komunalnych, Straż
Miejska, Komenda Powiatowa Policji w Tczewie.


Dzień Dziecka

Ebru – to tradycyjna turecka sztuka zdobienia papieru poprzez przenoszenie na
niego wzorów tworzonych
przy pomocy farb rozprowadzanych na wodzie zagęszczonej tłustą substancją. W 2014 roku sztuka
ta została wpisana na listę
niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Jedną ze
specjalistek w tej dziedzinie
jest Marta Puchłowska, absolwentka akademii sztuk
pięknych. Na zaproszenie
Fabryki Sztuk poprowadzi
warsztaty dla dzieci (obowiązują wcześniejsze zapisy) oraz pokaz o charakterze otwartym. Warsztaty
malowania na wodzie – to
jedna z atrakcji Dnia Dziecka. W programie ponadto:
gry i zabawy dla najmłodszych, warsztaty plastyczne, balonowe i lizakowe.
Spotkajmy się 1 czerwca w godz. 15.00-17.00 na
dziedzińcu Fabryki Sztuk.
Wstęp bezpłatny!

Zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie



Staromiejski Rynek, pocz. XX w.

Sezon letni – to czas
wystaw plenerowych
Fabryki Sztuk. Kontynuujemy dwa tematy
przewodnie – historię
tczewskich parafii
oraz dzieje osiedli/
placów/ulic.
Po w ystawach o najstarszej
tczewskiej parafii rzymskokatolickiej – pw. Podwyższenia
Krzyża Świętego – oraz o konsekrowanym w 1936 roku kościele św. Józefa, przyszła kolej
na parafię pw. Najświętszej
Maryi Panny Matki Kościoła. Czterdzieści lat temu Urząd
Wojewódzki wydał decyzję, na
mocy której parafia nowomiejska pw. św. Józefa w Tczewie
otrzymała zgodę na budowę
kościoła na osiedlu Suchostrzygi. Pierwsze prace na miejscu
budowy rozpoczęły się dwa lata
później. Wówczas też nastąpiło usamodzielnienie parafii pw.
NMP Matki Kościoła, której
proboszczem został ks. Stanisław Cieniewicz. Najpierw powstała kaplica, a w 1982 roku
rozpoczęto budowę kościoła,
której zwieńczeniem była konsekracja świątyni w 1998 roku.
Najnowsza ekspozycja plenerowa Fabryki Sztuk jest fotograf icznym zapisem budowy
tego kościoła. Zaprezentowane zdjęcia pokazują ponadto



„Historia kościoła i parafii pw. NMP Matki Kościoła”
Plac Papieski, 21.05-30.09.2018 r.



„Nasze miasto… Twój plac Hallera”
plac Hallera, 3.06-30.09.2018 r.



„Od Nowego Miasta… do Osiedla Garnuszewskiego”
alejka przy iglicy na os. im. A. Garnuszewskiego,
od 20.06.2018 r.

rozwój przestrzenny Osiedla Bajkowego. Wystawę można oglądać do końca września
na Placu Papieskim. Jej komisarzem jest Radosław Wiecki,
a projekt graficzny przygotował
Piotr Witkowski.

Kolejna wystawa powstała w
ramach cyklu „Nasze miasto –
twoja ulica”. Przedstawia ona
plac Hallera w historycznym
ujęciu. Zobaczymy zdjęcia ratusza, który po ostatnim pożarze
w 1916 roku nie został odbudowany, a także fotografie urzekających swym pięknem przyrynkowych kamienic. Podkreślony
został ponadto charakter rynku
jako centrum życia politycznego, społecznego i gospodarczego. Z tego powodu na wystawie
nie zabrakło zdjęć wykonanych
podczas wieców, politycznych
uroczystości czy też targowisk.
Wystawę przygotowaną przez
Angelikę Jagielską i Małgorzatę Kruk można oglądać na placu
Hallera do końca września br.

Dzięki Józefowi Ziółkowskiemu
poznaliśmy już historię osiedli: Suchostrzygi oraz Staszica.
Tym razem komisarz przybliża powstanie i rozwój osiedla
Garnuszewskiego, nazwanego
na cześć pierwszego dyrektora i
faktycznego organizatora Szkoły Morskiej w Tczewie. Historia
tego osiedla zaczęła się w 1970
roku, gdy na skarpie przy ul.
Wyzwolenia stanęły trzy budynki 11-kondygnacyjne. Poszczególne bloki tematyczne wystawy dotyczą rozbudowy osiedla,
powstania węzła komunikacyjnego i ośrodków przemysłowych, rozwoju szkolnictwa. Na
uwagę zasługują zarówno archiwalne zdjęcia, jak i te lotnicze,
wykonane współcześnie. Opracowaniem graficznym ekspozycji zajęła się Angelika Jagielska,
a jej oficjalne otwarcie odbędzie
się 20 czerwca, w samo południe, przy iglicy, oczywiście na
os. Garnuszewskiego.
M.K./Fabryka Sztuk
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Urząd Miejski
Miejska Biblioteka Publiczna
Fabryka Sztuk, Centrum Kultury i Sztuki
Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji
ﬁrmy komunalne (TTBS, ZUK, ZUOS ZWiK)
Straż Miejska, Straż Pożarna, Unia Tczew
Obwodowy Urząd Miar i Wag w Tczewie
Stowarzyszenie Sióstr Miłosierdzia
ﬁrmy Clean-Bud i PUM
punkty gastronomiczne i handlowe

SCENA MAŁA (hala namiotowa) BEZPŁATNE ATRAKCJE

SCENA GŁÓWNA

• godz. 22.00 – PIĘKNI
•

I MŁODZI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

koło fortuny godz. 13.00-17.00
strefa malucha godz. 13.00-18.00
dmuchańce godz. 14.00-20.00
malowanie twarzy,
zaplatanie warkoczyków
warsztaty artystyczne
segway’e godz. 15.00-19.00
badania lekarskie
lody dla dzieci
kawa i herbata
przejażdżki konne godz. 15.00-18.00
zupa rybna, podpłomyki staropolskie

godz. 23.15-1.00 – POTAŃCÓWKA

ZESPÓŁ PÓŁTORA GOŚCIA (hala namiotowa)

kn i

Pię

• godz. 17.30 – Wielka Loteria Fantowa
losowanie nagród
• godz. 18.00 – Tczewska Formacja Szantowa
• godz. 19.00 – Formacja B-QLL
• godz. 20.30 – ABBA Show

• pokaz i warsztaty
BRACTWA RYCERSKIEGO KERIN

26 MAJA GODZ. 13.00

BULWAR NADWIŚLAŃSKI

z
d
i Mło

i

• godz. 15.00-17.00
pokaz warsztatów artystycznych CKiS
• godz. 17.00 – występy solistów

