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W NUMERZE

Mieszkańcy tczewskich Górek mają już nową bibliotekę oraz świetlicę, gdzie od-
bywać się będą zajęcia integrujące mieszkańców.
Nowy obiekt został uroczyście otwarty 14 października. Na inaugurację przybył 
prawdziwy tłum potwierdzając, że inwestycja była bardzo oczekiwana. Mimo wol-
nego dnia, w bibliotece można było od razu wypożyczyć książki.

Świetlica będzie służyła m.in. zajęciom dla dzieci prowadzonym przez Fabrykę Sztuk, 
Miejską Bibliotekę Publiczną, Centrum Kultury i Sztuki, Tczewskie Centrum Sportu 
i Rekreacji. Sami mieszkańcy mają też mnóstwo pomysłów na jej wykorzystanie.

Budynek jest inwestycją miejską, koszt budowy to 2,1 mln zł, zaś wyposażenia obiek-
tu – 125 tys. zł. 

GÓRKI MAJĄ ŚWIETLICĘ I BIBLIOTEKĘ
  orzeł samorządu  

dla Mirosława Pobłockiego

  Zakończył się remont  
ul. Gdańskiej

  Parking na „węźle”  
– budowa rusza w 2019 r.

  409 uchwał podjęli  
radni podczas VII kadencji 
samorządu

  ZUos rozpoczyna  
nową inwestycję

  król szwedzki ranny  
w Tczewie
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Ilu nas jest?
1 października br. w Tczewie zameldowanych było 57 257 osób, 
w tym 55 912  na pobyt stały i 1345  na pobyt czasowy. Od 
początku września przybyło 5 osób.

Ruszyły prace przy budowie krytego lodowiska. Inwestycja ma służyć 
mieszkańcom jeszcze w tym sezonie zimowym.

Rozpoczęcie budowy się przeciągało z uwagi na sprzeciw jedne-
go z mieszkańców. Wydana przez starostwo powiatowe decyzja  
o pozwoleniu na budowę lodowiska (z 17 lipca) została zaskarżona 
w ostatnim dniu przed jej uprawomocnieniem. Skarżący mieszka-
niec nawet nie jest bezpośrednim sąsiadem terenu, na którym lo-
dowisko miało powstać, nie wskazał powodów swojego odwołania, 
ale skutecznie zablokował rozpoczęcie prac. W tej sytuacji, zgodnie 
z procedurą, starostwo przekazało sprawę do wojewody. 
Wojewoda Pomorski oddalił odwołanie tczewianina i pod koniec 
września ruszyła budowa. – Cieszę się, że możemy wreszcie re-
alizować inwestycję, na którą czeka bardzo wielu mieszkańców 
Tczewa. Jeszcze w tym sezonie zimowym pierwsi łyżwiarze będą 
mogli skorzystać z nowego obiektu – mówi Mirosław Pobłocki, 
prezydent Tczewa. 
Kryte lodowisko powstaje na terenie TCSiR – między halą a kor-
tami tenisowymi. Zakończenie inwestycji planowane jest na prze-
łom grudnia i stycznia. W tegorocznym budżecie miasta na lodo-
wisko przeznaczono 3,5 mln zł. 
Niezależnie od krytego lodowiska, nadal funkcjonować będzie 
„Biały Orlik” przy SP 11.

M.M.

Będzie kryte lodowisko 

W tym pomieszczeniu znajdować się będzie wypożyczalnia sprzętu

Kolejne tczewskie pary świętowały jubileusze małżeńskie. Prezydent 
Mirosław Pobłocki przekazał im życzenia oraz nagrody.
26 września w Urzędzie Stanu Cywilnego odbyła się kolejna w tym 
roku uroczystość związana z jubileuszami małżeńskimi. Prezydent 
Mirosław Pobłocki oraz kierownik USC – Alina kollwitz-So-
bolewska życzyli wszystkim pomyślności, zdrowia i jeszcze wie-
lu wspólnych jubileuszy.
Pary, które obchodzą jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego 
otrzymały Medale Prezydenta RP za długoletnie pożycie 
małżeńskie, natomiast wszystkie małżeństwa otrzymały od prezy-
denta miasta Tczewa symboliczne bony na nagrody rzeczowe  
o wartości od 1000 do 2000 zł. 
Tczew jest jedynym miastem, które w ten sposób nagradza jubi-
latów małżeńskich.
Zgodnie z zarządzeniem prezydenta Tczewa, parom małżeńskim 
zamieszkującym i zameldowanym na pobyt stały w Tczew-
ie 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 obchodzili:
–  Krystyna i Tadeusz Nowiccy
–  Barbara i Józef Kasakowie
Jubileusz 55-lecia pożycia małżeńskiego obchodzili: 
–  Teresa i Artur Urbańscy
–  Eryka i Hilary Szczukowscy
–  Leokadia i Adolf Szulikowie
–  Renata i Józef Meyerowie
–  Urszula i Stanisław Chmielewscy.
Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego obchodzili:
–  Wanda i Piotr Paluchowie
–  Irena i Gerard Dudyńscy
–  Janina i Edward Potoccy
–  Kazimiera i Bernard Kaszubowscy
–  Halina i Eugeniusz Stachowiczowie
–  Krystyna i Dionizy Chmarowie
–  Zyta i Edmund Jaszczerscy
–  Barbara i Edward Dereszkiewiczowie
–  Helena i Jerzy Stolcowie
–  Krystyna i Edmund Glazowie.

M.M.

życzenia i nagrody dla seniorów
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Flex ambasadorem Polskiej 
Gospodarki
18 września br. w siedzibie 
Business Centre Club w War-
szawie, odbył się finał X edycji 
konkursu dla przedsiębiorców 
„Ambasador Polskiej Gospo-
darki”. Jedną z nagrodzonych 
firm w kategorii „Eksporter” 
jest Flex z Tczewa.
Konkurs organizowany jest 
przez Business Centre Club. 
Celem jego jest wyróżnianie 
oraz promocja przedsiębior-
ców osiągających sukcesy na 
rynkach międzynarodowych, 
a także promowanie wyso-
kich standardów ekonomicz-
no–finansowych i dobrych 
praktyk biznesowych w kon-
taktach zagranicznych. 
Podczas wydarzenia, firmę 
Flex reprezentował dyrek-
tor generalny Marek Hu-
zarewicz, któremu nagro-
da została wręczona m.in. 
przez panią marszałek Mał-
gorzatę kidawę-Błońską  
i prezesa BCC Marka Goli-
szewskiego.
– Cieszę się, że nasze dzia-
łania eksportowe zostają do-
ceniane – mówi Marek Hu-
zarewicz. – Jesteśmy firmą 
międzynarodową. Nasza 
produkcja skupia się na ryn-
kach zagranicznych, dlatego 
bardzo ważne dla nas jest, 
aby spełniać wszystkie wy-
magania prawne i dostoso-
wywać się do potrzeb na-
szych klientów. To już druga 
nagroda w tym roku, któ-
rą zdobyliśmy w tej katego-
rii. W kwietniu zostaliśmy 
uhonorowani medalem „Za-
służony dla Eksportu”. Obie 
nagrody są potwierdzeniem, 
że spełniamy wysokie stan-
dardy dotyczące eksportu  
i godnie promujemy Pol-
skę na rynku międzynaro-
dowym. Każde wyróżnienie 
jest dla nas motywacją do 
doskonalenia procesów.
Warto również dodać, że 
Flex po raz drugi zdobył 
tytuł Ambasadora Polskiej 
Gospodarki. W zeszłym 
roku firma została wyróż-
niona w kategorii „Najwyż-
sza Jakość”.

Podpisany został Akt Erekcyjny 
oraz wmurowany kamień węgiel-
ny pod nową inwestycję w ZUOS.
Na terenie tczewskiego Zakła-
du Utylizacji Odpadów Sta-
łych powstaje hala nad placem 
stabilizacji i obróbki kompostu. 
Efekty, które przyniesie inwe-
stycja to ograniczenie uciążli-
wości związanych z eksploatacją 
placu, czyli głównie przykrych 
zapachów oraz wdrożenie recy-
klingu odpadów zielonych.
Wartość projektu to 14 mln zł, 
z czego blisko 10 mln zł to do-
tacja z Narodowego Funduszu 
ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej. 
Podpisanie Aktu Erekcyjnego od-
było się 9 października w siedzi-
bie ZUOS. Dokument podpisa-
li Mirosław Pobłocki, prezydent 
Tczewa, Mirosław Augustyn, 
przewodniczący Rady Miejskiej, 

W 2019 r. planowana jest reali-
zacji dwupoziomowego parkingu 
na terenie węzła transportowego 
w Tczewie. Do przetargu stanęły 
dwie firmy. 
Parking zlokalizowany będzie 
na działce znajdującej się po-
między istniejącym naziemnym 
parkingiem przy Transporto-
wym Węźle Integracyjnym,  
a „żużlowym” parkingiem strze-
żonym przy ul. Gdańskiej. 
Inwestycja ma być realizowana 
w systemie „zaprojektuj i wy-
buduj”. – Założeniem jest wy-
konanie dwóch kondygnacji 
parkingu, na łącznie ok. 100 
miejsc – mówi Marcin Gór-
ny z Miejskiego Zarządu Dróg  
w Tczewie. – Zakłada się tak-
że wykorzystanie naturalnej de-
niwelacji terenu przyległego do 
istniejącego parkingu, pozwala-
jącej wykonać poziom „–1” i na-
stępnie nadbudować go do po-
ziomu „0”.
Planowany termin zakończe-
nia robót budowlanych to gru-
dzień 2019 r.
Zadanie zostanie dofinansowa-
ne ze środków unijnych w ra-
mach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 

Parking na węźle transportowym 
zgłosiło się dwóch wykonawców

Pomorskiego na lata 2014-2020 
Dofinansowanie unijne sięgnie 
85 proc. wydatków kwalifiko-
wanych.
– W latach 2010-2012 całko-
wicie przebudowaliśmy teren  
w sąsiedztwie dworca PKP i przy-
stanków autobusowych tworząc 
nowoczesny zintegrowany wę-
zeł transportowy – mówi Miro-
sław Pobłocki, prezydent Tcze-
wa. – Tamta inwestycja również 
powstała dzięki wsparciu unij-
nemu. Zbudowaliśmy wówczas 
parking na ok. 250 miejsc, co 
w tamtym czasie wydawało się 
liczbą wystarczającą, zwłaszcza 
że miejscami parkingowymi dla 
klientów dysponuje także Gale-

ria Kociewska. Z biegiem cza-
su zaobserwowaliśmy zaintere-
sowanie stylem podróżowania 
„parkuj i jedź” i w konsekwencji 
stopniowo zwiększała się liczba 
samochodów i rowerów pozo-
stawianych na tczewskim węź-
le integracyjnym. Po numerach 
rejestracyjnych widać, że sporo 
prywatnych pojazdów pocho-
dzi nie tylko z Tczewa, ale też 
z ościennych powiatów. W efek-
cie parking samochodowy jest  
w ciągu dnia roboczego do póź-
nych godzin wieczornych zaję-
ty w całości. Stąd potrzeba bu-
dowy w tej lokalizacji kolejnych 
miejsc parkingowych.

M.M.

nowa inwestycja zUos ograniczy Przykre zaPachy

Marcin Cejer, prezes ZUOS oraz 
Krzysztof Górlicki, przedstawi-
ciel zarządu firmy Instal Warsza-
wa, czyli wykonawcy zadania. Na-
stępnie wmurowany został kamień 
węgielny pod nową inwestycję.
– Mamy w Tczewie jeden z naj-
nowocześniejszych w kraju za-
kładów utylizacji odpadów. 
Cieszę się, że kolejna inwestycja 
jeszcze bardziej poprawi funk-

cjonowanie zakładu, ale prze-
de wszystkim ograniczy emisję 
przykrych zapachów, na które 
czasami skarżą się mieszkańcy 
Tczewa – powiedział prezydent 
Mirosław Pobłocki.
Budowa hali zakończy się pod 
koniec maja 2019 r., a realiza-
cja całego projektu – w I kwar-
tale 2020 r.

M.M.

Podpisanie Aktu Erekcyjnego
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W Tczewie i kilku innych pomor-
skich miastach, w środkach ko-
munikacji publicznej, pojawia-
ją się już specjalne uchwyty dla 
pasażerów, będące jednocześnie 
urządzeniami testującymi. 
Jest to element pilotażu zmie-
rzającego do utworzenia ujed-
noliconego systemu opłat za bi-
lety w transporcie publicznym. 
Rozpoczynające się  działanie 
to pierwszy widoczny dla pasa-
żerów etap pilotażu w ramach 
projektu Interconnect na Pomo-
rzu. Polega on na rozwieszeniu 
specjalnych identyfikatorów (w 
formie uchwytów dla pasaże-
rów) w autobusach, tramwajach, 

Temat budżetów obywatelskich 
zdominował dyskusję o partycy-
pacji społecznej podczas konfe-
rencji Smart Metropolia. 
Konferencja odbyła się 20 i 21 
września w Gdańsku. Panel dys-
kusyjny z udziałem przedstawi-
cieli samorządów, organizacji 
pozarządowych, przedstawicieli 
metropolii z całej Polski odbył się 
w ramach dorocznej konferencji 
Smart Metropolia. To największe 
spotkanie na temat obszarów me-
tropolitalnych w kraju. Organi-
zatorem wydarzenia jest Obszar 
Metropolitalny Gdańsk–Gdy-
nia–Sopot. Stałym celem kon-
gresu jest podtrzymanie debaty 
publicznej na temat pozytywne-
go wpływu obszarów metropoli-
talnych dla rozwoju Polski oraz 
krajów ościennych.
Jednym z prelegentów panelu 
pn. „Partycypacja. Moda w sa-
morządach czy świadome dzia-
łanie? Czy mieszkańcy wiedzą 
lepiej?” był prezydent Tczewa 
Mirosław Pobłocki. 
Tczew realizuje budżet obywa-
telski już po raz piaty. Prezy-
dent Tczewa podkreślił, że ta 
forma współdziałania miesz-
kańców w decydowaniu o swo-
im mieście ma ogromną war-
tość. – Nie chodzi wyłącznie  
o to, że mieszkańcy współdecy-
dują o swoim najbliższym oto-
czeniu, ale także o to, że czują 
się odpowiedzialni za zrealizo-
wane już projekty – przekony-
wał prezydent. – Bardzo budu-
jące jest to, kiedy wskazując np. 

SMART METROPOLIA – MIESZKAńCy WSPÓłDECyDUJĄ

nowy plac zabaw z dumą mó-
wią, że to ich zasługa, że dzięki 
nim to miejsce powstało. Zwra-
cają uwagę, aby nie było niszczo-
ne, dbają o nie. Dzięki Budżeto-
wi Obywatelskiemu wyłoniła się 
też grupa lokalnych liderów, któ-
rzy zachęcają sąsiadów do dzia-
łania, przekonują ich do tego, że 
warto się angażować w sprawy 
swojej ulicy, dzielnicy.
W Tczewie Budżet Obywa-
telski funkcjonuje od 2014 r.  
W pierwszym roku do podzia-
łu mieliśmy 500 tys. zł, w kolej-
nych latach – 1 mln zł 
W tym czasie zrealizowanych 
zostało blisko 100 drobnych, ale 
potrzebnych inwestycji, np.: pla-
ce zabaw, boiska do siatkówki 
plażowej, siłownie pod chmur-
ką i inne urządzenia do ćwiczeń 
na świeżym powietrzu, zagospo-
darowanie zielenią, projekty te-
renów rekreacyjnych, remonty 
chodników, mała architektura.

Uczestników dyskusji szczegól-
nie zainteresował realizowa-
ny po raz pierwszy w tym roku  
w Tczewie Szkolny Budżet 
Obywatelski, adresowany do 
uczniów publicznych szkół pod-
stawowych.
– Szkolny Budżet Obywatelski to 
świetna lekcja wychowania oby-
watelskiego w praktyce i przy-
gotowanie do wzięcia udziału w 
„dużym” Budżecie Obywatelskim 
– mówił prezydent Mirosław Po-
błocki. – Każdy z uczniów może 
współdecydować o tym, na co wy-
dane zostaną pieniądze, a zakupy 
lub inwestycje służą całej szkolnej 
społeczności.
Wśród pomysłów zapropono-
wanych przez tczewskich ucz-
niów były m.in. rozbudowa 
szkolnej sceny teatralnej, zakup 
nagłośnienia, kamienne ławki 
na boisko szkolne, kąciki wypo-
czynkowe, rozwój pracowni ję-
zykowej lub komputerowej. Fre-

kwencja w niektórych szkołach 
sięgała blisko 90 proc.
Swoimi doświadczeniami zwią-
zanymi z budżetem obywatel-
skim dzielili się m.in. przed-
stawiciele samorządów Sopotu, 
Wejherowa, Lublina. Problemy 
są bardzo podobne. Poruszana 
była np. kwestia, jak realizo-
wać projekty obywatelskie, je-
śli nie są lokalizowane na grun-
tach należących do gminy (np. 
na ternie spółdzielni lub wspól-
not mieszkaniowych). Kolejna 
sprawa to oszacowanie kosztów 
poszczególnych projektów, któ-
re, zwłaszcza w ostatnim cza-
sie, nijak się mają do cen żąda-
nych przez wykonawców. Sopot 
rozważa wprowadzenie nega-
tywnego głosowania na pro-
jekty budżetu obywatelskiego, 
po doświadczeniach ze zmia-
ną trasy kursowania autobusu – 
część mieszkańców w budżecie 
obywatelskim zażądała zmiany 
trasy przejazdu autobusu miej-
skiego, a po jej wprowadzeniu, 
inna grupa mieszkańców opro-
testowała nowe rozwiązanie.  
W efekcie trzeba było przywró-
cić poprzednią trasę.
Kontrowersje wzbudził też rzą-
dowy pomysł wprowadzenia 
obligatoryjnego budżetu oby-
watelskiego. Uczestnicy dys-
kusji byli zgodni, że budżet 
obywatelski powinien być ini-
cjatywą oddolną i wynikać z po-
trzeb mieszkańców, a nie cen-
tralnych przepisów.

M.M.

WySTARTOWAł PILOTAż E-BILETU

trolejbusach i pociągach w wy-
branych częściach wojewódz-
twa pomorskiego. Każdy taki 
uchwyt czy tabliczka zawie-
ra kod QR oraz etykietę NFC. 

Zakodowane w nich są infor-
macje o pojeździe oraz stacji. 

W następnym etapie pilotażu  
w pojazdach pojawią się także te-
sterzy – osoby, których zadaniem 
będzie sprawdzanie wybranych 
funkcjonalności systemu. Będą 
one miały kilka zadań. Np. przy-
kładając swój smartfon ze spe-
cjalną aplikacją do kodu QR lub 
do etykiety NFC, będą się łą-
czyć z tzw. portalem organizato-
ra transportu, gdzie zintegrowa-
ne zostaną dane o przystankach. 
Komunikat ze smartfonu teste-
ra zweryfikuje, czy dany przy-
stanek został poprawnie zapisa-
ny w bazie danych. W ten sposób 

powstanie pełna, ujednolicona 
baza przystanków wielu organi-
zatorów transportu publicznego, 
zweryfikowana przez testerów.
Kolejnym zadaniem dla testują-
cych elementy nowego systemu 
będzie analizowanie, czy zainsta-
lowane w pojazdach elementy in-
frastruktury w pojeździe są przy-
jazne dla ludzi, czy aplikacja dla 
pasażerów jest przejrzysta i intui-
cyjna, czy nowa procedura zaku-
pu biletu nie sprawia problemów  
i jest akceptowalna społecznie. 
(Informacja przekazana przez 
firmę Innobaltica, zajmujaca się 
wdrożeniem systemu e-biletu na 
terenie woj. pomorskiego) 
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Skrzyżowanie ul. Gdańskiej z Po-
morską i al. Zwycięstwa jest już 
otwarte dla ruchu.
W tym roku miasto realizowa-
ło trzeci etap przebudowy ul. 
Gdańskiej, na odcinku ok. 300 
metrów – od skrzyżowania z ul. 
Chłodną do skrzyżowania z al. 
Zwycięstwa i ul. Pomorską. 
10 października odbył się prze-
gląd i odbiór uzgodnionego  
i zatwierdzonego projektu sta-
łej organizacji ruchu drogo-
wego. Po dokonaniu odbioru, 
skrzyżowanie ulic Gdańskiej,  
Pomorskiej i alei Zwycięstwa 
wraz z przebudowanym odcin-
kiem ulicy Gdańskiej zostało 
otwarte dla ruchu publicznego.  
Tym samym autobusy linii 3, 4, 
8, 12 i 17 powróciły na swoje 
pierwotne trasy sprzed remon-
tu. Odjazdy autobusów z TWI 
Dworzec odbywają się tak jak 

Prezydent Tczewa Mirosław Po-
błocki zwyciężył w plebiscycie 
„Orzeł Samorządu” w kategorii 
Najlepszy Prezydent Pomorza.

Organizatorem plebiscytu jest 
redakcja „Magazynu Pomor-
skiego”. Konkurs odbywa się 
co cztery lata – i jest swego ro-
dzaju podsumowaniem kaden-
cji samorządów. Patronuje mu 
przewodniczący Sejmiku Wo-
jewództwa Pomorskiego.
Uroczysta gala wręczenia sta-
tuetek odbyła się 25 września 
w Ratuszu Głównego Miasta 
w Gdańsku.
Plebiscyt został zorganizo-
wany po raz trzeci. Odbywa 
się on w czterech kategoriach,  
w których wybierany jest naj-
lepszy wójt, burmistrz, prezy-
dent i starosta.
Przy wyborze, pod uwagę bra-
ne są wkład i dokonania samo-
rządowców w rozwój swojej 
gminy, miasta czy powiatu, za-
radność i efektywność w zdoby-
waniu funduszy unijnych, inwe-
stycje poczynione w ostatnich 
czterech latach, a także krea-
tywność w inicjowaniu imprez 
kulturalno-społecznych. Zna-
czenie ma również wspieranie 
lokalnej przedsiębiorczości.

Mirosław PoBłocki najlePszyM PrezydenteM PoMorza

Orłem Samorządu w katego-
rii Najlepszy Prezydent Pomo-
rza został prezydent Tczewa 
Mirosław Pobłocki. W katego-
rii Najlepszy Wójt Pomorza wy-
grał Marek Zimakowski, wójt 
gminy Przywidz, w kategorii 
Najlepszy Burmistrz Pomorza – 
Marek Charzewski, burmistrz 
Malborka, a za najlepszego sta-
rostę uznano Gabrielę Lisius, 
starostę wejherowskiego. Nagro-
dę specjalna otrzymał sołtys Ryt-
la – Łukasz Ossowski.
Laudację na temat osiągnięć pre-
zydenta Tczewa wygłosił Tomasz 

Balcerowski, wiceprezes zarządu 
Pracodawców Pomorza.
T. Balcerowski podsumował 
osiągnięcia ostatniej kadencji sa-
morządu Tczewa. Wspomniał 
m.in. o pozyskaniu rekordowe-
go dofinansowania unijnego na 
tczewskie inwestycje (ponad 50 
mln zł), o wsparciu dla lokal-
nych przedsiębiorców (m.in. po-
przez działalność Domu Przed-
siębiorcy, zwolnienia z podatku 
od nieruchomości, bardzo dobrej 
obsłudze inwestorów, która za-
owocowała nagrodą Gmina na 5 
przyznaną Tczewowi przez stu-

dentów Szkoły Głównej Han-
dlowej). 
Laudator mówił też o inwesty-
cjach drogowych, w tym nowych 
ścieżkach rowerowych i poprawie 
infrastruktury służącej rowerzy-
stom, o powstałych w ostatniej 
kadencji i realizowanych obec-
nie inwestycjach sportowo-re-
kreacyjnych. Mowa była także 
o współpracy z mieszkańcami, 
m.in. poprzez Budżet Obywa-
telski, także ten adresowany do 
uczniów tczewskich szkół pod-
stawowych.
– Bardzo dziękuję za docenienie 
mojej pracy, ale też pracy całe-
go samorządu miasta. Cieszę się, 
że Tczew tak dobrze się rozwija,  
a dzięki pozyskanemu dofinan-
sowaniu unijnemu tych inwesty-
cji służących naszym mieszkań-
com będzie jeszcze więcej. Cieszę 
się, że sukcesy naszego miasta są 
dostrzegane i doceniane także na 
zewnątrz – powiedział Mirosław 
Pobłocki, prezydent Tczewa.
Wszystkim laureatom wręczono 
pamiątkowe statuetki. Na zakoń-
czenie Mieczysław Struk, mar-
szałek woj. pomorskiego podkre-
ślił ogromną rolę samorządów  
w rozwoju polskich gmin i kształ-
towaniu demokracji.

M.M.

Od lewej: Mieczysław Struk – marszałek woj. pomorskiego, Mirosław 
Pobłocki – prezydent Tczewa, Tomasz Balcerowski, wiceprezes zarządu 
Pracodawców Pomorza

GDAńSKA JUż PRZEJEZDNA

poprzednio z przystanków nr 
13 i 14 przy ul. Dworcowej (na-
przeciw budynku poczty).
W ramach tegorocznej inwesty-
cji  wykonana została dwukie-
runkowa jezdnia o nawierzch-
ni bitumicznej, z chodnikami 
po obu stronach. Przebudowane 

jest skrzyżowanie, zbudowane 
nowe chodniki i ścieżka rowe-
rowa. Wykonano zjazdy pub-
liczne i do indywidualnych po-
sesji. Przebudowano instalacje 
podziemne – kanalizację desz-
czową, sanitarną, wodociągo-
wą, telekomunikacyjną. Wyko-

nane zostało oświetlenie uliczne 
oraz sygnalizacja świetlna. 
Wykonawcą inwestycji jest Eu-
rovia Polska. Koszt to 7,5 mln 
zł. W imieniu miasta inwesty-
cje prowadził Zakład Usług 
Komunalnych – Miejski Za-
rząd Dróg.
Zadanie jest częścią projektu 
dotyczącego rozbudowy węzła 
transportowego wraz z trasami 
rowerowymi  i dofinansowane 
ze środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020. 
W przyszłym roku, w ramach 
tego samego projektu, zbudowa-
ny zostanie dwupoziomowy par-
king przy dworcu PKP . Kolejny 
etap remontu ul. Gdańskiej pla-
nowany jest w 2020 r.

M.M.
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Uroczysta sesja Rady Miejskiej 
w Tczewie wieńcząca kadencję 
2014–2018 była okazją do podsu-
mowań, podziękowań i życzeń.

Uroczysta sesja odbyła się 12 
października w Urzędzie Miej-
skim, z udziałem zaproszonych 
gości, wśród których byli hono-
rowi obywatele Tczewa – Ze-
non Odya, kazimierz Zimny, 
prof. Józef Lisowski, kawalero-
wie Medalu „Pro Domo Trso-
viensi”, księża tczewskich para-
fii, przedstawiciele samorządów 
powiatu tczewskiego. 
Sesja rozpoczęła się krótką mu-
zyczną wędrówką po Kociewiu 
w wykonaniu dwóch utalento-
wanych artystek – Małgorzaty 
kornas i karoliny kornas.
Prezydent Tczewa Mirosław 
Pobłocki podsumowując mi-
jająca kadencję, uznał, że były 
to jedne z najbardziej proinwe-
stycyjnych lat dla naszego mia-
sta. – Przez te lata bardzo dużo 
się w Tczewie zmieniło, zre-
alizowaliśmy wiele inwesty-
cji na łączną kwotę blisko 120 
mln zł – powiedział prezydent. 
– Zmienił się wizerunek mia-
sta, coraz bardziej aktywni są 
mieszkańcy, którzy chcą wpły-
wać na rozwój Tczewa, np. po-
przez Budżet Obywatelski. Po-
zyskaliśmy pieniądze unijne dla 
kolejne zadania, które będą re-
alizowane do 2020 r. To nasze 
wspólne osiągnięcia.
Radni i zebrani goście obejrze-
li prezentacje przedstawiającą 
najważniejsze osiągnięcia i in-
westycje VII kadencji samorzą-
du miasta. 
Były wśród nich budżet obywa-
telski , w ramach którego zrea-
lizowaliśmy blisko 100 zadań. 
Wśród wymienionych inwesty-
cji drogowych były remonty uli-
cy Jedności Narodu oraz Gdań-
skiej, Wigury, ul. W. Pola, ul. ks. 
Sychty, ul. Orzeszkowej, Puła-
skiego, budowa ul. Poligonowej i 
ostatniego odcinka al.,. Kociew-
skiej. Z roku na rok poprawia się 
infrastruktura rowerowa. Syste-
matycznie powstają nowe trasy 
rowerowe. W latach 2015–2018 
długość ścieżek rowerowych 
wzrosła z 11,6 do 24 km. 

409 UChWAł I BLISKO 120 MLN NA INWESTyCJE  
– VII KADENCJA TCZEWSKIEGO SAMORZĄDU 

W 2017 r. została oddana do 
użytku nowa sala gimnastycz-
na przy Szkole Podstawowej nr 
8. Trwa realizacja krytego lodo-
wiska. Wkrótce rozpocznie się 
przebudowa stadionu lekkoatle-
tycznego, przy ul. Bałdowskiej. 
Realizujemy dwa tereny rekrea-
cyjne – przy ul. Flisaków na Os. 
Staszica oraz na niecce czyży-
kowskiej. Nowe miejsce do wy-
poczynku i rekreacji zbudowa-
ne zostało przy ul. Andersena 
na Os. Bajkowym. 
O nowe elementy wzbogacane 
są istniejące miejsca wypoczyn-
ku, np. skwer przy ul. Żwirki. 

Na Bulwarze Nadwiślańskim 
przybyły nowe altanki chronią-
ce przed słońcem i deszczem. 
Powstają nowe i wzbogacane są 
istniejące place zabaw. 
Miasto jest objęte monitorin-
giem – na ulicach i skwerach za-
montowanych jest ponad 60 ka-
mer. Co miesiąc Straż Miejska 
przekazuje Komendzie Powia-
towej Policji ok. 15–20 nagrań. 
Co miesiąc ponad 200 inter-
wencji podejmowanych przez 
funkcjonariuszy Straży Miej-
skiej jest następstwem zgłoszeń 
operatora monitoringu. Na wie-
lu przejściach dla pieszych poja-
wiły się naświetlacze poprawia-
jące widoczność, a tym samym 
bezpieczeństwo pieszych prze-
chodzących po zmroku przez 
ulicę. 
Dzięki aktywności miejskich 
jednostek i instytucji, ale też 
innych podmiotów i organi-
zacji pozarządowych, w Tcze-
wie organizowanych jest ponad 
200 imprez w ciągu roku. Naj-
większe to inscenizacja bitwy  
o Tczew 1807 r., Festyn Samo-
rządowo-Komunalny, Noc Mu-
zeów, Pchli Targ, Wrześniowe 
Targowisko, Jarmark Bożona-
rodzeniowy, Jarmark Wielka-
nocny, Piknik Historyczno–
Militarny, Sobótki Tczewskie, 
Dożynki Działkowe. W tym 

roku po raz pierwszy odby-
ło się widowisko nawiązujące 
do wojen polsko-szwedzkich z 
XVII w. Miasto wspiera orga-
nizację m.in. Festiwalu Grze-
gorza Ciechowskiego IN ME-
MORIAM. 
Tczewowi przyznane zostało 
ponad 50 mln dotacji na reali-
zację miejskich projektów – do 
2020 r. To największe pienią-
dze z Unii Europejskiej, jakie 
kiedykolwiek otrzymało nasze 
miasto. Za te fundusze remon-
tujemy drogi, budujemy ścieżki 
rowerowe, parkingi, wykonuje-
my termomodernizacje budyn-
ków użyteczności publicznej, 
rewitalizujemy osiedle Zatorze 
i Stare Miasto.
Przewodniczący Rady Miej-
sk ie j  M i rosław Aug ust y n 
wspomniał, że radni w kadencji 
2014–2018 podjęli 409 uchwał, 
z których do najważniejszych 
należały te dotyczące corocz-
nych budżetów miasta oraz za-
gospodarowania przestrzenne-
go. – Budżet Tczewa na 2015 r. 
wynosił ok. 190 mln zł, w tym 
roku jest to 270 mln zł – powie-
dział przewodniczący.
Sesja była okazją do podzięko-
wań tym wszystkim , którzy 
przez cztery lata współpraco-
wali z Radą Miejską.

M.M.
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edukacja

15 nauczycieli tczewskich szkół 
podstawowych otrzymało nagro-
dy prezydenta Mirosława Pobło-
ckiego za osiągnięcia dydaktycz-
no-wychowawcze.
Nagrody wręczył prezydent Mi-
rosław Pobłocki podczas miejs-
kich obchodów Dnia Edukacji 
Narodowej. Uroczystość odby-
ła się 11 października w Szkole 
Podstawowej nr 7. 
Nagrody prezydenta Tczewa 
otrzymali: Dorota Ernst (SP 
nr 1), Robert kraska (SSP nr 
2), katarzyna Bielawska (SSP 
nr 2), Małgorzata Ostrowska 
(SP nr 4), Lucyna Żylis (SP nr 
5), Monika Podjacka (SP nr 7), 
karolina Garska (SP nr 7), ka-
tarzyna Baza (SP nr 7), Dagma-
ra Szmalc (SP nr 8), Joanna kra-
kowiak (SP nr 10), katarzyna 
Wasielewska (SP nr 10), Anna 
Sadowska (SP nr 11), Edyta No-
bis (SP nr 11), Lidia Wasielew-
ska (SP nr 12), katarzyna No-
wak (SP nr 12).
Prezydent Mirosław Pobłocki, 
przekazał gratulacje i podzięko-
wania nagrodzonym nauczycie-
lom, a także wszystkim pozosta-
łym pedagogom i pracownikom 
tczewskich szkół. – W Tcze-
wie systematycznie inwestujemy  
\w edukację młodego pokolenia, 
ale też w szkolną infrastrukturę 
– podkreślił prezydent M. Po-
błocki. – Powstają nowe obiek-
ty sportowe, tereny rekreacyjne, 
boiska, termomodernizujemy 
placówki oświatowe. To wszyst-

NAUCZyCIELE NAGRODZENI

ko, aby poprawić warunki do 
edukacji dzieci i młodzieży, do 
rozwijania ich pasji i talentów, ale 
także by nauczyciele mieli lepsze 
warunki do pracy.
W Tczewie wprowadzenie refor-
my oświaty udało się bez zwol-
nień nauczycieli.
Prezydent jednoznacznie zde-
mentował plotki o likwidacji 
Szkoły Podstawowej nr 1. – Te 
plotki nie mają nic wspólnego  
z prawdą i sadzę, że ich pojawie-
nie się jest związane z kampanią 
wyborczą – powiedział prezy-
dent. – Nie zamierzamy likwi-
dować Szkoły Podstawowej nr 
1. Wręcz przeciwnie – przygoto-
wywana jest koncepcja zagospo-
darowania terenu wokół placówki 
uwzględniająca m.in. moderniza-
cję boiska, mały plac zabaw dla 
najmłodszych uczniów, miejsce 
do nauki jazdy rowerem. 

Obchody Dnia Edukacji Naro-
dowej zbiegły się z jubileuszem 
70-lecia Szkoły Podstawowej nr 
7. Była to okazja do wspomnień, 
przejrzenia dawnych kronik, po-
dziękowań, życzeń i wielu wzru-
szeń. Wspominano trudności  
i sukcesy towarzyszące rozbudo-
wie szkoły.
– Gdy szkoła powstała pracowa-
ło tutaj 2 nauczycieli i były tyl-
ko cztery klasy. Dzisiaj mamy 
47 nauczycieli i ponad 370 ucz-
niów. Wielu z nich wraca tutaj – 
już jako nauczyciele kolejnych po-
koleń tczewian – powiedział Jan 
kur, dyrektor szkoły.
W dziewięciu tczewskich szko-
łach podstawowych pracuje 635 
nauczycieli, w tym 526 kobiet 
i 109 mężczyzn. Ponadto w szko-
łach pracuje 176 pracowników 
administracyjnych.

M.M.

Szkoła otrzymała replikę sztandaru

Prezydent Tczewa nagrodził nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
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Tylko do końca października cze-
kamy na zgłoszenia do V edycji 
Konkursu Fotograficznego „Czte-
ry pory roku w Tczewie – KALEN-
DARZ 2019”. Przewidziana pula na-
gród finansowych to 3,5 tys. zł.
Tak jak we wcześniejszych edy-
cjach zdjęcia powinny przedsta-
wiać Tczew w czterech porach 
roku. Mogą to być fotografie 
przedstawiające ciekawe, uro-
kliwe miejsca, ale też wydarze-
nia plenerowe, imprezy. Zdję-
cia nie muszą być wykonane  
w 2018 r., ale powinny pokazy-
wać stan aktualny.
Celem konkursu jest fotogra-
ficzne przedstawienie walorów 
Tczewa, a zwycięskie fotogra-
fie posłużą do wykonania ka-
lendarza na 2019 rok. Konkurs 
ma charakter otwarty. Prace 
konkursowe należy dostarczyć 
do Urzędu Miejskiego (Biu-
ro Rzecznika Prasowego) do 
31 października 2018 r. z do-
piskiem „KONKURS FOTO-
GRAFICZNY”.
Prace konkursowe powinny być 
dostarczone w postaci odbi-
tek na papierze fotograficznym  
o wymiarach 20x30 cm oraz 
na nośniku CD. Każdy uczest-
nik zgłasza od 4 do 8 fotografii 
poziomych w formacie cyfro-
wym o rozdzielczości przynaj-
mniej 300 dpi, uwzględniają-
cych wszystkie pory roku. 
Warunkiem wzięcia udziału  
w konkursie jest przekazanie 
wraz z fotografiami podpisanej 
czytelnie karty zgłoszenia. Kar-
tę zgłoszenia, której wzór sta-
nowi załącznik do regulaminu 
można pobrać w siedzibie or-
ganizatora lub ze strony inter-
netowej www.wrotatczewa.pl. 
Wyboru zdjęć dokona komisja 
powołana przez organizatora.

konkurs fotograficzny 
do wygrania 3,5 tys. zł

Fotograf ia, która znalazła się  
w kalendarzu na 2018 rok, wykonana 
przez Romana Hudzika, uczestnika 
wszystkich edycji konkursu
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Tel. alarmowy 986
Fax 58 77 59 338
Dyżurny Straży Miejskiej  
58 77 59 371

S T R A ż  M I E J S K A  
W  T C Z E W I E

We wrześniu tczewska Straż Miej-
ska odnotowała 866 interwencji, w 
tym 476 zgłoszonych przez miesz-
kańców i przedstawicieli instytucji, 
94 – od operatorów monitoringu, 
91 – zgłoszonych przez dyżurnych 
Komendy Powiatowej Policji w Tcze-
wie oraz 205 – to interwencje włas-
ne strażników.
• Przewieziono 10 osób z upoje-
niem alkoholowym: 5 – do miej-
sca zamieszkania, 3 – do pogoto-
wia socjalnego w Elblągu, 2 – do 
policyjnej izby zatrzymań.
• Osadzeni w Areszcie Śledczym 
w Starogardzie Gdańskim wyko-
nywali prace porządkowe na te-
renie Tczewa. Prace prowadzone 
były m.in. Os. Witosa, Starym 

20 września podopiecznych ze 
Świetlicy Środowiskowo-Są-
siedzkiej przy ulicy Zamkowej 
26 odwiedzili strażnicy miej-
scy. Spotkania z przedszkola-
kami mają na celu przybliżenie 
charakteru pracy strażników. 
Funkcjonariuszka opowiedziała 
maluchom, jakie zadania i obo-
wiązki wykonują mundurowi  
i wyjaśniła, na czym pole-
ga różnica między strażni-
kiem miejskim a policjantem. 
Uczuliła dzieci, aby w razie nie-
bezpieczeństwa wzywać na po-
moc funkcjonariuszy i obdarzyć 
zaufaniem osoby w mundurach.

19 września w ramach progra-
mu „Bezpieczna droga do szko-
ły” w Przedszkolu Sióstr Mi-
łosierdzia odbyły się zajęcia 
profilaktyczne. 
Podczas spotkania przypo-
mniano zasady bezpieczeń-
stwa, których trzeba prze-
strzegać na drodze , promując 
pozytywne wzorce zachowań. 
Przedstawiono zalety korzy-
stania z elementów odblasko-
wych, utrwalono symbole świa-
teł sygnalizatora oraz znaków 
drogowych. Głównym celem 
organizowanych zajęć jest przy-

STRAż MIEJSKA WE WRZEŚNIU 
Mieście, Śródmieściu, Czyżyko-
wie, Śródmieściu, Os. Bajkowym, 
Suchostrzygach. Sprzątanie obję-
ło także rejon dzikich koczowisk 
nad Kanałem Młyńskim, w rejo-
nie ul. Armii Krajowej. 
Zebrano łącznie 62 worki odpa-
dów oraz jedna przyczepę sko-
szonej trawy. 
• Dzielnicowi strażnicy miejscy 
działający na osiedlach Suchostrzy-
gi i Bajkowym podjęli 38 inter-
wencji własnych oraz 81 zleconych 
(przez administracje i mieszkań-
ców osiedli, dyżurnych SM), nało-
żyli 15 mandatów karnych na łącz-
nie 1150 zł, wystawili 4 wezwania 
dla sprawców wykroczeń drogo-
wych oraz 29 osób pouczyli. 

Na terenie Os. Garnuszewskie-
go i Zatorza dzielnicowi podjęli 11 
interwencji własnych oraz 85 zle-
conych, nałożyli 4 mandaty kar-
ne na łącznie 1100 zł, wystawili 5 
wezwań dla sprawców wykroczeń 
drogowych oraz 6 osób pouczyli. 
Na Starym Mieście i Czyżykowie 
dzielnicowi podjęli 31 interwencji 
własnych oraz 91 zleconych, nało-
żyli 8 mandatów karnych na łącz-
nie 800 zł, wystawili 32 wezwania 
dla sprawców wykroczeń drogo-
wych oraz 29 osób pouczyli. 
Interwencje dzielnicowych do-
tyczą głównie spraw porząd-
kowych, spożywania alkoholu  
w miejscach publicznych, wykro-
czeń drogowych.

Z WIZyTĄ W PRZEDSZKOLU

STRAżNIK MIEJSKI MOIM PRZyJACIELEM

gotowanie maluchów do bez-
piecznego uczestnictwa w ruchu 
drogowym podczas kolejnych 
etapów edukacji szkolnej oraz 
kształtowanie poczucia odpo-
wiedzialności za bezpieczeń-
stwo własne i innych. 
Chcemy kształtować postawę 
odpowiedzialności już wśród 
najmłodszych dzieci i przekazać 
im wiedzę na temat bezpieczne-
go zachowania się i umiejętno-
ści radzenia sobie w różnych sy-
tuacjach. Na koniec spotkania 
wszystkim maluchom rozdano 
odblaski i lizaki.

• Do Komendy Powiatowej Poli-
cji przekazano materiały z moni-
toringu dotyczące: kradzieży mie-
nia (10, 12, 13, 14, 25.09), kolizji 
drogowej (11.09), kradzieży wóz-
ka (17.09), innej czynności sek-
sualnej (24.09, kradzieży rowe-
ru (29.09).
• Przeprowadzono dzia ła-
nia dotyczące egzekwowania 
od właścicieli psów niezgodne-
go z przepisami wyprowadza-
nia czworonogów i sprzątania po 
nich. Nałożono 1 mandat karny 
(50 zł) za niesprzątanie po psach. 
Przeprowadzono 32 interwen-
cje. Pouczono 3 osoby. 6-krotnie 
zgłoszono do schroniska informa-
cję o psach bez opieki.

Podczas spotkania przypomnia-
no zasady bezpieczeństwa, któ-
rych trzeba przestrzegać na drodze. 
Przedstawiono zalety korzystania  
z elementów odblaskowych, utrwa-
lono symbole świateł sygnalizatora 
oraz znaków drogowych. Podczas 
zajęć wykorzystano „ magiczną 
tubę”. Dzięki niej można zobaczyć, 
jak zachowuje się element odbla-
skowy w momencie, gdy pada na 
niego światło i jak znacząco odbla-
ski poprawiają naszą widoczność. 
Na zakończenie spotkania każ-
dy przedszkolak otrzymał drob-
ny upominek.
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Mieszkańcy tczewskich Górek 
mają już nową bibliotekę oraz 
świetlicę, gdzie odbywać się 
będą zajęcia integrujące miesz-
kańców.
Nowy obiekt został uroczy-
ście otwarty w niedzielę, 14 
października. Na inaugurację 
przybył prawdziwy tłum po-
twierdzając, że inwestycja była 
bardzo oczekiwana. Mimo wol-
nego dnia, w bibliotece moż-
na było od razu wypożyczyć 
książki.
Symbolicznym otwarciem bu-
dynku było przecięcie wstęgi 
przez prezydenta Tczewa Miro-
sława Pobłockiego, krzyszto-
fa kordę – dyrektora Miejskiej 
Biblioteki Publicznej oraz rad-
nego z Os. Witosa – kazimie-
rza Mokwę.
Prezydent Mirosław Pobłocki 
podziękował wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do powstania 
świetlicy i biblioteki, a wśród 
nich projektantom, wykonaw-
com, mieszkańcom i przede 
wszystkim „najbardziej upar-
temu radnemu” – kazimierzo-
wi Mokwie, który od lat zabie-
gał o powstanie takiego miejsca 
na terenie osiedla. – Kazik Mo-
kwa to taki radny, który jak nie 
wpuszczą go drzwiami, to wej-
dzie przez okno – żartował pre-
zydent.
– Nie było łatwo, ale najważ-
niejszy jest efekt – potwierdził 
K. Mokwa. – Dziękuję panu 
prezydentowi za sf inansowa-
nie przez budżet miasta tej in-
westycji. Dziękuję wykonaw-
cy, urzędnikom, którzy czuwali 

NOWA BIBLIOTEKA I ŚWIETLICA NA GÓRKACh 
– MIEJSCE DLA KULTURy I INTEGRACJI

nad realizacją budowy, dzięku-
ję mieszkańcom, którzy poprzez 
Budżet Obywatelski zdecy-
dowali o wykonaniu ogrodze-
nia i częściowym wyposażeniu 
świetlicy. Drugą część na wy-
posażenie – ok. 40 tys. zł otrzy-
maliśmy z budżetu miasta.
Radna Gertruda Pierzynow-
ska pogratulowała mieszkań-
com Górek tak wspaniałego 
obiektu. – Takie miejsce jest 
niezwykle ważne dla integracji 
mieszkańców osiedla, dla roz-
wijania inicjatyw kulturalnych 
i społecznych. Podobną funkcję 
na Suchostrzygach pełni Osied-
lowy Dom Kultury – powie-
działa G. Pierzynowska.
k rzysztof korda , dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 
nie pozwolił czytelnikom cze-
kać do poniedziałku na moż-
liwość wypożyczenia książek. 
Już w dniu otwarcia, mimo, że 
była to niedziela, można była 
zapisać się do biblioteki i wy-
pożyczać książki. Dla dzie-

ci przygotowano też konkursy 
i zajęcia plastyczne. Placówka 
czynna będzie w poniedział-
ki, wtorki, czwartki oraz piątki  
w godz. 14.00-18.00, a w środy 
od 10.00-14.00.
Świetlica będzie wykorzysty-
wana na zajęcia dla dzieci pro-
wadzone przez Fabrykę Sztuk, 
Miejską Bibliotekę Publicz-
ną, Centrum Kultury i Sztu-
ki, Tczewskie Centrum Sportu 
i Rekreacji. Sami mieszkańcy 
maja też mnóstwo pomysłów na 
jej wykorzystanie.
Na wszystkich, którzy przyszli 
na otwarcie nowego obiektu 
czekał suty poczęstunek.
Budynek jest inwestycją miejską, 
koszt budowy to 2,1 mln zł, zaś 
wyposażenia obiektu – 125 tys. 
zł. Wykonawcą jest firma Glad-
pol, która weszła na plac budowy 
z początkiem marca br.
Powierzchnia działki na którym 
stanął budynek to 1717 m2, po-
wierzchnia użytkowa: 420 m2. 

Powierzchnia parteru 324,25 
m2 (w tym biblioteka 121,70 m2 
i 202,55 m2 świetlica), piętro 
121,70 m2.
Budynek zaprojektowany został 
w technologii tradycyjnej, lecz 
z nowoczesnym stylu. Kolory-
styka i bryła budynku nawią-
zuje do nowoczesnych trendów 
w budownictwie. Dach budyn-
ku i ściany attyki pokrywa bla-
cha, która kontrastuje z białymi 
elementami elewacji. Klinkiero-
wa elewacja w grafitowym kolo-
rze podkreśla prostotę budyn-
ku. Teren wokół budynku został 
obsiany trawą i odsadzony krze-
wami i drzewami. Wokół bu-
dynku zostały ustawione  ław-
ki i lampy.
Pomieszczenia wypożyczal-
ni wyposażono w biało-nie-
bieskie meble, które optycznie 
oddzielają się od czytelniczej 
części urządzonej z akcentem 
limonkowym. Biblioteka po-
siada przestronną salę dla czy-
telników oraz dwie łazienki. 
Pracownicy biblioteczni mają 
do dyspozycji zaplecze biurowe  
i socjalne.
Świetlica osiedlowa posiada 
rozbudowane zaplecze sani-
tarne, szatnie i dużą salę ban-
kietową o powierzchni 122 m2  
z zapleczem kuchennym. Na 
piętrze znajdują się pomieszcze-
nia biurowe.
Efektem Budżetu Obywatel-
skiego Tczewa jest ogrodze-
nie działki, na której znajduje 
się budynek oraz wyposażenie 
świetlicy.

M.M.
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Wszystko to za sprawą tczew-
skiej Fabryki Sztuk oraz kom-
panii kaperskiej z Gdańska. 
Od 21 do 23 września na bul-
warze obozowały XVII-wiecz-
ne wojska. Do Tczewa zjechało 
ok. 120 rekonstruktorów z całej 
Polski. Najważniejszym punk-
tem widowiska historycznego 
była inscenizacja bitwy z 1627 r. 
o ujście Wisły.
Wówczas to wieś Lubiszewo 
stała się sceną zaciętych walk, 
które trwały dwa dni i były kul-
minacyjnym momentem kam-
panii z 1627 roku. Naprzeciw 
siebie stanęli dwaj wybitni wo-
dzowie XVII wieku: hetman 
Stanisław Koniecpolski i król 
szwedzki Gustaw II Adolf. 
Mimo że siły polskie były nie-
mal dwukrotnie mniejsze, woj-
sko dowodzone przez polskie-
go hetmana odparło Szwedów, 
a ich władca został ranny. Po bi-
twie pod Tczewem ustały dzia-
łania wojenne.

w tczewie – Polski hetMan Pokonał szwedzkiego króla

Na tczewskich bulwarze byliśmy 
świadkami wielu scen z dawnej 
bitwy. Zobaczyliśmy sceny walki, 
płonące chaty, zabitych, rannych. 
Ranny w bitwie szwedzki król Gu-
staw II Adolf osunął się z konia.
Odwiedzający bulwar mogli 
zobaczyć obozowisko i wziąć 
udział w atrakcjach przygoto-
wanych przez rekonstruktorów. 
Były warsztaty dawnego rzemio-
sła, strzelanie z łuku, konkursy  
z nagrodami. Czynne były kramy 
rzemieślnicze. Rekonstruktorzy 
przygotowali pokaz artyleryjski, 
lekcje szermierki, pokaz musztry 
wojskowej i wiele innych atrakcji 
dla dzieci i dorosłych. Odbył się 
też wieczorny przemarsz z po-
chodniami, ulicami Tczewa.
Walkom na bulwarze, z wiel-
kim zainteresowaniem przy-
glądała się licznie zgromadzo-
na publiczność.

M.M.

Bulwar Nadwiślański zamienił się w pole bitwy z 1627 r, między wojskami polskimi i szwedzkimi.
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Przeboje polskiego rocka lat 80- 
i  90-tych zabrzmiały  na Bulwa-
rze Nadwiślańskim wywołując 
ogromny aplauz publiczności. 

Na wielki plenerowy koncert 
„Rock of Poland”, z okazji 100-
lecia odzyskania niepodległo-
ści, zaprosił tczewian prezydent 
Mirosław Pobłocki. Wyda-
rzenie odbyło się 7 październi-
ka. Mimo chłodnej aury, atmo-
sfera była gorąca. Publiczności 
trudno było ustać w miejscu sły-
sząc niezapomniane przeboje  
z lat 80-tych i 90-tych ubiegłe-
go wieku.
Artyści zaprezentowali naj-
większe przeboje polskiego ro-
cka w orkiestrowych wykona-
niach.
Wystąpili: Artur Gadowski 
(IRA), Sylwia Lorens, Marty-
na Pawłowska, Damian Ukeje, 

„wolność kochaM i rozUMieM…” – na tczewskiM BUlwarze

Jarek Wist, Orkiestra Filhar-
monii Futura. Twórcą widowi-
ska był Mikołaj Blajda.
Dodatkową atrakcją, głównie 
dla dzieci, było udostępnienie 

przez gdańską firmę Tom-Tech 
„Patriotycznej ciężarówki” i 
„Złomka”, w którym każdy ma-
luch mógł sobie zrobić pamiąt-
kowe zdjęcie.

Decyzją Pełnomocnika Rzą-
du do spraw Obchodów Stule-
cia Odzyskania Niepodległości 
Rzeczypospolitej Polskiej mini-
stra Jarosława Sellina, tczew-

ski koncert uzyskał zgodę na 
korzystanie z identyfikacji wi-
zualnej Programu Wieloletnie-
go „Niepodległa”.    

M.M.  
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Niepubliczne Przedszkole „Fan-
tazja” zdobyło pierwszą nagrodę 
w „rowerowym” konkursie pla-
stycznym i zdobyło 10 rowerków.
Rozstrzygnięty został kon-
kurs plastyczny dla przedszko-
li i świetlic środowiskowych 
„Tczewskie przedszkolaki na 
rowery”. Zadaniem przedszko-
laków było przygotowanie pra-
cy (każde przedszkole mogło 
zgłosić jedną pracę zbioro-
wą) promującej jazdę na rowe-
rze. Do konkursu zgłosiło się 
13 placówek. Komisja konkur-
sowa przyznała trzy nagrody, 
zaś w podziękowaniu za udział  
i wkład pracy pozostałe przed-
szkola otrzymały puzzle i gry 
edukacyjne. 
Werdykt jury został ogłoszo-
ny 22 września, po corocznym 
przejeździe rowerowym z oka-

Kilkaset osób wzięło udział w prze-
jeździe rowerowym z okazji „Euro-
pejskiego dnia bez samochodu”.
I mpre z a ,  z org a n i z ow a na  
w sobotę, 22 września przez 
Urząd Miejski we współpracy  
z Tczewską Inicjatywą Rowero-
wą, odbyła się już po raz dwu-
nasty. Jak co roku uczestniczyły 
w nim dzieci, młodzież, doro-
śli, seniorzy, rodziny, grupy ze 
szkół i zakładów pracy. Wszy-
scy rowerzyści otrzymali kami-
zelki odblaskowe, a także lamp-
ki i inne gadżety rowerowe.
Rowerzyści pokonali ok. 6-ki-
lometrową trasę, eskortowani 
przez policję. Start i meta znaj-
dowała się na kanonce, gdzie 
po przejeździe odbył się Piknik 
Mobilności Aktywnej.

„dzień Bez saMochodU” – na rowerze i z atrakcjaMi

Wśród atrakcji były m.in. konku-
rencje rowerowe zorganizowane 
przez Tczewskie Centrum Spor-
tu i Rekreacji, pokazowe mecze 
piłki nożnej przygotowane przez 

zji „Europejskiego dnia bez sa-
mochodu”.
1. Nagroda I – 10 rowerków 

dziecięcych – Niepubliczne 
Przedszkole „Fantazja”

I nagrodę otrzymały przedszkolaki z „Fantazji”

Przedszkolaki wygrały rowery, hUlajnogi i traMPolinę

2. Nagroda II – 5 hulajnóg – Nie-
publiczne Przedszkole Bajkowe

3. Nagroda III – trampolina 
– Niepubliczne Przedszkole 
„Jodełka”.

Wyróżnienia otrzymali wszyscy 
pozostali uczestnicy konkursu:
1. Niepubliczne Przedszkole 

„Czwóreczka”
2. Niepubliczne Przedszkole 

Jarzębinka
3. Świet l ica środowiskowa 

PKPS, ul. Kopernika
4. Niepubliczne Przedszkole 

„Pan Słonik”
5. Niepubliczne Przedszkole 

„Pan Słonik”
6. Niepubliczne Przedszkole 

„Niebieskie Migdały”
7. Publiczne Przedszkole nr 8
8. Świetlica Środowiskowo-Są-

siedzka, ul. Zamkowa
9. Niepubliczne Przedszkole 

„Chatka Puchatka”
10. Niepubliczne Przedszkole 

„Akademia Krasnoludków”
Organizatorem konkursu był 
Urząd Miejski w Tczewie.
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Akademię Piłkarską Mateusza 
Brzozowskiego. Chętni mogli 
wziąć udział w plenerowej lekcji 
pilates. Była też okazja przejechać 
się rodzinnym lub towarowym 

rowerem typu cargo – dzięki 
Tczewskim Kurierom Rowero-
wym. Również dzięki kurierom, 
mogliśmy się przekonać jak wy-
gląda rowerowa gra w polo.
Strefę animacyjną dla najmłod-
szych przygotowało Przedszkole 
artystyczno-językowe Pan Sło-
nik 2. Dzięki Salonowi Rowe-
rowemu Kołodziej, rowerzyści 
mogli sprawdzić stan technicz-
ny swojego jednośladu i skorzy-
stać z drobnych napraw.
Prezydent Tczewa Mirosław Po-
błocki wręczył nagrody w kon-
kursie plastycznym „Tczewskie 
przedszkolaki na rowery” oraz 
konkursie „Rowerem do pracy”.
Relację na żywo z imprezy pro-
wadziło mobilne studio Radio 
Tczew. M.M.
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Już 18 listopada w Tczewie 
wypożyczymy rower miejski 

MEVO. System Roweru Me-
tropolitalnego zostanie urucho-
miony w 14 gminach, docelowo 
w systemie znajdzie się 4080 
rowerów. 100 proc. floty będzie 
posiadało wspomaganie elek-
tryczne. Wypożyczenie będzie 
proste i intuicyjne, przy pomo-
cy smartfona lub karty (skano-
wanie kodu QR w aplikacji lub 
przyłożenie karty). MEVO to 
najnowocześniejszy i najwięk-
szy system roweru publicznego 
w Europie.
W mieście można już zobaczyć 
pierwsze, z dwudziestu ośmiu, 
stacji, zlokalizowane m.in. przy 
dworcu PKP oraz na osiedlu 
Staszica.
Projekt „Budowa Systemu 
Roweru Metropol ita lnego”  
w imieniu 14 gmin realizuje Sto-
warzyszenie Obszar Metropo-
litalny Gdańsk-Gdynia-Sopot 
(OMG-G-S), a wykonawcą in-
westycji jest spółka NB Tricity 
(Nextbike).
W systemie abonamentowym 
opłata miesięczna nie będzie 

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

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

ZESPÓł DS. POLITyKI ROWEROWEJ

MEVO – ROWER MIEJSKI WJEżDżA DO TCZEWA

Od października tego roku 
kolejne ulice jednokie-

runkowe zostaną udostępnio-
ne rowerzystom w obu kierun-
kach. Rozwiązanie „pod prąd” 
dobrze sprawdza się w naszym 
mieście, pozytywnie wpływa 
na dynamikę ruchu miejskie-
go i jest powszechnie uznawa-
ne za bezpieczne. Argumenta-
mi przemawiającymi na korzyść 
rozwiązania były przede wszyst-
kim obowiązujące ogranicze-
nia prędkości do 30km/h na 
wszystkich ulicach, gdzie doj-
dzie do zmiany organizacji ru-
chu, możliwość minięcia się 
samochodu oraz jednośladu 
bez konieczności ustępowania 
pierwszeństwa, a także odpo-

mogła przekroczyć kwoty 10 
zł. W cenie użytkownik otrzy-
ma każdego dnia aż 90 minut 
na przejazdy. Po przekrocze-
niu limitu czasowego rowe-
rzysta będzie ponosił opłatę w 

wysokości 5 groszy za minutę. 
Koszt abonamentu rocznego to 
nie więcej niż 100 zł, przy za-
stosowaniu tych samych zasad 
czasowych, jak w opłacie mie-
sięcznej.

Inwestycja będzie kosztować prawie 
40,3 mln zł, a dofinansowanie unij-
ne ze środków Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Wojewódz-
twa Pomorskiego na lata 2014-2020 
wyniesie ponad 17,2 mln zł. 

ROWEREM POD PRĄD – ZMIANA ORGANIZACJI RUChU
wiednia szerokość pasa ruchu. 
Jest to również prawie bezkosz-
towe działanie, które znacznie 
podnosi komfort poruszania się 
po mieście rowerem.
Na wymienionych niżej uli-
cach pod znakiem drogowym 
D-3 (droga jednokierunkowa) 
oraz B-3 (zakaz wjazdu) zosta-
ną umieszczone tabliczki infor-
macyjne „Nie dotyczy rowerów”. 
Ruch rowerowy będzie odby-
wać się bez wyznaczonych kon-
trapasów. Warto pamiętać, by 
trzymać się prawej strony jezdni  
i zwracać uwagę na znaki dro-
gowe i otoczenie. 
• ul. Kusocińskiego
• ul. J.Kochanowskiego

• ul. E.Orzeszkowej
• ul. Kaszubska
• ul. Kozia
• ul. Południowa
• ul. Pomira
• ul. Warsztatowa
• ul. Orkana
• ul. Topolowa (między nr 9  

a nr 15 oraz przy nr 22)

Powyższe zmiany organizacji 
ruchu są możliwe po nowelizacji 
przepisów w 2015 r. (Rozporzą-
dzenie Ministra Infrastruktury 
i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. 
zmieniające rozporządzenie w 
sprawie szczegółowych warun-
ków technicznych dla znaków i 
sygnałów drogowych oraz urzą-
dzeń bezpieczeństwa ruchu dro-

gowego i warunków ich umiesz-
czania na drogach).
Zarówno rowerzyści jak i kie-
rowcy jeżdżą zgodnie z prze-
pisami ruchu drogowego oraz 
z poszanowaniem wszystkich 
uży tkowników miasta. Nie 
można zapominać o zależnoś-
ciach pomiędzy pieszymi, poru-
szającymi się pojazdami nieme-
chanicznymi oraz kierowcami 
samochodów czy autobusów. 
Zachowanie czujności, poszu-
kiwanie kontaktu wzrokowe-
go z innym uczestnikiem ruchu 
oraz kultura to podstawy dobre-
go i bezpiecznego funkcjonowa-
nia w życiu miejskim. Jazda ro-
werem „pod prąd” na pewno nie 
zaburza tego rytmu. 
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Zarząd Główny Polskiego Towarzy-
stwa Turystyczno-Krajoznawcze-
go wyróżnił Jana Kulasa, byłego 
posła RP, za pomoc i współpracę, 
nadając mu Medal PTTK.
W uzasadnieniu podkreślono, że 
wyróżnienie PTTK tczewianin 
otrzymuje za udział we współ-
tworzeniu i wygłaszaniu prelekcji 
w ramach Pomorskiego Sejmiku 
Krajoznawczego, cykl artykułów 
krajoznawczo-turystycznych pub-
likowanych w „Jantarowych Szla-
kach” oraz współpracę w ramach 
promocji krajoznawstwa i turysty-
ki podczas pełnienia mandatu po-
selskiego czterech kadencji.
Wręczenie medalu nastąpi-
ło 29 września na Wydziale 
Nauk Społecznych Uniwersy-
tetu Gdańskiego.

KaziMierz icKiewicz

Marcelina Kruża – 15 letnia wice-
mistrzyni Polski w skoku wzwyż 
waz z trenerem Józefek Krawczy-
kiewiczem spotkali się z prezy-
dentem Tczewa.

15-letn ia Ma rcelina k r u-
ża, zawodniczka MKS Sam-
bor Tczew, wychowanka tre-
nera Józefa krawczykiewicza, 
zajęła drugie miejsce w skoku 
wzwyż na Mistrzostwach Pol-
ski Młodziczek, które odbyły 
się pod koniec września w Beł-
chatowie.
Marcelina osiągnęła wynik 
167 cm. Jej klubowa koleżan-
ka – klaudia Wendowska za-
jęła w tym samym konkursie 
ósme miejsce.
Marcelina trenuje pod okiem J. 
Krawczykiewicza od ok. 5 lat. 
Jak mówi, treningi są wyczer-
pujące odbywają się 4–5 razy 
w tygodniu. Zawodniczka jest 
jednak pełna motywacji i za-
pału, aby walczyć w kolejnych 
zawodach. W przyszłym roku 
przejdzie już jednak do katego-
rii juniorek młodszych, gdzie 
rywalizować będzie z lekkoat-
letkami 16- i 17-letnimi.

Tczewska drużyna radioorienta-
cji sportowej wróciła z kolejnymi 
pucharami i medalami.

Chociaż radioorientacja spor-
towa nie jest dyscypliną maso-
wą, to ma wielu zwolenników,  
a tczewianie odnoszą w niej co-
raz więcej sukcesów.
Tczewska zawodniczka – Maria 
Deptulska wróciła z tegorocz-
nych Mistrzostw Świata w Ko-
rei Południowej z dwoma brą-
zowymi medalami. 
W tym roku tczewska druży-
na przywiozła też dwa okazałe 
puchary – za zdobycie pierwsze-
go miejsca w Międzynarodo-
wych Zawodach Bolka i Lolka 
w Bielsku-Białej oraz w za-
wodach o Puchar Prezydenta 
Skierniewic. Trofea przekaza-
li Mirosławowi Pobłockiemu, 
prezydentowi Tczewa dziękując 
za wsparcie samorządu Tczewa 
dla zawodników. 
W Urzędzie Miejskim stawiła 
się medalowa ekipa w składzie: 

Mistrzowie radioorientacji sPortowej sPotkali się z PrezydenteM

Tomasz Deptulsk i, Maria 
Deptulska, Magdalena Rut-
kowska i Oskar Bonna.
Prezydent Tczewa pogratulo-
wał zawodnikom, wręczył im 
upominki i życzył kolejnych 
sukcesów.

Marcelina podziękowała tre-
nerowi za pracę, jaką włożył 
w doskonalenie jej umiejętno-
ści oraz rodzicom, którzy przez 
cały czas są dla niej wsparciem  
i najwierniejszymi kibicami.
Prezydent Mirosław Pobłocki 
pogratulował sukcesu zawod-
niczce i jej trenerowi oraz za-
deklarował, że już w przyszłym 
roku tczewscy lekkoatleci będą 
mogli trenować na nowym sta-
dionie przy ul. Baldowskiej.
Podopieczne Józefa Krawczykie-
wicza osiągnęły również dosko-
nałe wyniki na wcześniejszych 

zawodach – Mistrzostwach 
Makroregionu, które odbyły się  
8 września w Bydgoszczy. Tcze-
wianki zajęły wówczas całe po-
dium, startując również w kon-
kurencji skok wzwyż. Złoto 
zdobyła Marcelina Kruża, z wy-
nikiem – 165 cm, srebro – Klau-
dia Wendowska, z wynikiem 
– 155 cm i również srebro – Rok-
sana Mikołajek, także z wyni-
kiem 155 cm. Ponadto Nata-
lia Wilczewska zdobyła srebrny 
medal w rzucie dyskiem, z wyni-
kiem ponad 31,51 m. 

M.M.

Radioor ientacja spor towa 
jest dyscypl iną nieol impij-
ską – sportem „mapy i kompa-
su”. Łączy umiejętności biegu 
na orientację i ukrytych w te-
renie nadajników radiowych. 
Jest to wyścig na czas, w któ-

rym zawodnicy używają mapy 
do biegu na orientację, kom-
pasu magnetycznego i anten 
kierunkowych służących do 
poszukiwania nadajników ra-
diowych.

M.M.

Zawodnicy przekazali puchar prezydentowi Tczewa

gratUlacje dla wiceMistrzyni Polski – Marceliny krUży
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wyróżnienie 
dla jana kUlasa
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Przedsiębiorczość

Światowy tydzień przedsię-
biorczości przypada w tym 

roku w dniach 12-18 listopada 
i po raz kolejny będzie również 
obchodzony w Tczewie. 

ŚTP to międzynarodowy pro-
jekt promujący świadomy roz-
wój, aktywną postawę wobec 
życia i podejmowanie bizneso-
wych inicjatyw. Organizowany 
od 2008 roku, obecnie w 170 
krajach. Każdego roku w listo-
padzie organizacje, instytucje 
i firmy, którym zależy na roz-
wijaniu przedsiębiorczości, or-
ganizują bezpłatne szkolenia, 
warsztaty, debaty i kampanie 
promocyjne z zakresu zakłada-
nia i rozwijania własnej dzia-
łalności gospodarczej, budowa-
nia sieci kontaktów, rozwijania 
start-upów, powrotu na rynek 
pracy, negocjowania z praco-
dawcą, budowania własnej mar-
ki i wielu innych.

Chcesz otworzyć firmę? Je-
śli rejestrujesz ją po raz 

pierwszy, albo minęło 5 lat od 
zakończenia twojej poprzed-
niej działalności, od 30 kwiet-
nia 2018 r. możesz skorzystać 
z ulgi na start i nie płacić skła-
dek na ubezpieczenia społeczne 
ZUS przez 6 miesięcy.

na czym polega ulga na start
W zwykłych okolicznościach, 
każdy przedsiębiorca, który re-
jestruje firmę w CEIDG i nie 
jest ubezpieczony z innego ty-
tułu (np. pracy na etacie), ma 
obowiązek zgłosić się do ubez-
pieczeń społecznych (emery-
talne, rentowe, wypadkowe) 
oraz ubezpieczenia zdrowotne-
go w ZUS i opłacać składki na 
te ubezpieczenia w pełnej albo 
preferencyjnej wysokości.
Dzięki nowej uldze nie musisz 
płacić składek ZUS na ubezpie-
czenia społeczne (emerytalne, 
rentowe, wypadkowe, choro-
bowe) przez 6 miesięcy od roz-
poczęcia wykonywania dzia-
łalności.
Uwaga! Ulga nie dotyczy ubez-
pieczenia zdrowotnego. Jeśli 
skorzystasz z ulgi, nie musisz 
opłacać składek na ubezpiecze-

nia społeczne, ale masz obo-
wiązek zarejestrować się do 
ubezpieczenia zdrowotnego  
i opłacania co miesiąc składek na 
to ubezpieczenie. Składkę zdro-
wotną będziesz mógł odliczyć od 
podatku (nie od dochodu).
Po pełnych 6 miesiącach kalen-
darzowych możesz skorzystać  
z innej ulgi – obniżonego (pre-
ferencyjnego ZUS), która po-
zwala płacić przez kolejne 24 
miesiące niższe składki.

kto może skorzystać z ulgi na start
Z ulgi mogą skorzystać przed-
siębiorcy, którzy:
–  są osobami fizycznymi (czy-

li prowadzą działalność jed-
noosobową albo są wspólni-
kami spółek cywilnych),

–  podejmują działalność go-
spodarczą po raz pierwszy 
albo podejmują ją ponownie 
po upływie co najmniej 60 
miesięcy od dnia jej ostat-
niego zawieszenia lub za-
kończenia n ie w ykonu-
ją dzia ła lności na rzecz 
byłego pracodawcy, u którego  
w bieżącym lub w poprzed-
nim roku kalendarzowym 
pracowali na etacie i wyko-
nywali czynności wchodzą-

ce w zakres obecnie wykony-
wanej działalności,

–  nie podlegają ubezpieczeniu 
w KRUS.

Ważne! W okresie ulgi na start 
ubezpieczeniami społeczny-
mi będą objęte osoby z Tobą 
współpracujące oraz zatrudnie-
ni przez Ciebie pracownicy czy 
zleceniobiorcy. Zwolnienie z 
ubezpieczeń społecznych doty-
czy tylko ciebie, jako osoby pro-
wadzącej działalność.

Ile płaci się przy uldze na start
Składkę na ubezpieczenie zdro-
wotne będziesz opłacał od za-
deklarowanej kwoty, nie niższej 
jednak niż 75 proc. przeciętne-
go miesięcznego wynagrodze-
nia w sektorze przedsiębiorstw 
w czwartym kwartale roku po-
przedniego, włącznie z wypła-
tami z zysku (w 2018 r. jest to 
kwota 3554,93 zł). Składka na 
ubezpieczenie zdrowotne wy-
nosi 9 proc. podstawy wymiaru.  
W 2018 r. najniższa składka wy-
nosi 319,94 zł i tyle co miesiąc 
powinieneś płacić do ZUS.

Składka ta jest miesięczna i nie-
podzielna, tj. opłacasz ją w peł-
nej wysokości niezależnie od ilo-

ści dni podlegania ubezpieczeniu 
zdrowotnemu w miesiącu.

o czym powinieneś pamiętać 
korzystając z ulgi
Jeśli skorzystasz z ulgi i nie bę-
dziesz opłacał składek na ubez-
pieczenia społeczne przez 6 mie-
sięcy, nie będziesz miał w tym 
okresie prawa do świadczeń wy-
nikających z tych ubezpieczeń. 
Jeśli zachorujesz, nie dostaniesz 
zasiłku chorobowego, jeśli bę-
dziesz miał wypadek przy pra-
cy, nie będziesz miał prawa do 
świadczeń wypadkowych.
Jeśli chcesz mieć pełne ubez-
pieczenie, możesz zgłosić się 
do ubezpieczeń społecznych  
w ZUS (w dowolnym momen-
cie w ciągu 6 miesięcy obowią-
zywania ulgi). Masz prawo do 
skorzystania z możliwości opła-
cania niższych składek.
Pamiętaj, że po 6 miesiącach 
powinieneś obowiązkowo za-
rejestrować się do ubezpieczeń  
w ZUS – na standardowych albo 
preferencyjnych warunkach (niż-
sze składki przez 24 miesiące).
Więcej informacji znajdziesz 
na: www.biznes.gov.pl oraz  
w najbliższym oddziale ZUS.

ULGA NA START – 6 MIESIĘCy BEZ SKłADEK ZUS

ŚWIATOWy TyDZIEń PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2018

W tym roku podczas obchodów 
15 listopada odbędzie się kolej-
ny V Turniej Cashflow o puchar 
Prezydenta Miasta Tczewa, 
skierowany do uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych. Z myślą 
o turnieju od miesiąca września 
odbywają się specjalne warszta-
ty „Cashf low z biznesem”, na 

których prowadzimy ćwiczenia 
oraz spotkania z przedstawicie-
lami małego i dużego biznesu. 
W trakcie ostatniego spotkania 
(2 października), przedstawili-
śmy młodzieży założenia do no-
wego konkursu „Mój Biznes-
plan”, który zostanie podzielony 
na kilka etapów: konsultacje 

i warsztaty, prezentacja przed 
komisją, szukanie możliwości 
dofinansowania oraz ostatecz-
ny wybór najlepszego bizneso-
wego projektu. 

Ponadto w ramach obchodów 
ŚTP 14 listopada będą mia-
ł y miejsce Pomorsk ie Dni 
Przedsiębiorczości – IDG or-
ganizowane przez Powiatowy 
Urząd Pracy w Tczewie. 16 li-
stopada, tradycyjnie już od-
będzie się kolejna gala kon-
kursu „Przedsiębiorca Roku”. 
Oprócz wymienionych wy-
darzeń, zapraszamy również 
przedsiębiorców na warsztaty 
i konsultacje, jakie będą miały 
miejsce 12 i 13 listopada. Pe-
łen harmonogram obchodów 
dostępny będzie na stronie: 
www.dp.tczew.pl oraz naszym 
prof ilu FB: www.facebook.
com/dptczew – Serdecznie za-
praszamy.
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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

Od 1994 roku, w każdy trzeci 
weekend września wraz z mi-
lionami wolontariuszy, mło-
dzieżą, dorosłymi, wyruszamy 
do lasów, na pobocza dróg, do 
parków i na ulice, aby posprzą-
tać. To nasza wspólna lekcja 
ekologii. 

„Akcja– segregacja! 2 x więcej,  
2 x czyściej” – pod takim ha-
słem odbywała się jubileuszowa 
akcja „Sprzątanie świata – Pol-
ska”, koordynowana i organi-
zowana przez Fundację Nasza 
Ziemia i Fundację „Sprzątanie 
Świata – Polska”. 

Zapraszamy tczewskie szkoły pod-
stawowe do udziału w V edycji kon-
kursu „Lider segreguje i odzysku-
je”, który ma na celu promowanie 
indywidualnych wysiłków na rzecz 
selektywnej zbiórki przez poszcze-
gólnych uczniów we wszystkich od-
padowych programach ekologicz-
nych prowadzonych przez Urząd 
Miejski w Tczewie. 
Tak jak w 2 poprzednich edy-
cjach konkurs rozgrywany jest 
wyłącznie w kategorii „Naje-
fektywniejszy uczeń”. Katego-
ria „Najskuteczniejsza klasa”  
w dalszym ciągu będzie monitoro-
wana poza konkursem i tak jak do 
tej pory – klasy o najwyższej fre-
kwencji zbierających i najlepszych 
wynikach będą mogły się starać  
o dofinansowanie wyjazdów o 
charakterze edukacyjnym lub wy-
jazdowych zajęć terenowych już 
od stycznia/lutego, a nie dopiero 
na koniec roku szkolnego. 
Czas trwania konkursu: zbiór-
ka surowców wtórnych w ramach 
konkursu rozliczana będzie za wy-
niki uzyskane od 1 lipca 2018 r. do 
15 maja 2019 r.
Regulamin konkursu: 
1) Celem konkursu jest kształto-

wanie nawyku segregacji od-
padów w gospodarstwach do-
mowych.

2) Adresatami konkursu są ucznio-
wie ze szkół podstawowych z te-
renu Tczewa oraz ich rodziny.

Celami tegorocznej edycji były: 
wspomożenie selektywnej zbiór-
ki oraz zmiana postrzegania od-
padów jako „śmieci” i dostrzeże-
nie ich surowcowego potencjału 
oraz zainspirowanie i zaktywi-
zowanie Polaków do działania 
na rzecz środowiska. 
Zgodnie z opinią uczestników 
akcji, jest ona dla samorządów 
dobrym narzędziem w prowa-
dzeniu ich działalności w za-
kresie gospodarki odpadami, dla 
placówek oświatowych interesu-
jącą metodą pracy wychowaw-
czej oraz wartościowym sposo-
bem na realizację wolontariatu.

Na terenie Tczewa, jak co roku, 
dzieci i młodzież z większości 
szkół robiły porządki w najbliż-
szej okolicy. 
W naszym mieście koordyna-
torem akcji był Wydział Spraw 
Komunalnych i Inwestycji Urzę-
du Miejskiego we współpracy z 
Zakładem Usług Komunalnych, 
Zakładem Utylizacji Odpadów 
Stałych oraz dyrekcjami tczew-
skich szkół. Wyznaczone zosta-
ły tereny do uprzątnięcia – oko-
lice szkół, cmentarzy, tereny nad 
Wisłą oraz tereny komunalne. 
Większość szkół przeprowadziła 
akcję w dniu 21 września. Ucz-

niowie SP 10 posprzątali swój 
teren dzień wcześniej.

Uczestnikom akcji przekaza-
no worki do gromadzenia od-
padów i rękawice ochronne dla 
wszystkich uczniów. Zebra-
ne w niebieskich workach nie-
czystości zostały przewiezione 
przez Zakład Usług Komunal-
nych do Zakładu Utylizacji Od-
padów Stałych. W tegorocznej 
akcji „Sprzątanie Świata Pol-
ska 2017” wzięło udział 5273 
uczniów czyli prawie o 1200 
osób więcej niż w poprzedniej 
edycji. 

jUBileUszowa 25. akcja „sPrzątanie świata – Polska”

Vi edycja konkUrsU „lider segregUje i odzyskUje”
3) Konkurs polega na selektywnej 

zbiórce zużytych odpadów opa-
kowaniowych z papieru, butelek 
typu PET , nakrętek, puszek 
aluminiowych oraz baterii.

4) Organizatorem konkursu jest 
Pracownia Edukacji Ekolo-
gicznej Urzędu Miejskiego 
w Tczewie przy współpracy  
z ZUOS Sp. z o.o.

5) Finansowanie nagród w kate-
gorii „Najefektywniejszy uczeń” 
– UM i ZUOS – na koniec 
roku szkolnego 2018/2019. 

6) Dof inansowanie us ł ug 
transportowych dla najlep-
szych klas – Urząd Miejski 
– w okresie od lutego do po-
łowy listopada 2019 (szcze-
gółowy terminarz zostanie 
podany w styczniu 2019). 

7) Odbiorca segregowanych od-
padów: ZUOS Sp. z o.o., 
Tczew, ul. Rokicka 5A –oso-
by koordynujące prowadzą 
ewidencję wyników indywi-
dualnych pod kątem odbior-
cy, gdyż zgłoszenie uczniów 
do konkursu powinno doty-
czyć uczestników dostarcza-
jących surowce do ZUOSu. 

8) Dolna granica ilości surow-
ców kwalifikująca ucznia do 
udziału w konkursie na szczeb-
lu miejskim zostanie określona 
w dokumencie rozliczenia, jaki 
szkolni koordynatorzy otrzy-
mają w maju 2019 r. Wzór 
rozliczenia zostanie przesłany 
szkołom elektronicznie.

9) W kategorii indywidualnej zo-
staną nagrodzeni uczniowie  
o najwyższych wynikach spo-
śród wszystkich zgłoszonych 
przez koordynatorów uczniów. 

10) Komisja konkursowa zastrzega 
sobie prawo brania pod uwa-
gę prawdopodobieństwa zgło-
szonego do konkursu wyniku 
– konkurs ma promować se-
lektywną zbiórkę w gospo-
darstwach domowych z wy-
łączeniem dostaw z zakładów 
pracy na konto ucznia.

11) Wyniki klas, które będą się 
starały o dofinansowanie wy-
jazdów będą oceniane wg 
dwóch informacji:

a) Etap 1 – koordynatorzy ocenią 
i potwierdzą odsetek uczniów 
w każdej klasie, jaki kwalifi-
kuje się do grupy systematycz-
nie zbierających (na spotkaniu 
koordynatorów ustalono, że 
o systematycznym zbieraniu 
świadczy regularne przyno-
szenie ok. 5 kg miesięcznie). 

b) Etap 2 – koordynatorzy po-
twierdzą sumę zebranych przez 
klasę odpadów z podaniem 
okresu, którego ona dotyczy. 

 Stosowna średnia, która po-
zwoli porównać wyniki z róż-
nych klas zostanie naliczona  
w Urzędzie Miejskim. 

12) Ostateczny termin przekaza-
nia przez szkoły wyników in-
dywidualnych w ramach kon-
kursu – nie później niż do dnia 
22.05.2019 r. 

13) PEE pr z y  w spó ł prac y  
z ZUOS opracuje sprawo-
zdanie z przebiegu Konkursu 
i ustali listę laureatów.

14)  Dla zwycięzców indywidu-
alnych zostaną przyznane na-
grody rzeczowe oraz ekolo-
giczne upominki.

15) Nagrodzeni laureaci zosta-
ją powiadomieni o wynikach 
Konkursu pismem skierowa-
nym do szkół oraz do wiado-
mości koordynatorów, a lista 
laureatów zostanie opubliko-
wana w Panoramie Miasta. 

16) Wręczenie nagród Laureatom 
oraz oficjalne ogłoszenie wyni-
ków nastąpi w miesiącu czerw-
cu 2019r. w miejscu podanym 
w późniejszym komunikacie.

17) Organizatorzy zastrzegają so-
bie prawo dowolnego podzia-
łu nagród. 

18) Wyniki konkursu opierają się 
wyłącznie na danych dostar-
czonych przez poszczególne 
szkoły do Urzędu Miejskiego 
oraz miesięczne sprawozdania 
z ZOUS w Tczewie. W związ-
ku z tym Urząd Miejski nie 
przyjmuje skarg i zażaleń od 
uczestników indywidualnych. 
Za organizację i koordynację 
działań na terenie szkoły od-
powiada wyłącznie szkoła. 

W imieniu organizatorów:
anna Peichert 

Pee UM w tczewie
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Kombatanci

stowarzyszenie osóB rePresjonowanych Przez iii rzeszę
30 lat działalności w tczewie i na Pomorzu. część 2.
Stowarzyszenie Osób Represjono-
wanych przez III Rzeszę obchodzi 
30–lecie swojej aktywnej dzia-
łalności. 
We wrześniowym numerze „Pa-
noramy Miasta” przedstawiliśmy 
sylwetki kilku tczewskich działa-
czy (Wandy Leszkowskiej, Tade-
usza Guzego, Stefani Kośmiń-
skiej, Kazimierza Zawadzkiego, 
Krystyny Kunickiej). Dzisiaj ko-
lejne postacie.
Jan kowalczyk. Urodził się  
w miejscowości Matusy Wlk. la-
tem 1940 roku. W grudniu tego 
roku rodzina Kowalczyków (oj-
ciec Władysław, matka Marian-
na) została deportowana do robót 
przymusowych w gospodarstwie 
Mobiusa. Po wojnie rodzina Ko-
walczyków osiadła na Dolnym 
Śląsku. Jan Kowalczyk wyuczył 
się w PKP na mechanika paro-
wozowego. Po służbie wojsko-
wej w marynarce wojennej, osiadł 
na Pomorzu (Mała Słońca Bał-
dowo). Od 1964 roku Pan Jan 
mieszka w Tczewie. Ożenił się  
z p. Brygidą i doczekał się potom-
stwa. W ostatnich latach aktyw-
ności zawodowej Pan Jan praco-
wał w FPS „Polmo” i po 40 latach 
pracy przeszedł na emeryturę 
(formalnie z ETN). Z uwagi na 
jej skromy wymiar, przez kolejne 
15 lat dorabiał w ochronie przed-
szkola. W wieku 77 lat zrezygno-
wał z pracy. Społecznie Pan Jan 
udzielał się w Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej. Z pasją Pan Jan opo-
wiada o swoich dokonaniach na 
działce, a jak wiadomo „Tczew 
działkowcami stoi”. Na podsta-
wowe pytanie o plany i marze-
nia, odpowiada zwięźle: „najle-
piej, aby było zdrowie”. 
Andrzej Szwoch. Urodził się w 
1938 roku w Głodowie (pow. koś-
cierskim), w wielodzietnej rodzi-
nie rolniczej, z ojca Teofila i matki 
Anny. Dramat okupacyjny w ich 
rodzinie dokonał się w 1942 roku. 

W tym roku patriotycznie usposo-
biona rodzina Szwochów, stanow-
czo odmówiła podpisania listy na-
rodowościowej. Wtedy rodzinę 
brutalnie wywłaszczono z gospo-
darstwa rolnego i wywieziono na 
roboty przymusowe do Niemiec 
(majątek Helpsin, k. Hanoweru). 
Niejako ciężka praca rodziny, ura-
towała im zdrowie i życie. Po po-
wojennym okresie przejściowym 
(w tym w strefie amerykańskiej), w 
1946 roku rodzina Szwochów po-
wróciła do rodzinnego Głodowa. 
Pan Andrzej szybko starał się usa-
modzielnić. Ukończył szkołę za-
wodową i wyuczył się w zawodzie 
piekarniczym. Z czasem został 
„mistrzem piekarsko-cukierni-
czym”. Ale jako kucharz i piekarz 
wybrał nieoczekiwanie … pracę 
na morzu. W sumie 25 lat prze-
pracował w „Dalmorze” (przed-
siębiorstwo rybołówstwa daleko-
morskiego). Z„Dalmorem” poznał 
duże światowe porty morskie. W 
1993 roku, w związku z kryzysem 
w gospodarce morskiej, przeszedł 
na emeryturę. Rodzinnie Pan An-
drzej (ożeniony z p. Ireną) jest oj-
cem dwóch synów, i dodaje głośno 
„synów wykształconych”. 
Maria Reda. Niewątpliwie naj-
starsza wśród naszych bohate-

rów. Otwarcie stwierdza: „Mam 
96 lat życia”. Urodziła się na Po-
dolu (m. Bartoszówka) latem 
1922 (z domu Kawa). Z okresu 
dzieciństwa, podkreśla, że miała 
„bardzo mądrego ojca”. W czasie 
okupacji hitlerowskiej, gestapo 
zabrało troje dorastających dzie-
ci (z łącznie sześcioro) z rodziny 
Kawa – na roboty przymusowe. 
Pani Maria w uciążliwych wa-
runkach przepracowała w rzeź-
ni ponad 2 lata, szczęśliwie, że 
w Tarnowie. Z konieczności jej 
edukacja skończyła się na pię-
ciu klasach szkoły powszechnej. 
Po wojnie, za sprawą dalszej ro-
dziny trafiła na Pomorze i osiad-
ła na stałe w Małych Walichno-
wach (1946). Dość szybko wyszła 
za mąż. Małżonkowie żyli z go-
spodarstwa rolnego, które otrzy-
mali, jako, że mąż był repatrian-
tem zza Buga. W małżeństwie 
z Aleksandrem Redą (47 lat po-
życia) wychowali pięcioro dzie-
ci. W wychowaniu dzieci Pani 
Maria kładła nacisk na uczci-
wość, prawdomówność, życie  
w zgodzie i umiejętność „darowa-
nia winy”. Potwierdza, że: „wy-
chowanie dzieci było dla mnie 
najważniejsze”. Pani Maria z po-
czuciem satysfakcji podkreśla, 

że doczekała się 14 wnuków oraz 
23 prawnuków! Do chrztu trzy-
mała 14 dzieci. Niestety, obec-
na skromna emerytura, z trudem 
starcza jej na lekarstwa. Pomi-
mo tego, Pani Maria zachowu-
je optymizm życiowy. Interesuje 
się m.in. sportem, teleturniejami  
i dodaje – „trochę polityką”. 
kazimiera Loduchowska. Ko-
lejna bohaterka okresu wojny, 
mieszkająca w Małych Walich-
nowach. Nazwisko rodowe po 
rodzicach (Kazimierz, Janina), 
to Kopacka. Urodziła się pod-
czas Bożego Narodzenia w 1942 
r. , niedaleko Wielunia (m. Ochą-
dzyn). W jej karcie represji zano-
towano: „06/1944–05.1945 ma-
łoletnia deportowana z rodziną 
do pracy przymusowej” w miej-
scowości Parchim (Meklembur-
gia). Niestety, nieoczekiwanie  
w Powstaniu Warszawskim zgi-
nął jej ojciec. Ogromy trud wy-
chowania i utrzymania rodziny 
spoczął na barkach matki Janiny. 
Po wojnie Pani Kazimiera ukoń-
czyła 7. klasową Szkołę Podsta-
wową w Wielkich Walichno-
wach. W wieku 19. lat wyszła 
za mąż za Jana Loduchowskie-
go. Szczęśliwie przeżyli razem 
53 lata. Pani Kazimiera urodzi-
ła i wychowała czterech synów 
i dwie córki. Równocześnie, do-
rabiała u miejscowych rolników, 
do skromnej pensji męża. Ale  
w zimowe wieczory szydełkowa-
ła i haftowała. Miała (ma) talent. 
W 1989 roku na „II Wojewódz-
kim Konkursie Sztuki Ludo-
wej Kociewia” otrzymała wyróż-
nienie. Pani Kazimiera od kilku 
lat jest wdową. Doczekała się 18 
wnuków i prawnuków. Niestety, 
ostatnio Pani Kazimierze ode-
brano, i to w 76 roku życia, sto-
pień niepełnosprawności (inwa-
lidztwa) – „znaczny”. Będzie się 
oczywiście odwoływać.

Jan KUlas

konkUrs niePodległościowy dla Przedszkolaków
Prezydent Tczewa Mirosław 
Pobłocki serdecznie zaprasza do 
udziału w konkursie plastycz-
nym „100-lecie niepodległo-
ści oczami dziecka” w ramach 
Święta Niepodległości. Akcja 
organizowana jest w Tczewie 
po raz drugi i skierowana jest 

dla dzieci z tczewskich przed-
szkoli i świetlic środowisko-
wych. Wystarczy tylko przesłać 
jedną pracę zbiorową wykonaną 
samodzielnie przez dzieci, po-
wiązaną merytorycznie z ha-
słem konkursu. Do wygrania 
nagrody rzeczowe: 

– I miejsce – dwa samochodziki,
– II miejsce – wodny statek pi-

racki,
– III miejsce – interaktywne 

centrum sportowe.
Na prace czekamy do 5 listopa-
da 2018 r. Regulamin konkursu 
plastycznego znajduje się u or-

ganizatora oraz na www.wro-
tatczewa.pl.

Sz c z egó łow yc h in for ma-
cji udziela Biuro Rzecznika 
Prasowego Urzędu Miejskie-
go (tel.58 77 59 322), e-mail: 
link@um.tczew.pl
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Konkurs literacko-pla-
styczny „Pozdrowienia 
z…”, polegający na 
zaprojektowaniu kartki 
pocztowej lub napisa-
niu tekstu pozdrowień, 
po raz pierwszy odbył 
się w 2015 roku. Adre-
sowany jest do dzieci, 
młodzieży i osób doro-
słych. Każdy uczestnik 
mógł zgłosić od 1 do 3 
prac. W tegorocznych 
literacko-plastycznych 
zmaganiach wzięło 
udział 150 osób, które 
nadesłały 155 prac pla-
stycznych i 30 tekstów. 

Jury w składzie: Irena Pijanow-
ska-Morus, Katarzyna Kruk, 
Angelika Jagielska, Kamilla 
Gillmeister, postanowiło przy-
znać następujące nagrody: 
w dziedzinie: grafika
kategoria wiekowa: do 6 lat
nagroda główna: Nikola Lam-

kiewicz, Przedszkole Sióstr 
Miłosierdzia św. Wincente-
go ŕ Paulo 

wyróżnienie: kalina kiwa-
trowska, Przedszkole nr 8 z 
Oddziałami Integracyjnymi

kategoria wiekowa: 7-10 lat
nagroda główna: Aleksandra 

Piasecka, warsztaty pla-
styczne w Centrum Kultu-
ry i Sztuki 

wyróżnienie: Aleksandra Po-
lak , Szkoła Podstawowa 
nr 11

kategoria wiekowa: 11-14 lat
nagroda główna: Julia Jar-

kuszewicz, warsztaty pla-
styczne w Centrum Kultu-
ry i Sztuki

ROZSTRZyGNIĘCIE KONKURSU „POZDROWIENIA Z…”
wyróżnienie: Martyna Jani-

szewska, warsztaty plastyczne 
Centrum Kultury i Sztuki

wyróżnienie pozaregulamino-
we: Zuzanna Deja, war-
sztaty plastyczne w Centrum 
Kultury i Sztuki

kategoria wiekowa: pow y-
żej 14 lat
nagroda główna: Wiktoria Pio-

trzkowska, warsztaty pla-
styczne w Centrum Kultu-
ry i Sztuki

wyróżnienie: Hubert klein-
schmidt, warsztaty plastyczne 
w Centrum Kultury i Sztuki

wyróżnienie pozaregulamino-
we: Szymon kokoć, war-
sztaty plastyczne w Centrum 
Kultury i Sztuki

w dziedzinie: tekst
nagroda główna: Agata Pilar-

ska, Świetlica Środowisko-
wa „Oaza”

wyróżnienie: Jagoda Ochocka, 
Prywatna Szkoła Podstawo-
wa „Fontanna Marzeń”

wyróżnienie pozaregulamino-
we: katarzyna kaptur

Nagroda specjalna to 200 szt. 
pocztówek – będzie  można je 
nabyć w placówkach poczto-
wych w Tczewie, Gdańsku i 
Gdyni. Decyzją Marioli Berna-
ckiej, Naczelnik Urzędu Pocz-
towego Tczew1, na awersie po-
cztówki pojawi się rysunek 
autorstwa Julii Jarkuszewicz. 
Organizatorem konkursu i fun-
datorem głównych nagród jest 
Fabryka Sztuk, a partnera-
mi: Lokalna Organizacja Tu-
rystyczna „Kociewie” i kino 
Helios w Tczewie, które prze-
kazało zestawy gadżetów pro-
mocyjnych. Z roku na rok kon-
kurs cieszy się coraz większą 
popularnością. W czterech edy-
cjach wzięło udział ponad 370 
osób, które zgłosiły 428 prac.
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Pod koniec listopa-
da czeka nas finał XI 
Festiwalu Twórczości 
Kociewskiej im. Ro-
mana Landowskiego.

Impreza ma charakter regio-
nalny. Jej celem jest m.in. po-
znawanie twórców kociewskich  
i ich utworów, pielęgnowanie 
lokalnej tożsamości.
Głównym organizatorem i ko-
ordynatorem konkursu jest To-
warzystwo Miłośników Zie-
mi Tczewskiej, a współpracują  
z nim tczewsk ie placówki: 
Miejska Biblioteka Publiczna 
im. A. Skulteta, Fabryka Sztuk, 
Centrum Kultury i Sztuki oraz 
Ognisko Pracy Pozaszkolnej  
w Starogardzie Gd.
Festiwal adresowany jest do 
mieszkańców Kociewia, a w 
części warsztatowej i konkurso-
wej do dzieci i młodzieży w wie-
ku przedszkolnym i szkolnym,  
w tym do placówek oświatowych 
wszystkich poziomów edukacyj-
nych, domów kultury i placówek 
wychowania pozaszkolnego.
Uczestnicy mają możliwość ry-
walizowania w pięciu katego-
riach: recytacje poezji i prozy, 
inscenizacje, programy słow-
no-muzyczne, juwenilia litera-
ckie oraz prace plastyczne.
Terminy:
• 19-21 listopada, Fabryka 

Sztuk, godz. 18.00 - wieczo-
ry recitalowe i poetycko-mu-
zyczne

• 21 listopada, Miejska Bibliote-
ka Publiczna w Tczewie, godz. 
9.00 – recytacje finałowe

• 21 listopada, Fabryka Sztuk, 
godz. 13.30 – wernisaż prac 
plastycznych oraz prezenta-
cja juweniliów literackich

• 22 listopada, Centrum Kul-
tury i Sztuki, godz. 9.00 
– el iminacje w kategorii 
programy sceniczne (insce-
nizacje, programy słowno-
muzyczne)

• 23 listopada, CKiS, godz. 
13.00 – koncert f inałowy 
AVE PATRIA.

Festiwal odbędzie się pod pa-
tronatem prezydenta Tczewa 
Mirosława Pobłockiego.
Więcej informacji: www.tmzt.
tczew.pl

wokół nas

Gdy w 2005 r. Tczewski Uniwersytet 
Trzeciego Wieku inaugurował dzia-
łalność, liczył zaledwie 30 słucha-
czy, dzisiaj to grono liczy 300 osób 
i stale rośnie.
9 października TUTW zainau-
gurował kolejny rok akademicki. 
Aby zmieścili się wszyscy słucha-
cze, konieczne było zorganizo-
wanie uroczystości w sali wido-
wiskowej CKiS. 
Rosnące grono słuchaczy i co-
raz ciekawsze zajęcia sprawiają, 
że seniorzy chętnie włączają się  
w działalność stowarzyszenia na-
bierając nowych umiejętności, ale 
przede wszystkim spotykając się  
z osobami w podobnym wieku.
– Naszym najważniejszym celem 
jest uatrakcyjnienie seniorom je-
sieni życia, zmobilizowanie ich 
do aktywności i wychodzenia  
z domów – tłumaczy Maria Ban-
na, przewodnicząca TUTW. – 
Zależy nam na rozbudzaniu zain-
teresowań, dbałości o sprawność 
fizyczną i intelektualną osób bę-
dących już na emeryturze. Or-
ganizujemy wykłady, spotkania 
z ciekawymi ludźmi, wyjazdy do 

TCZEWSKI UNIWERSyTET TRZECIEGO 
WIEKU MA JUż 300 SłUChACZy

kina, teatru, opery, ale też wy-
prawy turystyczno-krajoznaw-
cze. Seniorzy chętnie uczestni-
czą w warsztatach artystycznych, 
uczą się obsługi komputera, języ-
ków obcych, biorą udział w zaję-
ciach sportowych. Wszystko to 
jest możliwe dzięki wspieraniu 
naszego stowarzyszenia przez sa-
morząd miasta i powiatu.
Inaugurację roku akademickie-
go uświetnił występ chóru „Pas-
sionata” pod dyrekcja Moniki 

Bławat. Część artystyczną przy-
gotowała też młodzież z Lice-
um Katolickiego w Tczewie. Na 
scenie wystąpili także seniorzy. 
Wykład inauguracyjny pt. „Etos 
nauki w dawnych tekstach szkol-
nych” wygłosiła prof. dr hab. 
Aneta Lewińska.
Najważniejszym momentem 
było jednak uroczyste wręcze-
nie indeksów nowym członkom 
TUTW.

M.M.

Inauguracji roku akademickiego towarzyszyły aktorskie popisy seniorów

hostel dla osób, które przeszły te-
rapię uzależnień otwarty został w 
Tczewie przy ul. Lipowej.
Inicjatorem powstania hostelu jest 
Chrześcijańskie Stowarzyszenie 
„Obfitość”.
– To pierwsze takie miejsce  
w Tczewie, gdzie dach nad głową 
i pomoc znajdą osoby, które ukoń-
czyły terapię w ośrodku leczenia 
uzależnień i nie mają dokąd wró-
cić – mówi Dorota Mirotta, pre-
zes stowarzyszenia. – Tutaj osoby 
po leczeniu mogą mieszkać nawet 
przez kilka miesięcy – aż staną na 
nogi, znajdą prace i mieszkanie. 
Hostel ma być dla nich bezpiecz-
nym miejscem, które pomoże im 
na zawsze rozstać się z nałogiem.
W hostelu może mieszkać do 6 
osób. Mają do dyspozycji dwa 
pokoje (cztero- i dwuosobowy), 
łazienkę, kuchnię. Wszystkie 
pomieszczenia są wyposażone  
w potrzebny sprzęt.
11 października odbyło się sym-
bol iczne otwarcie obiektu,  

z PoMocą tyM, którzy chcą Pokonać Uzależnienie

z udziałem przedstawicieli insty-
tucji, firm i osób prywatnych, któ-
re wsparły realizację projektu.
– Koszt przedsięwzięcia – remon-
tu i wyposażenia hostelu, to ok. 70 
tys. zł – zbyt dużo dla takiego nie-
wielkiego stowarzyszenia jak na-
sze – powiedziała Dorota Mi-
rotta. – Kilka razy byliśmy bliscy 
rezygnacji z projektu, ale przeko-
nanie o potrzebie stworzenia ta-
kiego miejsca i pomoc wielu ludzi 

spowodowały, że udało nam się go 
zrealizować. 
Prezes stowarzyszenia podzię-
kowała wszystkim, którzy oka-
zali pomoc, m.in. Mirosławo-
wi Pobłockiemu, prezydentowi 
Tczewa, prezesowi TTBS Arka-
diuszowi Woźniakowi, wolon-
tariuszom z GPEC Tczew i wie-
lu innym instytucjom i osobom 
prywatnym.

M.M.

W tczewskim hostelu jednorazowo może mieszkać 6 osób

Xi Festiwal twórczości 
kociewskiej
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