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PANORAMA MIASTA
W NUMERZETCZEW LIDEREM ELEKTROMOBILNOŚCI

Więcej na str. 3 

Podpisanie listu intencyjnego z firmą Energa, dotyczącego współpracy w za-
kresie elektromobilności, to dla Tczewa kolejny krok w drodze do wprowadzenia ko-
munikacji miejskiej opartej na napędzie elektrycznym. Współpraca pozwoli nam na 
stworzenie optymalnej koncepcji elektrycznego transportu publicznego. – To poro-
zumienie otwiera nam drogę do konkretnych działań – podkreślił prezydent Miro-
sław Pobłocki. 
Już w przyszłorocznym przetargu firma ubiegająca się o świadczenie usług komu-
nikacyjnych, będzie musiała zaoferować część autobusów z napędem elektrycznym. 
Również miasto ma w perspektywie zakup autobusów elektrycznych. Dzięki udzia-
łowi w rządowym programie i przewidzianym dotacjom m.in. z Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, autobusy elektryczne mają mia-
sto kosztować tyle samo, ile te z tradycyjnym napędem.
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XXXIII SESJA
Porządek obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Tczewie na dzień  

28 sierpnia 2017 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej  
im. F. Fabicha w Urzędzie Miejskim w Tczewie (ul. 30 Stycznia 1)

i.	 Część	pierwsza:
1.	 otwarcie	sesji	i	powitanie	gości.
2.	 Sprawdzenie	obecności	radnych.
3.	 Przedstawienie	proponowanego	porządku	obrad	sesji.
4.	 Przyjęcie	protokołów	z	sesji	Rady	Miejskiej	w	tczewie	z	29	czerwca	i	27	lipca	

2017	r.	
5.	 informacja	z	działalności	Prezydenta	Miasta	tczewa	za	lipiec	i	sierpień	2017	r.
6.	 informacja	z	interpelacji	zgłoszonych	przez	radnych	w	okresie	od	29	czerwca	

do	25	sierpnia	2017	r.

ii.	 Część	druga:
7.	 informacja	z	realizacji	interpelacji	radnych	za	i	półrocze	2017	r.
8.	 Podjęcie	uchwał	w	sprawie:
8.1	 zmiany	nazwy	ulicy	adama	ważyka,
8.2	 zmiany	nazwy	ulicy	Pionierów,
8.3	 zmiany	nazwy	ulicy	Partyzantów	,
8.4	 zmiany	nazwy	ulicy	leona	kruczkowskiego,
8.5	 ustalenia	treści	uzasadnienia	do	uchwały	Miejskiej	Rady	Narodowej	nr	7/ii/60	z	

dnia	12	marca	1960	r.	(	ul.	wyzwolenia),
8.6	 ustalenia	treści	uzasadnienia	do	uchwały	Miejskiej	Rady	Narodowej	nr	7/ii/60	z	dnia	12	

marca	1960	r.	(	ul.	Jedności	Narodu),
8.7	 ustalenia	treści	uzasadnienia	do	uchwały	Miejskiej	Rady	Narodowej	nr	7/ii/60	z	dnia	

12	marca	1960	r.	(	ul.	al.	zwycięstwa),
8.8	 wyrażenia	zgody	na	włączenie	do	obszaru	Pomorskiej	Specjalnej	Strefy	ekono-

micznej	nieruchomości	agencji	Nieruchomości	Rolnych,
8.9	 podpisania	porozumienia	o	partnerskiej	współpracy	pomiędzy	Miastem	Słuck	

(Republika	Białoruś)	i	Miastem	tczew	(Rzeczpospolita	Polska).
9.	 zgłaszanie	interpelacji,	zapytań	oraz	wniosków.
10.	 wolne	wnioski,	informacje	oraz	oświadczenia	(podziękowania,	życzenia	itp.)

Ilu nas jest?
Na początku lipca  br. w Tczewie zameldowanych było 57 769 
osób, w tym 56 467 na pobyt stały i 1302  na pobyt czasowy. Od 
początku czerwca ubyły 152 osoby.
Na początku sierpnia  br. w Tczewie zameldowanych było 57 805 
osób, w tym 56 475 na pobyt stały i 1330  na pobyt czasowy. Od 
początku lipca przybyło 36 osób.

Kto jest kim w Radzie Miejskiej

danuta żywicKa
Urodziłam się w 1954 roku w Tczewie, w rodzinie 
patriotycznej. Duży wpływ na to, że jestem miesz-
kanką Tczewa, wywarły zawirowania wojenne. 
Moja mama z rodzicami i rodzeństwem, miesz-
kała w Radzyminie, niedaleko Warszawy. Mama, 
jej siostra i brat byli czynnymi działaczami Armii 
Krajowej. Często byli aresztowani i przesłuchiwa-
ni przez NKWD. Brat zmarł mając 20 lat. Mama i 
siostra musiały opuścić swoje rodzinne miasto, wy-
brały Tczew .Tu założyły rodziny. Towarzystwo 
przyjaciół w Radzyminie, wydało już kilka książek, opisując historię 
mojej rodziny, która walczyła o wolność naszego Narodu. 
Edukację szkolną rozpoczęłam w 1961 r., w nowo otwartej Szko-
le Podstawowej nr 2 w Tczewie. Po maturze, w Państwowym Tech-
nikum Rolniczym, rozpoczęłam pracę zawodową. Od 32 lat udzie-
lam się społecznie. W latach 1984–1988 byłam członkiem Komitetu 
Osiedlowego Samorządów Mieszkańców w Tczewie, także człon-
kiem Ligii Kobiet. W latach 1987–1990 pełniłam funkcję ławnika w 
Tczewie. Od 1999 roku jestem członkiem Tczewskiego Towarzystwa 
Kulturalnego „Brama”. Należę do Tczewskiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku. W 2015 roku zakończyłam pracę zawodową w Zakła-
dzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Lisewie. W 2014 r., startu-
jąc w wyborach z okręgu nr 15 (z osiedla „Kolejarz”), po raz pierwszy 
zostałam radną Rady Miejskiej. Jestem bezpartyjna, w Radzie repre-
zentuję Stowarzyszenie Razem i Odpowiedzialnie. Często interwe-
niuję w sprawach, z jakimi zwracają się do mnie mieszkańcy.
W 2015 r. ustawiono na osiedlu gablotę informacyjną, zamontowa-
no lustra dla bezpiecznego wyjazdu z Os. Dominiki. W 2016 r. za-
angażowałam się w Budżet Obywatelski – jego efektem był remont 
chodnika przy ulicy Mieszka I oraz iluminacje świąteczne. Wymie-
niona została nawierzchnia przy ul. Grunwaldzkiej, wykonane przej-
ścia dla pieszych do CAONU, nowe ławki, wyremontowano schody 
do sklepu osiedlowego i in. Jestem bardzo zadowolona, że w ciągu 2 
lat udało mi się załatwić tyle ważnych spraw. 
Jestem mężatką, mam dwóch synów Michała i Łukasza oraz troje 
wnucząt: Jakuba, Julię i Lilianę. Wspólnie z TTK „Bramą”, udzie-
lam się charytatywnie. W okresie Bożonarodzeniowym gramy i 
śpiewamy w Domach Opieki Społecznej, w Domach Dziecka, czy 
Hospicjum, dając radość i otuchę wielu ludziom. Jestem zapraszana 
na różne spotkania, gdzie wygłaszam monologi. W wolnych chwi-
lach poświęcam się poezji , piszę wiersze, czytam książki. Jestem 
sponsorem dla uczestników Miss i Mistera Złotego Wieku. 
Kontakt: tel. 888-238-115, adres mailowy: danzyw@op.pl

W lipcowym numerze, pismo samorządu terytorialnego „Wspólnota” 
opublikowało ranking zamożności gmin za 2016 r. Tczew w kategorii 
miast powiatowych znalazł się na 102 miejscu (rok wcześniej – zajmował 
miejsce 204), z dochodem na mieszkańca  w wysokości 2743,22 zł.
Rankingi „Wspólnoty” to opracowywane zestawienia wszystkich 
samorządów analizowane na podstawie obiektywnych danych  
z GUS. W zestawieniu GUS wzięto pod uwagę zarówno docho-
dy własne – czyli m.in., wpływy z podatków i opłat oraz udziały 
w PIT i CIT – ale także subwencję ogólną, dotacje celowe z bu-
dżetu państwa, a także środki unijne.
– Ten duży awans  w rankingu to dowód na to, że Tczew jest do-
brze zarządzany – twierdzi Mirosław Pobłocki, prezydent Tcze-
wa.  – To widać, choćby po rozwoju sektora handlu i usług, który 
w Tczewie  bardzo się ożywił. Powstają nowe firmy, sklepy, zakła-
dy usługowe i nie brakuje im klientów. Rozwijają się także duże 
firmy, np. te na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej. Rozbudowuje się firma Flex, największy tczewski pracodaw-
ca. Tczewscy przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie samorządu 
miasta w postaci m.in. zwolnienia od podatku od nieruchomości  
w ramach pomocy de minimis. Aktywnie działa Dom Przedsię-
biorcy, który organizuje wiele szkoleń, konsultacji z przedsiębior-
cami i prowadzi inkubator przedsiębiorczości. To wszystko buduje 
dobry klimat dla rozwoju gospodarczego naszego miasta.
W Tczewie mamy obecnie rekordowo niskie bezrobocie , sięgające 
ok. 3–4 proc. Doszło wręcz do takiej sytuacji, że to firmy zabiegają 
o pracowników proponując im lepsze warunki pracy w sensie so-
cjalnym i finansowym. Nie bez znaczenia jest też program 500+, 
który ma w Tczewie bardzo wielu odbiorców.  

tczew zaMożniejszy
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Prezydent Tczewa Mirosław Po-
błocki  oraz prezes zarządu Ener-
ga S.A. Daniel Obajtek podpisali 
list intencyjny dotyczący partner-
stwa na rzecz elektromobilności.
List intencyjny został podpisa-
ny w tczewskim magistracie 7 
sierpnia, w obecności Kazimie-
rza Smolińskiego, sekretarza 
stanu w Ministerstwie Infra-
struktury i Budownictwa.
– Elektromobilność to rynek no-
wych możliwości zarówno dla 
samorządów, jak i firm energe-
tycznych. Dlatego nasza gru-
pa angażuje się obecnie w budo-
wę jak najszerszego partnerstwa 
z władzami polskich gmin na 
rzecz rozwoju tej przyszłościo-
wej branży. Chcemy osiągnąć to 
przez kompleksowe wsparcie przy 
pracach nad programami wdra-
żania bezemisyjnego transpor-
tu publicznego, które wprowadzą 
elektryczne autobusy na ulice na-
szych miast. Bardzo cieszy nas, że 
do grona partnerów Energi do-
łączyło kolejne, drugie już mia-
sto spoza terenu Trójmiasta, czy-
li Tczew. Nie mam wątpliwości, 
że tutejszych mieszkańców nie 
trzeba będzie długo przekonywać 
do idei elektromobilności oraz jej 
licznych zalet, przede wszystkim 
korzyści dla ochrony środowiska, 
jak również dla zdrowia i kom-
fortu tczewian. Musimy bowiem 
pamiętać, że e–autobusy nie tylko 
nie emitują spalin, ale też ich pra-
ca jest znacznie cichsza, niż po-
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Na ścianie szczytowej blo-
ku przy al. Zwycięstwa 4 

powstał kolejny mural. Mu-
ral wykonała firma Good Lo-
oking Studio z Warszawy, na 
zlecenie Urzędu Miejskiego w 
Tczewie.
To już czwarty mural, który po-
jawił się przy al. Zwycięstwa. 
Tym razem autorką koncep-
cji jest Paulina Jaklik z Sano-
ka. Otrzymała ona wyróżnienie 
w ubiegłorocznym konkursie 
ogłoszonym przez prezyden-
ta Tczewa Mirosława Pobło-
ckiego.
Kilka miesięcy temu prezydent   
Mirosław Pobłocki poprosił 

TCZEW LIDEREM ELEKTROMOBILNOŚCI

jazdów z silnikami spalinowymi. 
Ponadto, pojazdy te są znacznie 
tańsze w bieżącej eksploatacji – 
podkreślał prezes D. Obajtek.
Tczew to drugie po Toruniu 
miasto poza Trójmiastem, z któ-
rym Energa podpisała list inten-
cyjny na rzecz rozwoju gminnej 
elektromobilności. Tak, jak w 
tamtym przypadku, współpraca 
z tczewskim samorządem będzie 
ukierunkowana na stworzenie 
optymalnej koncepcji elektrycz-
nego transportu publicznego 
oraz na wsparcie miasta w opra-
cowaniu programu jego rozwo-
ju. Eksperci Energi dokonają 
analizy aktualnych tras i rozkła-
dów jazdy autobusów. Będą przy 
tym współpracować z miejskim 
przewoźnikiem i odpowiedni-

mi jednostkami gminnymi od-
powiedzialnymi za nadzór nad 
transportem publicznym. Po-
zwoli to opracować plan najbar-
dziej optymalnego rozmieszcze-
nia infrastruktury do ładowania 
pojazdów elektrycznych.
Jak uznał prezydent Tczewa 
Mirosław Pobłocki, to jest re-
wolucja. – Dobrze być liderem, 
dobrze być miastem uznanym 
za innowacyjne i mieć partne-
ra z takim doświadczeniem jak 
Energa – podkreślił prezydent.
W lutym Tczew jako jedyne mia-
sto na Pomorzu podpisał list in-
tencyjny w sprawie współpracy 
w zakresie rozwoju elektromo-
bilności. Sygnatariuszami było 
łącznie 41 samorządów, a tak-
że resorty rozwoju i finansów 
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Prezydent Tczewa M. Pobłocki oraz prezes Energii Daniel Obajtek tuż 
po podpisaniu porozumienia. Pierwszy z lewej: minister K. Smoliński

Prezydent Tczewa Mirosław Pobło-
cki serdecznie zaprasza na uroczy-
stości upamiętnienia 78. rocznicy 
wybuchu II wojny światowej. 
Uroczystości odbędą się trady-
cyjnie – przy obelisku na skwe-
rze Bohaterów Szymankowa, 
niedaleko Mostu Tczewskiego 
– 1 września o godz. 15:00.
W programie m.in.: hymn pań-
stwowy, wystąpienia okolicznoś-
ciowe, modlitwa za poległych, sal-
wa honorowa, składanie kwiatów.
O godz. 16.00 nastąpi przelot 
myśliwców MIG-29 22. Bazy 
Lotnictwa Taktycznego w Mal-
borku. Po nim, na Bulwarze Nad-
wiślańskim,  rozpocznie się Piknik 
Historyczno-Militarny, organi-
zowany przez Fabrykę Sztuk  (wię-
cej o tym wydarzeniu – na str. 19). 

1 września – 78. rocznica 
wybuchu ii wojny światowej

oraz energii, Narodowe Cen-
trum Badań i Rozwoju, Polski 
Fundusz Rozwoju i Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej. Z kolei 30 
czerwca w zakresie rozwoju ni-
skoemisyjnego transportu pub-
licznego władze miasta podpisały 
z NCBR indywidualne poro-
zumienie. Współpraca z Ener-
gą jest więc dla miasta kolejnym 
krokiem w kierunku elektryfika-
cji miejskiego taboru.

– W nowym przetargu na ko-
munikację miejską, który ogło-
simy w przyszłym roku, będzie-
my wymagać, aby przewoźnik 
dysponował autobusami elek-
trycznymi. Oczywiście nie cho-
dzi o wymianę całego taboru, ale 
sukcesywne wprowadzanie auto-
busów z napędem elektrycznym. 
Tczewianie mieli niedawno oka-
zję przetestować pierwszy auto-
bus elektryczny, który nasz prze-
woźnik na próbę wprowadził 
do miejskiej komunikacji. Te-
sty wypadły pomyślnie. Auto-
busy elektryczne są bardziej eko-
logiczne, tańsze w utrzymaniu i 
ciche, co szczególnie podkreślali 
pasażerowie. Wprowadzenie au-
tobusów z napędem elektrycz-
nym do komunikacji miejskiej 
jest kolejnym przedsięwzięciem 
samorządu miasta Tczewa zmie-
rzającym do poprawy  jakości 
powietrza w mieście – zazna-
czył Mirosław Pobłocki, pre-
zydent miasta Tczewa.

MaMy Kolejny MuRal – z wisłą i MostaMi

mieszkańców o opinie (za po-
średnictwem ankiety zamiesz-
czonej na miejskiej stronie in-
ternetowej www.wrotatczewa.
pl oraz na facebooku prezyden-
ta), czy wykorzystać tę wyróż-
nioną pracę, czy ogłosić kolejny 
konkurs na koncepcję muralu 
tczewskiego.
– Ponad 70 proc. osób uznało, 
że chciałoby ten właśnie mu-
ral zobaczyć na kolejnej ścia-
nie, dlatego decyzja była oczy-
wista – powiedział prezydent 
Mirosław Pobłocki. – Dzisiaj 
ten projekt możemy zobaczyć 
na ścianie bloku.

M.M.Najnowszy tczewski mural

Od niedawna możemy podziwiać kolejny tczewski mural.
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1 sierpnia w obchodach 73. 
rocznicy wybuchu Powsta-

nia Warszawskiego uczestniczy-
li kombatanci, harcerze, przed-
stawiciele władz samorządowych, 
organizacji politycznych i spo-
łecznych, mieszkańcy Tczewa. 
Uroczystości patriotyczne odby-
ły się w Parku Kopernika, przy 
obelisku pamięci bitew II wojny 
światowej. 
O bohaterach powstania przy-
pomniał prowadzący uroczy-
stość Krzysztof Korda, dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej. Powstanie zorganizowała 
Armia Krajowa, największa w 
Europie armia podziemna. Do 
walki stanęło ok. 50 tys. żoł-
nierzy Armii Krajowej dyspo-
nujących 6 tysiącami sztuk bro-
ni palnej i zapasem amunicji na 
kilka dni. Naprzeciwko mieli 20 
tys. dobrze uzbrojonych żołnie-
rzy i policjantów niemieckich. 
W mieście przebywali też żoł-
nierze hitlerowscy kierowani na 
front. – Powstanie planowano na 
2-3 dni – powiedział K. Korda. 

Prezydent Tczewa otrzymał od 
Rady Miejskiej absolutorium za 
wykonanie budżetu za 2016 rok. 
Wątpliwości wzbudziła… nad-
wyżka budżetowa.
Głosowanie odbyło się na pod-
czas sesji 29 czerwca. Za przyję-
ciem absolutorium głosowało 18 
radnych, 2 radnych wstrzymało 
się od głosu (radni PiS) oraz je-
den był przeciwny.
Budżet miasta Tczewa na 2016 
r. został uchwalony w grudniu 
2015 r. w wysokości: 
– planowane dochody: 

231.689.861,63, wykonanie: 
232.424.810,52 zł

– planowane wydatki: 
226 689 861,63 zł, wykona-
nie: 212 158 215 zł.

17,8 mln zł przeznaczonych 
było na wydatki inwestycyjne, z 
czego wykonano 13,8 mln zł.
Wykonanie budżetu pozytyw-
nie zaopiniowała Komisja Re-
wizyjna wnioskując do radnych 
o udzielenie absolutorium. Pod-
czas dyskusji, na temat wykona-
nia budżetu wypowiedziały się 
poszczególne kluby Rady Miej-
skiej. Poparcie dla działalności 
prezydenta zadeklarowało Po-
rozumienie na Plus. – Realiza-

PRezydent tczewa otRzyMał absolutoRiuM za 2016 RoK

cja budżetu to praca zespołowa, 
dlatego gratuluję prezydentowi 
Mirosławowi Pobłockiemu 
oraz wszystkim jego współpra-
cownikom – powiedział rad-
ny Zenon Drewa. – Dużą role 
odegrał m.in. budżet obywatel-
ski, który pozwolił na realizację 
wielu inicjatyw mieszkańców.
– Budżet za 2016 r. można na-
zwać historycznym, ponieważ 
po raz pierwszy kwota po stro-
nie dochodów i wydatków prze-
kroczyła 200 mln zł – powie-
dział Zenon Drewa. – 2016 r. był 
rokiem bez dotacji unijnych, ale 

za to był rokiem trudnej pracy 
koncepcyjnej i przygotowywania 
dokumentacji projektów, któ-
re w nowym rozdaniu otrzyma-
ły wsparcie z Unii Europejskiej. 
Budżet został dobrze przygoto-
wany, bo nikomu nie zabrakło 
pieniędzy, a zaplanowane zada-
nia zostały zrealizowane. Jeśli 
chodzi o plan inwestycyjny nie 
udało się jedynie wykonać par-
kingu przy Urzędzie Miejskim, 
ale to wynikało z wszczęcia pro-
cedury odwoławczej. 
Radnego Zbigniewa Urba-
na oraz radych PiS zaniepokoi-

ła kwota nadwyżki budżetowej, 
która wynosiła ponad 20 mln zł. 
– Jak można krytykować nad-
wyżkę budżetową – dziwił się 
prezydent Mirosław Pobłocki. 
– Nadwyżka poprawia sytuację 
finansową budżetu. Gdyby jej 
nie było, trudno byłoby nam do-
piąć budżet na 2017 r. i wprowa-
dzić do niego tak wiele zadań in-
westycyjnych. Wysokie kwoty 
przeznaczone na inwestycje w te-
gorocznym budżecie (35 mln zł) 
oraz w latach kolejnych wynikają 
z realizacji projektów dofinanso-
wanych ze środków unijnych. Do 
2020 r. Tczew wykorzysta ponad 
50 mln zł z Unii.
Jak podkreślił prezydent, inwe-
stycje te, jak choćby rewitaliza-
cja Starego Miasta i Zatorza, 
odbywa się z dużym zaangażo-
waniem mieszkańców.
Prezydent Mirosław Pobłocki 
podziękował za otrzymane ab-
solutorium. – Absolutorium to 
nie jest efekt pracy jednej oso-
by, ale wynik współpracy wielu 
osób, instytucji, miejskich jed-
nostek. Dziękuję radnym, któ-
rzy ten budżet współtworzyli, 
urzędnikom i jednostkom, któ-
re go realizowały.

M.M.

Jako pierwsi prezydentowi Tczewa pogratulowali przewodniczący i 
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

oddaliśMy hołd PowstańcoM 

– Po 63 dniach bohaterscy żoł-
nierze Warszawy poddali się. 
Zginęło ok. 20 tysięcy żołnierzy 
AK oraz ćwierć miliona ludno-
ści cywilnej. 
O historycznych wydarzeniach 
związanych z wybuchem Po-
wstania Warszawskiego w 1944 
r. mówił także Edmund Pek, 
przewodniczący Konwentu Or-
ganizacji Kombatanckich. 

Wysłuchaliśmy też Słowa Bo-
żego i pieśni powstańczych.
Zebrani złożyli kwiaty pod obe-
liskiem. Znicz zapłonął na grobie 
Mieczysława Polewicza, powstań-
ca warszawskiego i mieszkańca 
Tczewa, zmarłego w 2010 r. 
Organizatorem uroczystości pa-
triotycznych był Mirosław Po-
błocki, prezydent Tczewa.

M.M.
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Ogłoszenia
Prezydent Miasta Tcze-
wa informuje, że na tabli-
cy ogłoszeń Urzędu Miej-
skiego w Tczewie (II piętro) 
zostały wywieszone wykazy 
nieruchomości gruntowych 
położonych w Tczewie, 
przeznaczonych do oddania 
w dzierżawę na cele skła-
dowania odpadów stałych: 
dz. nr 423/7 obr. 6, dz. nr 
425/22 obr. 6, dz. nr 275/3 
obr. 5, dz. nr 201/51 obr. 6, 
dz. nr 201/54 obr. 6, dz. nr 
832/1 obr. 9, dz. nr 822/1 
obr. 9, dz. nr 822/15 obr. 9, 
dz. nr 822/6 obr. 9, dz. nr 
822/9 obr. 9, dz. nr 513/35 
obr. 9, dz. nr 198 obr. 4, dz. 
nr 116/4 obr. 4, dz. nr 287 
obr. 5, dz. nr 429/3 obr. 6, 
dz. nr 484/2 obr. 8, dz. nr 
253/30 obr. 6, dz. nr 494/11 
obr. 9. 
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społeczeństwo

do	30	września	na	ręce	przewodniczą-
cego	Rady	Miejskiej	można	kierować	
wnioski	 o	 przyznanie	 Medalu	 „Pro	
domo	 trsoviensi”.	 Jest	 to	 wyróżnie-
nie	przyznawane	przez	Radę	Miejską	
za		znaczące	zasługi	dla	tczewa	i	jego	
mieszkańców.

Medal	można	przyznawać	za	działalność	
naukową,	gospodarczą,	społeczną,	kul-
turalną	i	sportową	oraz	inne	osiągnięcia	
promocyjne,	przydające	miastu	splendo-
ru	lub	wyraźne	korzyści	mieszkańcom.	
Może	być	przyznawany	mieszkańcom	
miasta	oraz	osobom	spoza	tczewa.

kandydatów	 do	 wyróżnienia	 zgła-
szają	instytucje,	organizacje,	zakłady	
pracy	i	 inne	formalnoprawne	zbioro-
wości	 oraz	 grupy	 składające	 się	 z	 co	
najmniej	30	mieszkańców	tczewa.	do	
wniosku	należy	dołączyć	szczegółowe	
uzasadnienie.	złożone	wnioski	trafiają	
do	przewodniczącego	Rady	Miejskiej,	
który	 sprawdza,	 czy	 spełniają	 one	
wymogi	formalne.	Jeśli	tak	–	wnioski	
kierowane	są	do	komisji	stałych	Rady	
–	 do	 konsultacji	 i	 zaopiniowania.	
dopiero	po	zaopiniowaniu	wniosków	
przez	wszystkie	komisje	Rady	Miejskiej,	
przewodniczący	kieruje	te	pozytywnie	
zaopiniowane	do	kapituły	Medalu	„Pro	
domo	trsoviensi”.	dniem	wręczenia	me-
dalu	jest	dzień	tczewa,	przypadający	
30	stycznia.

do	tej	pory	przyznanych	zostało	38	Me-
dali	„Pro	domo	trsoviensi”.	

Przedstawiciele 
sześciu miast part-
nerskich przybyli 
do Tczewa na za-
proszenie prezy-
denta miasta Miro-
sława Pobłockiego.
Okazją do spotkania były So-
bótki Tczewskie, które zastą-
piły dotychczasowe Dni Ziemi 
Tczewskiej. Wśród gości była 
grupa z Lev Hasharon w Izra-
elu, z którym Tczew obchodzi 
w tym roku 20–lecie współpra-
cy. 10 lat temu natomiast zosta-
ły zawarte umowy partnerskie 
z Aizkraukle na Łotwie oraz z 
rosyjskim Kurskiem. Ponadto 
gościliśmy delegację z francu-
skiego Beauvais, niemieckiego 
Witten i rodzimego Dębna.
– Wszystko zaczęło się w 1990 
r., kiedy Tczew podpisał umowę 
o przyjaźni z niemieckim Wit-
ten. Potem doszły kolejne mia-
sta. Dzisiaj Tczew ma 10 miast 
partnerskich, a trwają przygo-
towania do zawarcia umowy 
z kolejnym – z miastem Słuck 
na Białorusi – powiedział Mi-
rosław Pobłocki, prezydent 
Tczewa.
O początkach współpracy mó-
wił też Zenon Odya, prezydent 
Tczewa w latach 1994–2010. – 

W tym roku,  
z pierwszych dzie-
sięciu nierucho-
mości w Tczewie 
usunięty zostanie 
azbest. Działanie to 
będzie sfinansowa-
ne przez WFOŚiGW 
oraz budżet miasta.
Gmina Miejska Tczew została 
zakwalifikowana do otrzymania 
dofinansowania w formie dota-
cji z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Gdańsku 
na usuwanie wyrobów zawie-

PARTNERZy PRZyjEChALI DO TCZEWA

Klausowi Lohmannowi, byłe-
mu burmistrzowi Witten bar-
dzo zależało, aby stworzyć sieć 
zaprzyjaźnionych miast, aby 
miasta partnerskie Witten sta-
ły się też partnerami dla siebie 
– wspominał Z. Odya.

– Po co nam dzisiaj partner-
stwo? Odpowiedzi na to pytanie 
może być sporo – przekonywał 
prezydent Mirosław Pobło-
cki. – Uważam, że najważniej-
sze jest się poznać, a to pozwa-
la zrozumieć siebie nawzajem i 
uniknąć stereotypowego myśle-
nia, a wreszcie – zaprzyjaźnić 
się. Do tego potrzebne są spot-
kania, ale nie tylko te oficjalne, 
w których uczestniczą przed-
stawiciele władz.  Bardzo waż-
ne jest, aby ta współpraca roz-
wijała się na poziomie wymiany 
młodzieżowej, sportowej, kul-
turalnej czy gospodarczej.

Przykładów nie trzeba szukać 
daleko. W tym roku młodzież 

z Zespołu Szkół im. Św. Du-
cha we francuskim Beauvais 
gościła u swoich rówieśników 
z Gimnazjum nr 2 i II LO w 
Tczewie. Na przełomie maja i 
czerwca młodzi tczewianie byli 
w Beauvais. Rozwija się rów-
nież współpraca między mło-
dymi  piłkarzami z Tczewa i 
Witten.
Delegacje z miast partnerskich 
uczestniczyły w Sobótkach 
Tczewskich, zwiedziły mia-
sto, m.in. Fabrykę Sztuk, Stare 
Miasto, Bulwar Nadwiślański. 
Zaplanowano także wycieczkę 
do Malborka oraz Gdańska.
Spotkanie w Tczewie było rów-
nież okazją do wspomnień, do 
których skłaniały m.in. zdję-
cia z wydarzeń związanych z 
dotychczasowymi kontakta-
mi partnerskimi oraz rozmów 
na temat naszej współpracy w 
najbliższych latach.

M.M.

W Tczewie gościliśmy delegacje z sześciu miast partnerskich
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azbest do liKwidacji – będzie dofinansowanie
rających azbest. Dotacja może 
wynieść do 75% kosztów kwa-
lifikowanych. Brakująca kwo-
ta zostanie pokryta z budże-
tu miasta, wiec mieszkańcy nie 
będą ponosili żadnych kosz-
tów. Ale uwaga, dofinansowa-
nie dotyczy wyłącznie usunię-
cia i transportu azbestu, a nie 
remontu dachu.
Zgodnie z wnioskami zgło-
szonymi przez mieszkańców, 
w tym roku wskazanych zosta-
ło 10 nieruchomości z których 
usuwany będzie azbest.
Szacunkowa ilość wyrobów 
zawierających azbest zosta-
ła określona łącznie na około 
17,5 tony.
Do wykonania zadania wyło-
niona została firma PRO-EKO 

SERWIS z Gostynina.  Wy-
konawca zobowiązany jest we 
własnym zakresie do ustalenia 
daty i godziny wykonania prac 
polegających na usunięciu wy-
robów zawierających azbest z 
właścicielem nieruchomości, 
u którego mają być wykona-
ne prace. Wykonawca z chwilą 
usunięcia azbestu z dachu zobo-
wiązany jest do jego zabezpie-
czenia celem uniknięcia szkód 
(np. zalania) na czas ustalony z 
właścicielem nieruchomości.

Termin odebrania wyrobów 
zawierających azbest powinien 
być dogodny dla właściciela nie-
ruchomości, jednak nie dłuższy 
niż do 14 października br.

M.M.

„Pro domo trsoviensi” 

zgłoś kandydata

Do tej pory Medale „Pro Domo 
Trsoviensi” otrzymali:	Franciszek	
Fabich,	wyższa	Szkoła	Morska	w	gdy-
ni,	miasto	witten,	Roman	landowski,	
obwód	 lecznictwa	 kolejowego	 w	
tczewie,	Jerzy	kubicki,	tadeusz	abt,	
Janusz	kortas,	Czesław	glinkowski,	
Henryk	lemka,	elżbieta	grzenkow-
ska-Hawryluk,	Józef	krawczykiewicz,	
włodzimierz	 ziółkowski,	 edward	
Pieczewski,	 Mieczysław	 Polewicz,	
Mieczysław	 izydorek,	urszula	gieł-
don,	 Norbert	 Jatkowski,	 Stanisław	
zaczyński,	 Józef	 ziółkowski,	 koło	
Polskiego	związku	Filatelistów	nr	5	w	
tczewie,	Hugo	Fortenbacher,	Brunon	
drewa,	tadeusz	grys,	adam	Murawski,	
kazimierz	ickiewicz,	Józef	Bejgrowicz,	
Jan	Stachowiak,	Bernard	kapich,	adam	
Przybyłowski,	 Józef	 golicki,	 Janice	
lynn	Sherry,	eugeniusz	Markowicz,	
Jan	Szymała,	tadeusz	Magdziarz,	ele-
onora	lewandowska,	zygfryd	liban,	
Ryszard	lidzbarski.
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W Kościerzynie po raz 18. odby-
ły się Targi Książki Kaszubskiej 
i Pomorskiej „Costerina”. Udział 
wzięło wielu wystawców z ca-
łego Pomorza, wśród nich rów-
nież wydawnictwa z Kociewia, 
jak również autorzy z naszego 
miasta. 
Podczas targów promowano m.in.: 
literaturę piękną, poezję, historię, 
przewodniki turystyczne, wspo-
mnienia, literaturę dziecięcą i wie-
le innych. Odbyły się spotkania z 
autorami. Główną atrakcją tar-
gów było wręczenie nagród – Re-
musowej Kary dla wyróżnionych 
książek. Spośród zgłoszonych 
publikacji nagrodzono łącznie 38 
w kategorii książki kaszubskiej  
i pomorskiej. Główną nagrodą w 
Kościerzynie jest Remusowa Kara. 
To statuetka Remusa bohatera po-
wieści Aleksandra Majkowskiego 
„Życie i przygody Remusa”, który 

Z inicjatywy tczewskich filateli-
stów zrzeszonych w Ogólnopolskim 
Klubie Zainteresowań PZF „Kolej-
nictwo” im. Ernesta Adama Mali-
nowskiego został upamiętniony ju-
bileusz 165-lecia kolei w Tczewie. 
Pierwszy pociąg ciągniony 
przez parowóz wjechał do na-
szego miasta z kierunku Byd-
goszczy dokładnie 19 l ipca 
1852 r. Przypomina o tym kart-
ka pocztowa beznominałowa, 
wydana w nakładzie 250 sztuk 
przez firmę GTC GROUP oraz 
seria dziewięciu znaczków tzw. 
SZOP, przedstawiających ukła-
dy torowe tczewskiego węzła 
kolejowego. Projektantem tych 
walorów filatelistycznych jest 
Piotr Topolski z Warszawy. W 
części graficznej kartki pocz-
towej widzimy schemat wę-
zła kolejowego w Tczewie oraz 
wybrane ciekawsze ujęcia toro-
wisk. Zamieszczone na kart-
ce pocztowej miniatury zdjęć 
odpowiadają odpowiednio po-
szczególnym Spersonalizowa-
nym Znakom Opłaty Pocztowej 
wydanych przez Pocztę Polską 
S.A. Emitentem tych znaczków 
jest Adam Murawski.

(aMur )

Targi książki w Kościerzynie 

NAgRODy DLA TCZEWIAN

w okresie zaboru pruskiego cho-
dził po Kaszubach z taczką (karą), 
od wsi do wsi i sprzedawał polskie 
i kaszubskie książki.

W tym roku wśród nagrodzo-
nych znalazło się czterech miesz-
kańców Tczewa. Główne nagro-
dy otrzymali: Krzysztof Korda 

za „Ks. ppłk Józef Wrycza (1884-
1961). Biografia Historyczna” 
w kategorii edycja kaszubska − 
opracowania naukowe  oraz Józef 
Golicki za albumy pt. „Żuławy – 
niezwykła kraina” i cykl publika-
cji pt. „Album Tczewski” w kate-
gorii książka pomorska − albumy. 
Ponadto wyróżnienia otrzyma-
li: Jan Kulas za „Droga Jana Kas-
prowicza nad polskie morze”  
w kategorii książka pomorska − 
opracowania naukowe i eseje i 
Adam Murawski za „Rodzinne 
tradycje strażackie” w kategorii 
książka pomorska − albumy.  
Wykaz wszystkich nagrodzonych 
książek dostępny jest na stronie 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Kościerzynie: http://www.ko-
scierzyna.naszabiblioteka.com/
n,wyniki-xviii-koscierskie-tar-
gi-ksiazki-kaszubskiej-i-pomor-
skiej-costerina-2017

Nagrodzeni autorzy z Kociewia z przewodniczącym jury prof. T.Linknerem. 
Od lewej: Lech Zdrojewski, Jan Kulas, Krzysztof Korda, Tadeusz Linkner, 
Józef Golicki, Adam Murawski, Kamila Thiel, Danuta Thiel
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165 lat kolei w Tczewie

OKOLICZNOŚCIOWA KARTKA POCZTOWA I ZNACZKI
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Tuż po zakończeniu wakacji – 2 września od-
będzie się kolejna edycja „Narodowego Czyta-
nia”. Tym razem zatopimy się w lekturze „We-
sela „ Stanisława Wyspiańskiego.
117 lat temu, w podkrakowskich Brono-
wicach, odbyło się wesele, które odmieniło 
obraz polskiej literatury. Na kanwie tamte-
go wydarzenia, wybitny dramaturg, poeta i 
malarz Stanisław Wyspiański stworzył swój 
arcydramat – barwną, niezwykle żywą opo-
wieść o Polsce i Polakach, o naszych suk-
cesach, ale też o niewykorzystanych szan-
sach czy zaniedbaniach. W tym roku, w 
drodze głosowania,  to właśnie „Wesele” 
Stanisława Wyspiańskiego zostało wybra-
ne do wspólnej lektury podczas Narodowe-
go Czytania 2017, które odbędzie się w so-
botę 2 września.
Narodowe Czytanie odbywa się od 2012 
roku. Zainicjował je b. prezydent RP Bro-
nisław Komorowski.  Również obecny 
prezydent Andrzej Duda wspiera tę akcję: 
Zachęcam państwa, abyśmy tego dnia przy-

narodowe czytanie „wesela” już 2 września
pomnieli sobie niepowtarzalny nastrój „We-
sela”, wyjątkowych bohaterów dramatu, jego 
refleksyjność, ale też ironię i cięty język. Do-
ceńmy piękną polszczyznę, dialog z tradycją, 
a także przenikliwe diagnozy dotyczące losów 
Rzeczypospolitej. Będzie to znakomita okazja, 
by wspólnie zastanowić się nad znaczeniem 
„Wesela” i rolą, jaką na przestrzeni dziesiąt-
ków lat dramat ten odgrywał w licznych de-
batach nad kształtem naszej Ojczyzny – czy-
tamy w liście prezydenta Andrzeja Dudy 
skierowanym do prezydenta Tczewa Mi-
rosława Pobłockiego.
W poprzednich latach czytaliśmy „Pana Ta-
deusza”, dzieła Aleksandra Fredry, Sienkie-
wiczowską „Trylogię”, „Lalkę” Bolesława 
Prusa, „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza.
Narodowe Czytanie odbędzie się 2 wrześ-
nia o godz. 11.00, na skwerze przy ul. 
Żwirki na Suchostrzygach (przy fontan-
nie). Organizatorem imprezy w Tczewie 
jest Miejska Biblioteka Publiczna.

M.M.

	uwaga	na	oszustów	
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Tczewie ostrzega, że na terenie miasta 
Tczewa pojawiają się osoby podszywają-
ce się za pracowników socjalnych tutejsze-
go Ośrodka. Należy zachować ostrożność 
i wylegitymować te osoby w obecności ro-
dziny lub sąsiadów.
Istnieje możliwość telefonicznego spraw-
dzenia pracownika socjalnego w MOPS  
w Tczewie (tel. 58-777 00 20).
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Rowerki, hulajnogi i tram-
polinę mogą wygrać przed-
szkola, które wezmą udział 
w konkursie plastycznym 
„Tczewskie przedszkolaki  
na rowery”.
Prezydent Tczewa Mirosław 
Pobłocki ogłosił III edycję 
konkursu dla dzieci z tczew-
skich przedszkoli i świetlic 
środowiskowych „Tczewskie 
przedszkolaki na rowery”.
Konkurs jest przeznaczony 
dla przedszkoli (publicznych 
i niepublicznych) oraz świet-
lic środowiskowych z Tczewa. 
Każde przedszkole/świetlica 
może przedstawić tylko jed-
ną pracę zbiorową wykonaną 
samodzielnie przez dzieci.
Rysunek może być wykona-
ny w dowolnej technice: ołó-
wek, akwarela, mazak, kredki 
świecowe, kolaż itp. i w do-
wolnym formacie.
Prace konkursowe należy 
składać w zamkniętych ko-
pertach (oznaczonych zna-
kiem autora), a w drugiej ko-
percie oznaczonej znakiem 
– dane przedszkola. Na ko-
pertach powinien być do-
pisek „rowerowy konkurs 
plastyczny”. Prace należy 
dostarczyć do:
Biura Obsługi Klienta Urzę-
du Miejskiego w Tczewie, ul. 
Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew.
Termin dostarczenia prac mija 
11 września 2017 roku.
Przewiduje się 3 nagrody rze-
czowe dla przedszkoli (za I, II 
i III miejsce).  Nagrody są na-
stępujące:
• I miejsce – 10 rowerków 

dla dzieci,
• II miejsce – 5 hulajnóg
• III miejsce – trampolina.
Wręczenie nagród nastąpi w 
dniu imprezy Dzień bez Sa-
mochodu - 16 września br.
W ubiegłym roku w konkur-
sie wzięło udział 16 placówek.
Regulamin konkursu znajduje 
się w Biurze Rzecznika Praso-
wego UM oraz na stronie inter-
netowej: www.wrotatczewa.pl 

Konkurs plastyczny 
„tczewskie przedszkolaki 
na rowery” Serdecznie zapraszamy 

na kampanię MIŁO! 
– Tydzień z Mobilnoś-
cią Aktywną w Tczewie, 
realizowaną w ramach 
miejskich obchodów 
Europejskiego Tygo-
dnia Zrównoważone-
go Transportu, która 
odbędzie się w dniach 
16-22 września. 
Zapraszamy nie tylko do ak-
tywnego uczestnictwa w wy-
darzeniach Tygodnia z Mobil-
nością Aktywną, ale także do 
współorganizacji samego wy-
darzenia.
W szczególności zachęcamy do 
uczestnictwa w XI Miejskim 
Przejeździe Rowerowym oraz 
Pikniku Mobilności Aktyw-
nej, które odbędą się 16 wrześ-
nia w godzinach od 10.00 do 
12.00. 
XI Miejski Przejazd Rowe-
rowy odbędzie się w pierw-
szym dniu kampanii tj. 16.09 
br. (sobota) w godz. 10.00-
11.00. Rozpoczęcie i zakoń-
czenie przejazdu na „Kanonce” 
przy ul. Warsztatowej:
– START godz. 10.00 (reje-
stracja od 9.30) - ul. Warszta-
towa, ul. Wojska Polskiego, pl. 
Piłsudskiego, ul. 30 Stycznia, 
ul. Bema, ul. Nowowiejska, ul. 
Czyżykowska, ul. Starowiejska, 
ul. Bałdowska, pl. Piłsudskiego, 
ul. Wojska Polskiego, skrzyżo-
wanie z al. Solidarności, ul. Ja-
giellońska, ul. Armii Krajowej, 
ul. Żwirki, ul. Zygmunta Sta-
rego, ul. Jagiellońska, ul. Woj-
ska Polskiego, ul. Warsztatowa 
– META godz. 11.00. Łącz-
nie ok. 9,7 km. Spokojne tem-
po dostosowane do wszystkich 
uczestników.
Na mecie przejazdu rowerzyści 
będą mogli wziąć udział w Pik-
niku Mobilności Aktywnej. 
W ramach pikniku odbędą się 
m.in. takie atrakcje jak:
•	 k o n k u r e n c j e  r o w e r o -

we przygotowane przez 
Tczewskie Centrum Spor-
tu i Rekreacji,

•	 wyzwania siatkarskie dla 
rodzin przygotowane przez 

dzień bez saMochodu – już 16 wRześnia

Tczewski Klub Siatkarski 
przy Paraf ialnym Klubie 
Sportowym Fara Tczew,

•	 pokazowe mecze piłki noż-
nej przygotowane przez 
Akademię Piłkarską Matu-
sza Brzozowskiego Tczew,

•	 lekcja pilates na macie przy-
gotowana przez Pilates Stu-
dio Aleksandra Czapiewska.

Relację na żywo z imprezy pro-
wadzić będzie mobilne studio 
Radia Tczew. 
W trakcie trwania pikniku zo-
staną wręczone nagrody z kon-
kursu plastycznego „Tczewskie 
przedszkolaki na rowery” oraz 
konkursu „Rowerem do Pra-
cy”. Organizatorem konkur-
sów jest Prezydent Tczewa Mi-
rosław Pobłocki.
Wyda r z en ia org a n i z owa-
ne w ramach całego tygodnia 
zrównoważonej mobilności 
to m.in.:
•	 rajd rowerowy organizo-

wany przez stowarzyszenie 
Tczewska Inicjatywa Rowe-
rowa oraz Lokalną Organi-
zację Turystyczną KOCIE-
WIE,

•	 niespodzianki dla rowerzy-
stów w postaci pakietów 
śniadaniowych. Szukajcie 
nas na ulicach Tczewa,

•	 na jednym z przystanków 
autobusowych mini kawia-
renka. Częstując kawą na-
grodzimy tych, którzy wy-
bierają autobus jako środek 
transportu,

•	 konkursy i mini rozgrywki 
z wykorzystaniem aplikacji 
mobilnych,

•	 pokaz filmu związanego z te-
matyką mobilności oraz dys-
kusja z panelistami. 

Celem całej kampanii Euro-
pejsk iego Tygodnia Zrów-
noważonego Transportu jest 
promocja zrównoważonego 
transportu oraz zwiększenie 
świadomości społeczeństwa 
w zakresie ograniczenia ko-
rzystania z samochodów na 
rzecz przyjaznych dla środo-
wiska form transportu. Kam-
pania organizowana jest przez 
stowarzyszenie Tczewska Ini-
cjatywa Rowerowa, we współ-
pracy z Urzędem Miejsk im 
w Tczewie. 
Szczegółowe informacje o wy-
darzeniach w ramach Europej-
skiego Tygodnia Zrównoważo-
nego Transportu będzie można 
znaleźć na naszej stronie www.
rower.tczew.pl oraz na profilu 
Facebook’owym https://www.
facebook.com/mdrtczew/ 
W sprawie kampanii oraz we 
wszelk ich kwestiach doty-
czących rozwoju ruchu rowe-
rowego prosimy kontaktować 
się Of icerem Rowerowym - 
Grzegorzem Pawlikowskim, 
tel. 58 7759 428, e-mail: paw-
likowski@um.tczew.pl, rowe-
ry@um.tczew.pl 
Jesteśmy na etapie konstruo-
wanie ostatecznego programu 
kampanii oraz ustalania współ-
organizatorów poszczególnych 
działań. Serdecznie zaprasza-
my do włączenia się w orga-
nizację wydarzeń Tygodnia 
z Mobilnością Aktywną oraz 
samego Pikniku Mobilności 
Aktywnej.

G.P.

Uczestnicy przejazdu rowerowego otrzymają kamizelki odblaskowe
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inwestycje

Koniec wakacji to również finał 
prac związanych z termomoderni-
zacją w trzech placówkach oświa-
towych. 
Zakończyły się prace termo-
modernizacyjne w Szkole Pod-
stawowej nr 10 oraz w  Przed-
szkolu nr 8, a z końcem sierpnia 
mija termin wykonania inwe-
stycji w Sportowej Szkole Pod-
stawowej nr 2. Termomoderni-
zacja w Szkole Podstawowej nr 
4 (dawne Gimnazjum nr 3) za-
kończy się za rok. Inwestycje nie 
tylko poprawią wygląd elewacji, 
ale przede wszystkim pozwo-
lą na oszczędności związane z 
ogrzewaniem placówek.

Szkoła	Podstawowa	nr	10	
Inwestycja rozpoczęła się w 
ubiegłym roku. Jej koszt to ok. 
1,5 mln zł  Zadanie  obejmowa-
ło m.in.: wymianę części okien, 

Na Bulwarze Nadwiślańskim po-
wstało nowe miejsce do zaba-
wy dla najmłodszych. Te jeden z 
efektów tegorocznego budżetu 
obywatelskiego.

Na placu zabaw pojawił się: 
nowy zestaw zabawowy jun-
gle składający się z kilku wież, 
zestaw wspinaczkowy – pira-
mida oraz huśtawki. Inwesty-
cja kosztowała 122 tys. zł. Jest 
to pierwszy etap modernizacji 
placu zabaw na bulwarze nad-
wiślańskim.
To nie wszystkie atrakcje, jakich 
mogą się spodziewać dzieci w 

Rozstrzygnięty został przetarg 
na „budowę kładki pieszo – rowe-
rowej nad Kanałem Młyńskim na 
obszarze osiedla Zatorze w Tcze-
wie, w ramach projektu „Miasto 
od-nowa – rewitalizacja Starego 
Miasta i Zatorza w Tczewie”.
Obiekt łączy osiedle mieszkanio-
we Zatorze z ogródkami dział-
kowymi i z ulicą Retmańską po 
drugiej stronie kanału. Do Urzę-
du Miejskiego wpłynęła jedna 
oferta, firmy Roka Budownictwo 
Sp. z o.o. ze Starogardu Gdań-
skiego na kwotę 606 000 zł.
Zakres prac obejmuje: wykona-
nie żelbetowego ustroju nośne-

nowy Plac zabaw na bulwaRze już cieszy najMłodszych
tym roku na bulwarze. Zakład 
Usług Komunalnych ogłosił 
przetarg na budowę placu zabaw 
wraz z bezpieczną nawierzch-
nią. To drugi etap modernizacji 
placu zabaw. Przedmiotem za-
mówienia jest: wykonanie na-
wierzchni stref bezpieczeństwa 
dla urządzeń zabawowych, do-
stawa wraz z montażem: czte-
rech huśtawek, karuzeli plat-
formowej integracyjnej, dwóch 
piaskownic, dwóch bujaków 
oraz ławek z oparciem. Urzą-
dzenia integracyjne dostosowa-
ne są do potrzeb dzieci niepeł-
nosprawnych.  

M.L.Dzieci chętnie korzystają z nowych urządzeń do zabawy
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PRzetaRg na KładKę nad KanałeM MłyńsKiM RozstRzygnięty

Wizualizacja nowej kładki na Zatorzu

go wraz z budową dwóch pod-
pór skrajnych. Na pomoście 
kładki zaprojektowano ciąg pie-
szo – rowerowy z obustronny-
mi balustradami stalowymi. W 
skład zadania wchodzą także 
prace rozbiórkowe, wykonanie 
badań, ekspertyz i dokumen-
tacji powykonawczej, zagospo-
darowanie terenu oraz wyko-
nanie ścieków i ew. schodów 
skarpowych.

Umowa zostanie podpisana w 
sierpniu, zaś termin wykona-
nia prac mija 27 październi-
ka 2017 r.

M.L.

teRMoModeRnizacje w PlacówKach oświatowych

wykonanie izolacji ścian, fun-
damentów, dachu, moderniza-
cję centralnego ogrzewania.  
Sportowa	Szkoła	Podstawowa	nr	2	
Wykonano docieplenie ścian 
zewnętrznych, docieplenie 
ścian fundamentowych. W za-

kres zadania wchodziło rów-
nież wymalowanie elewacji, 
ułożenie chodników oraz wy-
miana oświetlenia i  instalacji  
centralnego ogrzewania. Ter-
min zakończenia prac – ko-
niec sierpnia 2017 r. Koszt – 
ok. 1,6 mln zł.

gimnazjum	nr	3		
(Szkoła	Podstawowa	nr	4)	
Wewnątrz budynku trwają 
prace związane z moderniza-
cją instalacji sanitarnych oraz 
elektrycznych. Zadanie jest 2-
letnie, termin zakończenia – 
koniec sierpnia 2018 r. Koszt 
zadania – blisko 4 mln zł.

Przedszkole	nr	8
Ocieplono ściany zewnętrzne, 
częściowo wymieniono stolar-
kę okienną, wykonano izolację 
fundamentów, dachu, moder-
nizację centralnego ogrzewa-
nia. Koszt – 1 mln zł. Prace 
związane z termomodernizacją 
budynku zostały zakończone, 
trwają prace porządkowe wo-
kół przedszkola. 

M.M.
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jamal, Łąki Łan, koncert Zespołu 
Pieśni i Tańca Floty Bałtyckiej to 
tylko niektóre atrakcje tegorocz-
nych Sobótek Tczewskich.
Impreza odbyła się na Bul-
warze Nadwiślańskim 23 i 24 
czerwca.
Piątkowy repertuar adresowany 
był głównie do młodego poko-
lenia. Gwiazdy piątkowego wie-
czoru to Jamal i grupa Łąki Łan. 
Sobota natomiast była dniem 
bardziej rodzinnym, repertuar 
nawiązywał do sobótkowych tra-
dycji, obrzędowości.
Na scenie wystąpiła m.in. do-
skonale znana tczewianom Ko-
ciewsko-Kaszubska Orkiestra 
Dęta TORPEDA wraz z ze-
społem „Frantówka”. Następ-
nie przed tczewską publicznoś-
cią zaprezentowała się duńska 

TCZEWSKIE SOBóTKI – BAWILIŚMy SIę NA BULWARZE

grupa „Second Hands” i wresz-
cie Zespół Pieśni i Tańca Floty 
Bałtyckiej pod dyrekcją Borysa 
Gastewa. Orkiestra przyjecha-
ła do nas z Kaliningradu.

Podczas Tczewskich Sobótek wystąpił m.in. zespół z Kaliningradu

Przez cały weekend na bulwa-
rze można było skorzystać z 
atrakcji lunaparku. Były też sto-
iska  miejskich jednostek, in-
stytucji, organizacji pozarzą-

dowych, m.in. Fabryki Sztuk, 
Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej, Stowarzyszenia Osób Nie-
pełnosprawnych Ruchowo, 
Gremium Malarskiego im. J. 
Mokwy, Tczewskiego Towa-
rzystwa kulturalnego BRA-
MA, GPEC Tczew, stanowiska 
handlowców, rękodzielników  
i wiele innych.
Miejska Biblioteka Publicz-
na rozstrzygnęła konkurs na 
najpiękniejszy wianek świę-
tojański, a Towarzystwo Mi-
łośników Ziemi Tczewskiej 
– konkurs „Tczew słońcem ma-
lowany”.
Tczewskie Sobótki zakończy-
ły się spektaklem plenerowym 
„Sobótka” w wykonaniu Teatru 
4 Żywioły.

M.M.

Ten, kto wakacyjne weekendy spę-
dził w Tczewie , nie mógł narzekać 
na brak atrakcji. Po kilku latach 
przerwy wróciło „Lato w Amfitea-
trze” i „Muzyczna Starówka”.

Repertuar przygotowany przez 
Centrum Kultury i Sztuki był 
bardzo różnorodny. Lato roz-
poczęło się Tczewskimi Sobót-
kami, a już 8 lipca odbyła się 
pierwsza impreza w Amfitea-
trze im. Grzegorza Ciechow-
skiego – Festiwal Muzyczny 
„Undergramy” i koncert grupy 
Lao Che. W tym cyklu imprez  
odbyła się też Biesiada disco-
polo, Kabareton (śmialiśmy się 
razem z kabaretem Czesuaf oraz 
K2), a także Gala Operetkowa 
w wykonaniu znanej już tcze-

ATRAKCyjNE TCZEWSKIE LATO

wianom Orkiestry Le Quattro 
Stagioni pod dyrekcją Tadeu-
sza Żmijewskiego. 5 sierpnia 

amf iteatr zapraszał głównie 
najmłodszą publiczność – tego 
dnia wystąpiła Majka Jeżowska, 

a także tczewski Chór Dziecię-
cy Passionatka. W sierpniu od-
były się też koncerty grup Sub-
arugang oraz Kaliber 44. „Lato 
w Amfiteatrze” zakończył pro-
gram dla dzieci „Fruktakowo-
zagadkowo” wraz z występami 
„Półtora Gościa” i coverowym 
szaleństwem.
Co dwa tygodnie można też 
było skorzystać z „Muzycznej 
Starówki”. Zobaczyliśmy i usły-
szeliśmy m.in. Tczewską For-
mację Szantową, grupy Kolos, 
Saidowski & Paul, Zespól In-
strumentów Ludowych „Ko-
rzenie” z Rosji. Podczas „Mu-
zycznej Starówki” nie zabrakło 
atrakcji dla dzieci, m.in. ani-
macji czy chemicznych ekspe-
rymentów.
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Harcerze

Harcerska Orkiestra Dęta z Tcze-
wa zdobyła I miejsce w Koncer-
cie Estradowym oraz III miejsce 
w Przemarszu Paradnym – pod-
czas IV Nadbałtyckiego Festiwa-
lu Orkiestr Dętych. Festiwal od-
był się 24 czerwca w Lipuszu.
Tczewska orkiestra wystąpi-
ła pod kierunkiem Magdaleny 
Kubickiej-Netki.
Oprócz konkursowej rywaliza-
cji, orkiestry wspólnie wykonały 
5 hymnów: Hymn Zjednoczonej 
Europy, Hymn Polski, Hymn 
Kociewski, Hymn Kaszubski, 
Pieśń Kwidzyniaków.
W Festiwalu oprócz Harcerskiej 
Orkiestry Dętej wzięły udział 
również orkiestry dęte z Pinczyna, 
Bydgoszczy, Gniewina i Jastarni.
Organizatorami festiwalu było 
Nadbałtyckie Centrum Kultu-
ry i Gmina Lipusz.

Prezydent Tczewa Mirosław Po-
błocki odwiedził bazę hufca ZhP 
Tczew w Potęgowie nad jezio-
rem Czarnym. Był także na obo-
zie harcerskiej Orkiestry Dętej, 
która tradycyjnie wypoczywała 
w Olpuchu.

Obóz tczewskiego hufca ZHP 
trwał od 7 do 20 lipca. Bazę 
podzielono na siedem podobo-
zów, zorganizowanych przez 
drużyny harcerskie i gromady 
zuchowe. Łącznie w Potęgo-
wie wypoczywało ok. 200 osób 
z opiekunami.
– Harcerze nie mogli narzekać 
na nudę, podczas obozu pełni-
li służby wartownicze, dyżury 
w kuchni, pływali na kajakach, 
omegach, jeżździli na wyciecz-
ki do okolicznych miejsc tury-
stycznych, w tym Łeby. – tłu-
maczył Grzegorz Oszmana, 
komendant obozu. – Na miej-
scu harcerze mieli do dyspo-
zycji kąpielisko, boisko do gry 
w siatkówkę, trampolinę oraz 
możliwość korzystania z łó-
dek i kajaków. Wypoczywa-
jący brali udział w różnych 
zorganizowanych zabawach, 
podchodach, zajęciach spraw-
nościowych. Na miejscu zor-
ganizowano także festiwal pio-
senki harcerskiej.

PREZyDENT ODWIEDZIŁ TCZEWSKICh hARCERZy
– To nie tylko dobra zabawa, ale 
również praca w grupie, nauka 
samodzielności, odpowiedzial-
ności za własne czyny, integra-
cja z rówieśnikami oraz naby-
cie technik harcerskich – mówił 
Mirosław Pobłocki, prezydent 
Tczewa.
Misją ZHP jest wychowywa-
nie młodego człowieka, czyli 
wspieranie go we wszechstron-
nym rozwoju i kształtowaniu 
charakteru przez stawianie wy-
zwań. Zainteresowanie harcer-
stwem i aktywnym wypoczyn-
kiem jest duże i wciąż rośnie.
Prezydent Tczewa Mirosław 
Pobłocki wraz z przewodni-
czącym Rady Miejskiej Miro-
sławem Augustynem gościli 
również na obozie Harcerskiej 
Orkiestry Dętej. Członkowie 
HOD, co roku – już od ponad 
30 lat mają swoją letnią bazę w 
Olpuchu. Piękne miejsce w są-
siedztwie jeziora i lasów sprzy-
ja wakacyjnemu wypoczynko-
wi, ale dla tczewskich harcerzy 
to nie tylko czas na relaks, ale 
także ćwiczenie nowego re-
pertuaru.
Również tczewscy radni od-
wiedzili dzieci i młodzież wy-
poczywająca na półkoloniach i 
obozach na terenie Tczewa.

Prezydent Tczewa przysłuchiwał się próbie Harcerskiej Orkiestry Dętej – na obozie w Olpuchu.

Harcerze nie mogli narzekać na nudę

Na obozie w Potęgowie wypoczywało ok. 200 harcerzy

M
.	l

iN
k	(

2)
	

KOLEjNy SUKCES hARCERSKIEj ORKIESTRy DęTEj
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Nasza Harcerska Orkiestra Dęta dwukrotnie została nagrodzona podczas festiwalu w Lipuszu.
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Amerykanie, którzy uczestniczy-
li w obozie językowym w Zespole 
Szkół Ekonomicznych, w lipcu od-
wiedzili urząd miejski.

W sali obrad – najbardziej re-
prezentacyjnym pomieszczeniu 
urzędu – zagranicznych gości 
przyjął wiceprezydent Tczewa 
Adam Urban.
Pomimo, iż obozy w tczewskim 
„ekonomiku” organizowane są 
już od 21 lat, wolontariusze zza 
oceanu nadal chętnie przyjeż-
dżają do naszego miasta, żeby 
uczyć polską młodzież języka 
angielskiego i propagować ame-
rykańską kulturę i zwyczaje.
Janice Lynn Sherry, która w 
Tczewie była po raz siedemnasty, 
jest najbardziej zaangażowana w 
przedsięwzięcie. Jej starania na 
rzecz współpracy polsko-ame-
rykańskiej oraz zasługi dla edu-
kacji polskiej młodzieży w 2012 
r. zostały uhonorowane przez 
samorząd miasta medalem „Pro 
Domo Trsoviensi”.
Amerykankę wspiera w jej dzia-
łaniach Jim Skinner, który od 
12 lat wprowadza polską mło-
dzież w tajniki gry w basebal-

15 września mija termin składa-
nia wniosków na stypendia szkol-
ne. W ubiegłym roku szkolnym z 
tej formy pomocy skorzystało ok. 
540 tczewskich uczniów.
Stypendium szkolne to forma 
pomocy uczniom, której celem 
jest wyrównanie szans eduka-
cyjnych i wspieranie rozwoju 
edukacyjnego.
Miesięczny dochód na osobę w 
rodzinie nie może przekroczyć 
kwoty kryterium dochodowego 
tj. 514 zł (netto). Wnioski skła-
da się w Wydz. Edukacji Urzę-
du Miejskiego w Tczewie.
Termin składania wniosków: 
do 15 września, a dla słuchaczy 
kolegiów nauczycielskich – do 
15 października.
Stypendium szkolne jest przy-
znawane na okres nie dłuż-
szy niż od września do czerw-
ca w danym roku szkolnym, a 
w przypadku słuchaczy kole-
giów nauczycielskich, nauczy-
cielskich kolegiów języków ob-
cych i kolegiów pracowników 

Trwa IV edycja Konkursu Fotogra-
ficznego „Cztery pory roku w Tcze-
wie – KALENDARZ 2018”. Przewi-
dziana pula nagród 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 musza być wykonane w 
2017 r., ale powinny przedsta-
wiać stan aktualny.
Celem konkursu jest  fotogra-
ficzne przedstawienie walorów 
Tczewa, a zwycięskie fotogra-
fie posłużą do wykonania ka-
lendarza na 2018 rok.
Konkurs ma charakter otwarty. 
Prace konkursowe należy do-
starczyć do Urzędu Miejskie-
go (Biuro Rzecznika Prasowe-
go) do 31 października 2017 r.  
z dopiskiem „KONKURS FO-
TOGRAFICZNY”.
Prace konkursowe powinny być 
dostarczone w postaci odbitek 
na papierze fotograficznym o 
wymiarach 20x30 cm oraz na 
nośniku CD.
Każdy uczestnik zgłasza od 4 
do 8 fotografii poziomych w 
formacie cyfrowym o rozdziel-
czości przynajmniej 300 dpi, 
uwzględniających wszystkie 
pory roku. Zdjęcia, które zo-
staną zgłoszone na konkurs, 
nie mogą być wcześniej nigdzie 
publikowane ani zgłaszane do 
innych konkursów.
Prace konkursowe, zarówno w 
postaci odbitek jak i na nośniku 
CD, należy oznaczyć imieniem 
i nazwiskiem autora oraz tytu-
łem lub opisem zdjęcia oraz datą 
i miejscem jego wykonania.
Warunkiem wzięcia udziału w 
konkursie jest przekazanie wraz 
z fotografiami podpisanej czy-
telnie karty zgłoszenia. Kartę 
zgłoszenia, której wzór stanowi 
załącznik do regulaminu moż-
na pobrać w siedzibie organiza-
tora lub ze strony internetowej 
www.wrotatczewa.pl. Wyboru 
zdjęć dokona komisja powoła-
na przez organizatora.

AMERyKANIE Z WIZyTą W RATUSZU

la. Do spróbowania swoich sił 
w tej grze zespołowej zachęcał 
także prezydenta, podarowując 
mu piłeczkę baseballową.
Obóz językowy w „ekonomiku” 
cieszy się coraz większą popu-
larnością. W tym roku uczest-
niczyło w nim ponad 100 osób. 
Młodzież miała niepowtarzal-
ną okazję do praktycznej nauki 
języka angielskiego, poznania 
odmiennej kultury i zwycza-
jów. Wszyscy brali udział w 
zajęciach rekreacyjnych i wy-
cieczkach.

Amerykanom bardzo spodobało 
się w Polsce. Ci, którzy przyjeż-
dżają tu od lat, zauważyli, że w 
Tczewie zaszło wiele pozytyw-
nych zmian – miasto pięknieje, 
powstają nowe ścieżki rowero-
we, a stare budynki nie są wybu-
rzane, tak jak w Stanach Zjed-
noczonych, ale remontowane w 
ramach rewitalizacji miasta.
Na zakończenie wizyty wice-
prezydent A. Urban wręczył 
gościom upominki.
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styPendia szKolne – czas sKładać wniosKi
służb społecznych na okres 
nie dłuższy niż od październi-
ka do czerwca w danym roku 
szkolnym.
Stypendium szkolne może być 
udzielane uczniowi na:
– całkowite lub częściowe po-
krycie kosztów udziału w zaję-
ciach edukacyjnych wykracza-
jących poza zajęcia realizowane 
w szkole w ramach planu na-
uczania (np. wyrównawcze za-
jęcia edukacyjne, zajęcia dla 
dysgrafików, dyslektyków, lo-
gopedyczne, przedsięwzięcia re-
alizowane przez szkołę jak wyj-
ścia/wyjazdy do kina, teatru, 
wycieczki szkolne itp.);
– całkowite lub częściowe po-
krycie kosztów udziału w za-
jęciach edukacyjnych realizo-
wanych poza szkołą, np. nauki 
języków obcych, zajęć muzycz-
nych, komputerowych, spor-
towych;
– pomoc rzeczową o charak-
terze edukacyjnym (np. zakup 
podręczników, lektur, słowni-

ków, multimedialnych progra-
mów edukacyjnych, kompute-
ra, zakup wyposażenia ucznia 
w związku z udziałem w zaję-
ciach realizowanych poza szko-
łą np. zakup instrumentu mu-
zycznego, zakup okularów);
– całkowite lub częściowe po-
krycie kosztów związanych z 
pobieraniem nauki poza miej-
scem zamieszkania w szcze-
gólności: transportu środkami 
komunikacji zbiorowej, zakwa-
terowania w bursie, internacie 
(z wykluczeniem opłat za wy-
żywienie).
Wypłata stypendium szkol-
nego następuje poprzez zwrot 
wydatków (wydatki te musi za-
akceptować naczelnik Wydz. 
Edukacji UM)
W ub. roku szkolnym na stypen-
dia szkolne wykorzystanych zo-
stało 605 752,82 zł.
Szczegółowe informacje moż-
na otrzymać w Wydz. Eduka-
cji Urzędu Miejskiego (tel. 58 
77 59 329, 58 77 59 395)

Konkurs fotograficzny 
„cztery pory roku 
w tczewie”
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Wokół nas

26 czerwca w Domu Przedsiębior-
cy odbyło się kolejne spotkanie 
kobiet biznesu z serii „Szminki, 
ploty, papiloty”. 
Podczas spotkania kobiety bi-
znesu pokazały co robią i jak do-
szły do własnego biznesu. Była to 
wyjątkowa okazja do zaprezento-
wania swoich osiągnięć oraz po-
zyskania nowych cennych kon-
taktów. Na co dzień żony, matki, 
czasem już babcie albo jeszcze u 
progu zawodowego startu, pra-
cują lub uczą się. Czasem dora-
biają ale w dużej mierze liczą na 
siebie i prowadzą własny biznes. 
Od rękodzieła po usługi księgo-
we, dystrybucję kosmetyków i 
duże koncerny, po drobne rze-
miosło. Rozpiętość usług, zakres 
jak i skala działania potrafi cza-
sem zaskoczyć. Postanowiliśmy 
zatem pokazać kilka bardzo cie-
kawych przykładów produktów i 
usług jakie świadczą.
Aneta ma prawdziwy talent do 
zdobienia, szycia, dekorowania i 
opakowania wszystkiego co tyl-
ko można sobie wymarzyć. Jej 
najnowszym pomysłem są ory-
ginalne, ręcznie robione lalki. 
Pani Aneta jest uczestniczką 
projektu Akademia Menadżer-
ki w Domu Przedsiębiorcy, za-
tem nowy biznes być może już 
wkrótce ujrzy światło dzienne.
Inny dowodem na to, że war-
to realizować marzenia i pasje 
jest Katarzyna Gapska – foto-
graf, podróżnik, człowiek z du-

KOBIETy WIEDZą jAK ROBIć BIZNES… 

ul. Obrońców Westerplatte 3 w Tczewie
tel. 58 777 53 41/42/43, fax. 58 777 53 43
e-mail: info@dp.tczew.pl, www.dp.tczew.pl, www.facebook.com/dptczew, www.twitter.com/DPTczew

Dom PrzeDsiębiorcy w tczewie
Program współfinansowany 
przez Unię Europejską  
z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego  
oraz Gminę Miejską Tczew

szą i pełna zapału matka, żona, 
bizneswoman… na co dzień zaj-
muje się fotografowaniem oraz 
organizacją spotkań i wykładów 
dla kobiet, mających na celu mo-
tywowanie i odnajdywanie sie-
bie – własnego „ja” . Pomaga 
innym kobietom razem z psy-
chologiem Ewą Makowską oraz 
wizażystką Katarzyną Dzie-
wulską. Więcej na: www.nu-
doodporne.pl. Pani Katarzyna 
jest również absolwentką pro-
jektu Akademia Menadżerki 
oraz mentorką w projekcie Te-
ach Liders Academy – projek-
tów realizowanych w Domu 
Przedsiębiorcy.
Zegarki drewniane, okulary, 
spinki itp. EkoCraft to pomysł 
Katarzyny Kroll-Kamień na 
wyroby z drewna, głównie ze-
garki ale i nie tylko. Tak sperso-

nalizowanego wyrobu nie znaj-
dziesz w żadnym sklepie. Linia 
zegarków jak i dodatków do au-
torski pomysł Pani Katarzyny i z 
pewnością nie ostatni. Jak sama 
mówi, początki nie są łatwe, ry-
nek się zmienia a konkurencja 
nie śpi. Jednak warto postawić 
na swoim i dążyć do samoreali-
zacji. Unikatową kolekcję asor-
tymentu można podziwiać na 
stronie http://ekocraft.pl/ Pani 
Katarzyna jest także uczest-
niczk ą projektu A kademii 
Menadżerki w Domu Przed-
siębiorcy.
Aleksandra Czapiewska – tre-
ner personalny, prowadzi obec-
nie zajęcia pilates w Tczewskim 
Centrum Sportu i Rekreacji. 
Jak mówi, inspiracją do wdro-
żenia usługi na tczewskim ryn-
ku było jedno ze spotkań kobiet 

biznesu w Domu Przedsiębiorcy. 
Wkrótce będzie na swoim i za-
prosi nas do nowej sali ćwiczeń 
pilates w Tczewie!
Pilates to forma ćwiczeń fizycz-
nych, która sprzyja utrzymaniu 
równowagi w organizmie. Ćwi-
czenia powinny być wykony-
wane w rytm oddechu. Muzyka 
jest tłem, ale nie obowiązkiem. 
Kiedy mamy do czynienia z re-
habilitacją, pilates powinien być 
wykonywany pod okiem fizjo-
terapeuty, który pomoże dobrać 
odpowiedni zestaw ćwiczeń. 
Ćwiczenia pilates przywracają 
dobre samopoczucie i pomaga-
ją się zrelaksować. Dalsze losy 
rozwoju działalności pilates w 
Tczewie można śledzić na pro-
filu Aleksandry – https://www.
facebook.com/Czapiewska-
Aleksandra/ 
Beata Piekut postawiła na foto i 
zabawę… czyli Fotoshopka. Co 
to jest? To nowoczesny, prze-
nośny automat do robienia zdjęć, 
najbardziej kolorowa fotobudka 
w Trójmieście!
Dotykowy, intuicyjny ekran z 
podglądem na żywo pozwoli na 
zabawę osobom w każdym wie-
ku. Wystarczy nacisnąć start, 
a fotobudka przeprowadzi Cię 
przez serię zdjęć, pomiędzy któ-
rymi zmieniasz się w kogo tyl-
ko chcesz – do wyboru przeróż-
ne gadżety, które dostarczamy 
wraz z fotobudką. W ciągu kil-
ku sekund otrzymasz wydruk 
niezapomnianej sesji na papierze 
fotograficznym. Kontakt: Beata 
Piekut – http://fotoshopka.pl/
Rękodzieło to jej pasja…
Pani Elżbieta od lat zajmuje 
się rękodziełem, szydełkowa-
niem itp. Jest to jej pasja, któ-
ra stara się przekuć w biznes. Jej 
wyroby niejednokrotnie moż-
na podziwiać podczas jarmar-
ków i pchlich targów. To tylko 
niektóre z przykładów, więcej 
opisaliśmy na naszej stronie. 
Wszystkim kobietom biznesu 
życzymy wielu sukcesów i rea-
lizacji wszystkich biznesowych 
pomysłów!
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c, d, e ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 446 z 
późn. zm); art. 239, art. 242 ust.1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. 
z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.)– Rada Miejska w Tczewie, po zasięgnięciu opinii Komisji Finansowo-Budżetowej 

uchwala, co następuje:
§ 1

W uchwale Nr XXV/213/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie budżetu miasta Tczewa na 2017 rok, 
zmienionej uchwałą Nr XXVI/220/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 stycznia 2017r. oraz uchwałą Nr XXVIII/243/2017 Rady 
Miejskiej w Tczewie z dnia 30 marca 2017r. wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1. Ustala się dochody budżetu miasta Tczewa w wysokości - 230.809.198,16 zł,
w tym:
a) dochody bieżące w kwocie 220.149.848,16 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie  10.659.350,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Ustala się wydatki budżetu miasta Tczewa w wysokości - 254.367.081,16 zł,
w tym:
a) wydatki bieżące w kwocie  216.165.427,16 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie 38.201.654,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały”.
2) § 2 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie
§ 2. 1.Ustala się deficyt budżetu miasta Tczewa w wysokości 23.557.883 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzący-
mi z:
a) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Miejską Tczew w kwocie 8.000.000 zł,
b) wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 15.557.883 zł.
2. Ustala się przychody budżetu miasta Tczewa w wysokości 29.557.883 zł pochodzące z wpływów ze sprzedaży papierów wartościo-
wych w kwocie 8.000.000 zł oraz wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 21.557.883 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
3) § 4 ust. 1 otrzymują brzmienie:
„§ 4.1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 
zgodnie z załącznikiem nr 5a i 5b do uchwały.
4) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów przez jednostki prowadzące działalność określo-
ną w ustawie o systemie oświaty w wysokości 1.399.105 zł i wydatków nimi sfinansowanych w wysokości 1.399.105 zł, zgodnie z za-
łącznikiem nr 8 do uchwały”.
5) § 7 ust. 1 i ust 2 pkt b otrzymują brzmienie
„§ 7. 1.Ustala się dotacje podmiotowe dla:
a) podmiotów należących do sektora finansów publicznych w wysokości 4.527.897 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
b) podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 20.816.455 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
7.2. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez:
b) podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 3.439.100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały”.
6) § 8 ust. 1 pkt b otrzymuje brzmienie:
„§ 8 ust. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinanso-
wanie:
b) planowanego deficytu budżetu miasta Tczewa w wysokości 8.000.000 zł
7) Załączniki 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 i 10 do uchwały otrzymują nowe brzmienie jak załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie
Mirosław Augustyn

Uzasadnienie
1. ZMNIEJSZENIE BUDŻETU MIASTA PO STRONIE DOCHODÓW O KWOTĘ netto – 218.074 zł,
w tym:
−	dochody bieżące zmniejszenie o kwotę – 219.074 zł,
−	dochody majątkowe zwiększenie o kwotę – 1.000 zł,
z tego:
1A. zwiększenie planu dochodów o kwotę – 378.316 zł,
 z tytułu:
a) zwrotu niewykorzystanych środków na realizację zadań ujętych w wydatkach budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku 
2016, tj. – 67.245 zł,
−	„Bieżące utrzymanie dróg i remonty nawierzchni ulic w mieście” – 64.195 zł,
−	„Gminny Program Rewitalizacji” – 3.050 zł.
b) rekompensaty utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej – 25.707 zł,
c) zwiększenia dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych szkół pod-
stawowych – 92.322 zł,
d) uzyskania przez Szkołę Podstawową Nr 12 dodatkowych dochodów ze sprzedaży złomu – 1.000 zł,

UChWAŁA NR XXXI/257/2017 RADy MIEjSKIEj W TCZEWIE Z 29 CZERWCA 2017 R.
w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2017 rok



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

Uchwała Rady Miejskiej

e) wypracowania przez Fabrykę Sztuk dodatkowych dochodów za odpłatne warsztaty edukacyjne, usługi przewodnickie oraz usługi 
reklamowe – 12.000 zł.
f) uzyskania dodatkowych dochodów z rozliczeń z lat ubiegłych, wpływów z różnych dochodów, najmu i dzierżawy, kosztów egzeku-
cyjnych, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 44.957 zł,
g) uzyskania dochodów z opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw-licencje za taxi – 880 zł,
h) otrzymania przez MOPS darowizny od Firmy Eaton Truck Components Sp. z o.o. na remont łazienki z przystosowaniem dla osób 
niepełnosprawnych w Zespole Opiekuńczym w Tczewie – 12.374 zł,
i) otrzymania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w zakresie świet-
lic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w gimnazjach publicznych prowadzonych przez Gminy, które od września 2017r. przekształ-
cone zostaną w szkoły podstawowe – 69.456 zł,
j) otrzymania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie remontów bieżących sanitariatów w gimna-
zjach 
publicznych prowadzonych przez Gminy, które od września 2017r. przekształcone zostaną w szkoły podstawowe-w celu dostosowania 
ich do potrzeb dzieci i młodzieży – 52.375 zł.
1B. zmniejszenie planu dochodów bieżących z tytułu zmniejszenia dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przed-
szkolnego w przedszkolach i punktach przedszkolnych – 596.390 zł.
2. ZWIĘKSZENIE BUDŻETU MIASTA PO STRONIE WYDATKÓW O KWOTĘ NETTO – 871.464 zł,
w tym:
−	wydatki bieżące o kwotę – 670.399 zł,
−	wydatki majątkowe o kwotę – 201.065 zł,
z tego:
2A. zwiększenie planu wydatków o kwotę – 931.464 zł,
w tym:
−	wydatki bieżące o kwotę – 730.399 zł,
−	wydatki majątkowe o kwotę – 201.065 zł,
z przeznaczeniem na:
a) zabezpieczenie środków na realizację umowy z Towarzystwem Wspierania Potrzebujących „Przystań” na przyjmowanie osób będą-
cych w stanie upojenia alkoholowego do izby wytrzeźwień. Umowa zawarta zostanie na okres od 1.X-31.XII.2017. Podpisanie nowej 
umowy związane jest z odmową przedłużenia obowiązującej umowy z Pogotowiem Socjalnym w Elblągu – 12.000 zł,
b) doposażenie pracowni przedmiotowych i świetlic w szkołach podstawowych i gimnazjach w związku z wdrożeniem z dniem 1 wrześ-
nia 2017r. reformy edukacji – 382.986 zł,
c) przeprowadzenie remontów sal i sanitariatów w SP Nr 5, SP Nr 12 i Gimnazjum Nr 3 w Tczewie – 156.000 zł,
d) wykonanie modernizacji placu-boiska przed Szkołą Podstawową Nr 10 w Tczewie – 120.000 zł,
e) wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w Niepublicznym Przedszkolu „Jodełka” w Tczewie – 15.000 zł,
f) budowę kolejnego segmentu kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Rokickiej – 20.000 zł,
g) wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy cmentarza komunalnego przy ul. Rokickiej – 42.000 zł,
h) zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 12 na zakup nowego wyposażenia w związku z wypracowaniem przez szko-
łę dodatkowych dochodów – 1.000 zł,
i) zwiększenie planu wydatków Fabryki Sztuk na zakup eksponatów, wykonanie reprintów starych książek i wykonanie stroju husar-
skiego w związku z wypracowaniem przez Fabrykę ponadplanowych dochodów – 12.000 zł,
j) zwiększenie planu wydatków Fabryki Sztuk na realizację wystawy historycznej „Ze Skultetem i Kopernikiem przez XVI wiek”, której 
otwarcie nastąpi w 2020 roku. Łączny planowany koszt przygotowania wystawy w latach 2017-2020 wynosi 392.200 zł, – 50.500 zł,
k) zwiększenie planu wydatków na pokrycie wkładu własnego na utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” dofinansowanego ze środ-
ków budżetu państwa w ramach Programu „Senior+” w kwocie 150.000 zł – 37.500 zł,
w tym: wydatki bieżące – 18.435 zł,
wydatki majątkowe – 19.065 zł.
l) zwiększenie planu wydatków MOPS na wykonanie remontu łazienki z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w Zespole 
Opiekuńczym w Tczewie - z darowizny od Eaton Truck Components SA – 12.374 zł,
m) zwrot na rzecz powoda Syndyka Masy Upadłości Dariusza Kaszuby zasądzonej przez Sąd Rejonowy w Gdańsku V Wydział Go-
spodarczy kwoty 27.490,50 stanowiącej zwrot niesłusznie naliczonych kar umownych do umowy nr 321/06/2012 z dnia 14.06.2012r. 
„Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni na os. Witosa w Tczewie” wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 
11 listopada 2012 roku oraz zwrotu kosztów procesu w kwocie 2.417 zł – 42.604 zł,
n) zwiększenie dotacji dla Gimnazjum Katolickiego na dofinansowanie remontów bieżących sanitariatów i doposażenie świetlicy w 
sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – 27.500 zł.
2B. zmniejszenie planu wydatków bieżących w związku ze zmniejszeniem planu dotacji dla sportu seniorskiego – 60.000 zł,
Powyższe zmiany spowodują zwiększenie planowanego deficytu budżetu miasta o kwotę 1.089.538 zł, tj. do kwoty 23.557.883 zł, któ-
ry zostanie pokryty z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 15.557.883 zł i sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych 
przez Gminę Miejską Tczew w kwocie 8.000.000 zł.
Jednocześnie dokonano:
1) przeniesienia między §§ w rozdz. 80101 w planie dochodów Szkoły Podstawowej Nr 12 w Tczewie,
2) zmniejszenia planu dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie kultury dz. 921, rozdz. 92105 o kwotę 
22.000 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków Urzędu Miejskiego dz. 750, rozdz. 75023 o kwotę 22.000 zł na organiza-
cję Święta „11 listopada”.
W załączniku Nr 8 do uchwały zwiększono w dz. 801, rozdz. 80101 plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych o kwo-
tę 38.979 zł , w tym Szkoła Podstawowa Nr 12 w związku z otrzymaną darowizną od EATON Truck Components Sp. z o.o. na zakup 
wyposażenia w ramach projektu „Moje pierwsze prawo jazdy” w kwocie 17.563 zł, Szkoła Podstawowa Nr 11 w związku z otrzyma-
nym odszkodowaniem na wykonanie remontu zniszczonego pomieszczenia w kwocie 3.676 zł i Szkoła Podstawowa Nr 8 w związku z 
odszkodowaniem za uszkodzone mienie w kwocie 1.430 zł i otrzymaną darowizną na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych w 
kwocie 13.981 zł i Szkoła podstawowa Nr 7 z tytułu darowizny na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 2.400 zł.

Skarbnik Miasta          
Helena Kullas 
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W związku z reformą sy-
stemu edukacji, co wiąże 

się ze zmianami organizacyjny-
mi w dotychczasowych gimna-
zjach, szkołach podstawowych 
oraz przedszkolach dotych-
czasowe programy odpado-
we wymagają również zmian 
w regulaminach. W związ-
ku z powyższym podsumowa-
nie selektywnej zbiórki, która 
do końca czerwca przebiega-
ła na dotychczasowych zasa-
dach, zostało dokonane za I 
półrocze 2017 roku. Selektyw-
na zbiórka odpadów komunal-
nych ma bardzo duże znaczenie 
w systemie gospodarki odpada-
mi w mieście. Od wielu lat pla-
cówki oświatowe Tczewa przy-
czyniają się do zmniejszenia 

Podsumowanie dotychczasowych programów odpadowych w szkołach i 
przedszkolach – od września selektywna zbiórka wg nowego regulaminu

strumienia odpadów trafiają-
cych do pojemników miejskich 
prowadząc selektywną zbiórkę 
różnych frakcji „czystych” su-
rowców, które trafiają prosto ze 
szkół do ZUOS. W 2017 r. w 
jednostkach oświatowych mia-
sta Tczewa kontynuowano se-
lektywną zbiórkę. Koordynato-
rem programów edukacyjnych 
oraz zbiórki była Pracownia 
Edukacji Ekologicznej Urzę-
du Miejskiego w Tczewie. Re-
al izowane były wieloletnie 
programy związane z promo-
waniem „ u źródła” selektyw-
nej zbiórki odpadów. W reali-
zacji programów uczestniczyły 
rodziny dzieci z przedszkoli i 
szkół podstawowych oraz mło-
dzieży z gimnazjum. 

– 25,2 kg na ucznia w ciągu tyl-
ko 6 miesięcy. (Zestawienie wy-
ników szkół znajduje się na wy-
kresie nr 1).
W zbiórce plastiku (butelek 
typu PET) najwyższe wyni-
ki uzyskały szkoły: Szkoła 
Podstawowa nr 7 – 2,0 kg na 
ucznia (czyli wyższy od ubie-
głorocznego rekordu w tej ka-
tegorii), Szkoła Podstawowa 
nr 12 – 1,9 kg na ucznia oraz 

WyKRES NR 1
Zbiórka makulatury w szkołach w przeliczeniu na 1 ucznia.
„Moje miast bez odpadów” – 2017 r. od I do VI.
Waga zebranej makulatury (kg na 1 ucznia)

WyKRES NR 2
Zbiórka nakrętek w szkołach w przeliczeniu na 1 ucznia.
„Zakręcone – odkręceone” – 2017 r. od I do VI.
Waga zebranych nakrętek (kg na 1 ucznia)

WyKRES NR 3
Zbiórka surowców wtórnych w szkołach, I półrocze 2017 r., od I do VI.
Makulatura, PET, nakrętki i baterie (kg na 1 ucznia)

Papier Plastik Aluminium Baterie RAZEM Mg

Kod  15 01 01  15 01 02 15 01 04  20 01 34  

za 6 m–cy 94,417 10,316 0,00 1,090 105,823

Wszystkie jednostki oświatowe z terenu miasta Tczewa w ciągu pół roku w sposób selektywny zebrały 105,823 
Mg surowców wtórnych, z czego 91 % zebrały szkoły, a 9% przedszkola – w tym:

Moje	miasto	bez	odpadów
W XVI edycji programu „Moje 
miasto bez odpadów” odzyski-
wano tylko papier i butelki pla-
stikowe po napojach typu PET. 
Najlepsze wyniki w zbiórce ma-
kulatury uzyskała Szkoła Pod-
stawowa nr 12 tj. 27,1 kg na 
ucznia, co jest bardzo wyso-
kim wynikiem. Szkoła Podsta-
wowa nr 10 osiągnęła wynik aż 

Szkoła Podstawowa nr 8 – 1,8 
kg na ucznia. Pomimo, że zbie-
ranie butelek jest bardzo pra-
cochłonne, a ich waga bez na-
krętek jest niewielka, to jednak 
takie działania niewątpliwie 
przyczyniają się do ogranicze-
nia potencjalnego spalania pla-
stiku w piecach – na osiedlach, 
gdzie dominuje ogrzewanie in-
dywidualne. Butelki typu PET 
na większą skalę zbierają tylko 
niektóre placówki, bo więk-
szość z nich trafia do miejskich 
pojemników na plastik.

Najwięcej surowców wtór-
nych w programie „Moje mia-
sto bez odpadów” zebrała w su-
mie Szkoła Podstawowa nr 12 
– ponad 34 tony, co daje wynik 

prawie 30 kg na 1 ucznia w za-
ledwie pół roku.
Najakty wniejszymi przed-
szkolami w tym programie 
były: Przedszkole „Fantazja”, 
„Chatka Puchatka” i Przed-
szkole Sióstr Miłosierdzia. 
Część przedszkoli oddała swo-
je surowce dopiero w lipcu, więc 
nie wykonano zestawienia po-
równawczego dla tej grupy wie-
kowej. 
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Środowisko

Tegoroczna edycja akcji „Przygoda z 
Przyrodą” przygotowana przez Pra-
cownię Edukacji Ekologicznej przy 
Urzędzie Miejskim w Tczewie nawiązy-
wała do obchodzonego aktualnie Roku 
Wisły, ponownego przetwarzania su-
rowców oraz zasobów przyrodniczych 
terenów w pobliżu poszczególnych 
szkół. Wzięli w niej udział uczestnicy 
półkolonii z 7 szkół podstawowych.

Przeprowadzone zostały zajęcia z zakresu 
edukacji ekologicznej. Uczniowie SP 7, SSP 
oraz SP 10 podczas zajęć terenowych pod 
okiem instruktora (specjalista z zakresu bio-
chemii wody) zgłębiali temat „Co się kryje 
w kropli wody?”. Uczestnikom zapropono-
wano również zajęcia badawcze z entomo-
logiem połączone z grą terenową pn. „Ba-
łagan w trawie – bioróżnorodność świata 
owadów i roślin”, podczas których dzie-
ci prowadziły poszukiwania organizmów 
na terenach przyszkolnych. W tych war-
sztatach wzięły udział dzieci ze wszystkich 
szkół. Dla SP 11 – ze względu na deszczo-
wą pogodę – zaproponowano zajęcia w sali 
połączone z pokazem egzotycznych owa-
dów. Tradycyjnie PEE wprowadza dzieci w 
świat recyklingu. Tym razem na zajęciach 
o nazwie „Kreatywny recykling” uczest-
nicy dawali drugie życie plastikowym bu-
telkom typu PET przerabiając je na świnki 
skarbonki lub inne interesujące przedmio-
ty użytkowe. Celem zajęć było promowa-
nie ekologicznych zachowań we własnych 
domach. Dzieci uczyły się postępowania 
z odpadami w praktyce. Wykonane z bu-
telek, kolorowych papierów, wstążek i pla-
steliny przedmioty dzieci mogły zabrać do 
domu, a tam wdrażać dalej ciekawe pomy-
sły w życie. 

zakręcone	–	odkręcone
W XIV edycji „Zakręcone – Odkręcone” w 
szkołach i przedszkolach pozyskano ponad 
2,5 mln szt. nakrętek z opakowań plastiko-
wych. To więcej niż w analogicznym okre-
sie ubiegłego roku. Przy czym wynik ten 
nie obejmuje zbiórek na cele charytatywne 
oraz wyników SP 11, która większość swo-
ich odpadów dostarcza do innego odbiorcy 
niż pozostałe szkoły. 
Najlepszy wynik w statystykach szkół 
osiągnęła Szkoła Podstawowa nr 8 – 2,2 kg 
na 1 ucznia. (Zestawienie wyników szkół 
znajduje się na wykresie nr 2).
Wśród przedszkoli najwięcej nakrętek w 
przeliczeniu na 1 dziecko przekazało do re-
cyklingu Przedszkole Sióstr Miłosierdzia 
– 3,5 kg/dziecko. 
W sumie w I półroczu 2017 roku odzyska-
no w sumie ponad 7 ton plastikowych na-
krętek, z czego 11% zebrały przedszkola, a 
89 % szkoły.

Recykling	w	mojej	szkole
W ramach XV edycji programu „Recy-
kling w mojej szkole” niektóre szkoły zbie-
rały odpady niebezpieczne dla środowiska 
tj. baterie. Zebrano w sumie 1090 kg ba-
terii – czyli tyle, ile przez cały ubiegły rok. 
W przeliczeniu na 1 ucznia najlepsze wy-
niki uzyskała Szkoła Podstawowa nr 10 – 
0,8 kg na ucznia i podobnie jak w ubiegłym 
roku jest liderem w programie „Recykling 
w mojej szkole”. 

Podsumowanie
Najlepsze wyniki we wszystkich wyżej wy-
mienionych programach i konkursach (po 
zsumowaniu i uśrednieniu wyników na 1 
ucznia) uzyskały:
Szkoła Podstawowa nr 12, Szkoła Pod-
stawowa nr 10, Szkoła Podstawowa nr 8 – 
(patrz wykres nr 3). 
W ubiegłym roku 2016 zebrano ponad 173 
tony surowców wtórnych. W tym roku, po 
6 miesiącach placówki oświatowe osiągnęły 
imponujący wynik – zostało przekroczo-
ne 100 ton. Mamy nadzieję, że zmiana re-
gulaminu, która będzie promowała wyni-
ki indywidualne, nie zniechęci tczewskich 
rodzin do udziału w naszych programach 
odpadowych. 
Pracownia Edukacji Ekologicznej dziękuje 
dzieciom, młodzieży, rodzicom, szkolnym 
koordynatorom oraz nauczycielom za duże 
zaangażowanie w zbiórkę surowców prze-
znaczonych do odzysku i recyklingu.
Zapraszamy placówki oświatowe oraz 
mieszkańców Tczewa do udziału w selek-
tywnej zbiórce odpadów na nowych zasa-
dach – niebawem zapoznamy Państwa z no-
wym regulaminem. Pracownikom Zakładu 
Utylizacji Odpadów Stałych dziękujemy za 
współpracę z placówkami oświatowymi i 
regularny odbiór surowców. 

(aBP)

Akcji „Przygoda z przyrodą - LATO 2017”

RECyKLINg, WODA I PRZyRODA

Oprócz tego wszyscy uczestnicy z każdej 
szkoły wzięli udział w samodzielnie wybra-
nych wyjazdowych zajęciach terenowych do 
miejsc cennych przyrodniczo lub wyjazdach 
na zajęcia edukacyjne do: 
„Faktorii” w Pruszczu Gdańskim – zajęcia 
edukacyjne związane z historią Ziemi i po-
wstawaniem bursztynu (SP 7), leśniczówki 
w Szpęgawsku (SP 5), gospodarstw ekolo-
gicznych w Osicach (SSP 2) oraz w Kra-
studach (SP 12), rezerwatu przyrody „Ptasi 
Raj” na Wyspie Sobieszewskiej (SP 8), po-
znawanie interesujących gatunków drzew 
i krzewów w Arboretum w Wirtach (SP 
11). Najdalej wybrali się uczniowie z SP 
10 w Tczewie, którzy poznawali przyrodę 
Kaszubskiego Parku Krajobrazowego oraz 
zwiedzili Centrum Edukacji i Promocji Re-
gionu w Szymbarku. 
Z naszych propozycji zajęć zorganizowa-
nych lub dofinansowanych przez PEE sko-
rzystały dzieci z następujących placówek:
SSP 2, SP 5, SP 7, SP 8, SP 10, SP 11 i 
SP 12.
W zajęciach edukacyjnych oraz wyjazdach 
terenowych wzięło udział w sumie 646 
uczestników.
Czas trwania w/w działań:  
26 czerwca – 21 sierpnia 2017 r.
Tegoroczne zajęcia były kontynuacją rea-
lizowanej w poprzednich latach tematyki 
zrównoważonego rozwoju, poszanowania 
różnorodności, ochrony środowiska natu-
ralnego i zasobów naszej planety. Oczy-
wiście ze szczególnym uwzględnieniem 
tematyki odpadowej. Kolejna edycja akcji 
„Przygoda z przyrodą” odbędzie się zimą 
2018 dla uczestników zimowisk. Serdecz-
nie zapraszamy do współpracy.

(aBP)
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Bitwę stoczono podczas tzw. 
Wojny o Ujście Wisły. Kon-

flikt ów miał miejsce w latach 
1626-1629, a jego przyczyną 
był spór dynastyczny pomiędzy 
władcą szwedzkim Gustawem 
II Adolfem a królem polskim 
Zygmuntem III Wazą. Ponadto 
Szwedzi chcieli opanować połu-
dniowe wybrzeża Bałtyku wraz 
z Gdańskiem – jednym z najbo-
gatszych portów basenu Morza 
Bałtyckiego. Wojna spowodo-
wała olbrzymie spustoszenie na 
Pomorzu i Kujawach. Pierwszy 
rok jej trwania przyniósł spo-
re sukcesy Gustawa II Adolfa. 
Szereg miast pomorskich zdo-
byto bez jednego wystrzału, a 
jeśli gdzieś pojawiał się opór, to 
był on znikomy. Szwedzi zdoby-
li m.in. Frombork, Elbląg, Mal-
bork oraz Tczew. W 1627 roku 
armia polska, dowodzona przez 
hetmana Stanisława Koniecpol-
skiego, była niemal dwukrot-
nie mniejsza niż armia szwedz-
ka, którą osobiście dowodził król 
Gustaw II Adolf.  Z tego powo-
du głównym jej zadaniem była 
obrona miast niezajętych przez 
Szwedów. Nade wszystko jednak 
hetman Koniecpolski miał nie 
dopuścić do zdobycia Gdańska. 
W sierpniu 1627 roku Gustaw 
II Adolf w bitwie pod Kiezmar-
kiem przełamał polską obronę 
na Żuławach Gdańskich i posta-
nowił uderzyć na Gdańsk. 
Aby osiągnąć swój cel, Szwedzi 
musieli jeszcze pokonać hetma-
na Stanisława Koniecpolskie-
go, stojącego ze swoimi oddzia-
łami pod Tczewem. Obie armie 
rozdzielał bagnisty teren rozle-
wisk Motławy, przez który pro-
wadziły jedynie dwie groble. Bi-
twa trwała dwa dni. Rozpoczęła 
się 17 sierpnia 1627 roku. Szwe-
dzi dysponowali około 12 tysią-
cami żołnierzy oraz 17 działa-
mi, hetman Koniecpolski miał 
pod swoją komendą łącznie ok. 
5 tysięcy ludzi i 12 armat. Pierw-
szego dnia oddziały Gustawa II 
Adolfa próbowały wciągnąć ar-
mię polską w pułapkę – atakując, 
a następnie cofając się za swoje 
umocnienia. Dzięki zapobiegli-
wości Koniecpolskiego, pomimo 
strat i przygniatającej szwedz-

Od kilku już miesięcy w kamienicy Fabryki Sztuk przy ul. Podmurnej 15 można oglądać wystawę 
pt. „Amor Patriae Nostra Lex… Bitwa pod Tczewem 1627”. Ekspozycja opowiada o bitwie polsko-
szwedzkiej, która rozegrała się 17-18 sierpnia 1627 roku pod Tczewem. 

kiej przewagi liczebnej, oddziały 
polskie nie zostały rozbite. Zna-
komicie spisała się husaria, walki 
były niezwykle zacięte. Pierwszy 
dzień bitwy nie przyniósł roz-
strzygnięcia dla żadnej ze stron. 
Wraz z zapadnięciem zmro-
ku walki zostały przerwane. W 
drugim dniu bitwy król szwedz-
ki zaatakował pozycje polskie 
całością swoich sił. Skandyna-
wom udało się nawet spalić i 
zdobyć podtczewską wieś Rokit-
ki. Wobec olbrzymiej przewagi 
liczebnej Szwedów, Koniecpol-
ski zdecydował się na wariant 
obronny wschodniej strony swo-
ich pozycji. Długotrwałe i bar-
dzo ciężkie boje zakończyły się 
klęską szwedzką. Szańce pol-

skie nie zostały zdobyte, a Gu-
staw II Adolf został ranny. Jeden 
ze strzelców polskich, z oddziału 
Samuela Nadolskiego, postrzelił 
w ramię króla szwedzkiego, któ-
ry musiał opuścić pole walki: tak 
Gustawa postrzelili w ramię prawe 
nie daleko szyie. Zaraz, iak w gębę 
dał z pola umykać poczęli, czemu-
śmy się tylko patrząc przez prze-
prawę, dziwowali, bośmy nie wie-
dzieli dla czego tak prędko strzelać 
przestali (…).   
Bitwa pod Tczewem była kulmi-
nacyjnym momentem kampanii 
z 1627 roku. Po bitwie w zasa-
dzie ustały działania wojenne – 
niewątpliwie wpływ miała na to 
rana Gustawa II Adolfa oraz brak 
możliwości przeprowadzenie 

ofensywy zarówno przez stronę 
polską, jak i szwedzką. Tczewska 
bitwa była niewątpliwie taktycz-
nym zwycięstwem strony pol-
skiej. Szwedzi nie osiągnęli żad-
nego ze swoich strategicznych 
celów (uzyskanie wolnej drogi do 
Gdańska). Ponadto strona pol-
ska utrzymała kontrolę nad po-
lem bitwy, po tym jak Szwedzi 
pośpiesznie wycofali się do swo-
jego obozu. Rok 1627 nie przy-
niósł więc rozstrzygnięcia. Wojna 
trwać miała jeszcze dwa lata.
Zapraszamy Czytelników do zwie-
dzenia wystawy, która szczegółowo 
zapoznaje odbiorcę z przyczyna-
mi, przebiegiem oraz konsekwen-
cjami bitwy z 1627 roku. Grafi-
ki i eksponaty prezentowane na 
niej pochodzą ze zbiorów Muze-
um Historycznego Miasta Gdań-
ska, Muzeum Zamkowego w Mal-
borku, Muzeum Państwowego w 
Amsterdamie oraz Stowarzyszenia 
„Konfraterni Puszkarzy Królew-
skich”. Uzupełnieniem wystawy 
jest film „Gniew husarii” zrealizo-
wany i udostępniony przez Studio 
filmowe Crusader Films oraz gry 
planszowe, popularne na szlache-
ckich i królewskich dworach, w 
których można spróbować swoich 
sił. Ekspozycja jest czynna do koń-
ca roku, wstęp bezpłatny!

radosław wiecki

BITWA POD TCZEWEM 1627
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dyŻURy W sPRAWiE sKARG i WNiosKÓW MiEsZKAŃcÓW

Mirosław Pobłocki, prezydent Tczewa, przyjmuje interesantów 
– w czwartki w godz. 15.00–17.00; 

zastępcy prezydenta Tczewa – adaM Urban – w czwartki w godz. 15.00–17.00,
a adaM bUrczyk – w poniedziałki w godz. 14.00–15.30.

Wydarzenia

Już po raz czwarty w 
Tczewie, tradycyjnie w 

pierwszą sobotę września, 
odbędzie się Wrześniowe 
Targowisko, czyli jarmark 
różnorodności, na którym 
będzie można handlować 
książkami, artykułami 
szkolnymi, płytami, uży-
waną odzieżą, obuwiem, a 
także wyrobami rękodziel-
niczymi, antykami. 
Handel odbywać się bę-
dzie tradycyjnie na Skwe-
rze Doktora Schefflera, a 
stanowiska kolekcjone-
rów i twórców ludowych 
zostaną usytuowane na 
fragmentach pobliskich 
ulic: Łaziennej, Podmur-
nej, J. Dąbrowskiego. 
– Przez dwa tygodnie od 
rozpoczęcia naboru zgło-
siły się 42 osoby, z cze-
go ponad połowa to tcze-
wianie. Już w drugim dniu 
przyjmowania wniosków 
dotarło do nas zgłoszenie 
od kolekcjonera ze Słup-
ska. W ślad za nim po-
szli inni kolekcjonerzy i 
rękodzielnicy. Jednak-
że Wrześniowe Targowi-
sko jest w szczególności 
przeznaczone dla osób, 
które chcą sprzedać nie-
potrzebną odzież, prze-
czytaną książkę albo za-
bawki, którymi nie bawią 
się już ich dzieci. Co waż-
ne, udział w wydarzeniu 
jest bezpłatny. Wystawcy 
nie ponoszą żadnych opłat 
– podkreślają organizato-
rzy wydarzenia. 
Każdy, kto chciałby zo-
stać wystawcą, powinien 
zapoznać się z regulami-
nem dostępnym na stro-
nie internetowej: www.
pchlitarg.tczew.pl, wypeł-
nić formularz zgłoszenia 
i dostarczyć go do Fabry-
ki Sztuk osobiście, po-
cztą tradycyjną lub elek-
troniczną. Organizatorem 
Wrześniowego Targowi-
ska jest Fabryka Sztuk we 
współpracy z Urzędem 
Miejskim, Strażą Miejską 
i Zakładem Usług Komu-
nalnych.
Wrześniowe Targowisko 
Skwer Doktora Schefflera
2.09 godz. 10.00–15.00

historia na wyciągnięcie 
ręki. Piknik historyczno-
Militarny już 1 września 
od godz. 16.00 na Bulwa-
rze Nadwiślańskim im. 
Księcia Sambora II. 

Celem wydarzenia jest 
upowszechnianie hi-
storii ze szczególnym 
uwzględnieniem wąt-
ków lokalnych. Klimat 
drugiej wojny światowej 
odzwierciedlą działa-
nia Samodzielnej Gru-
py Odt wor z en iowej 
„Pomorze”. Kilkudzie-

PIKNIK hISTORyCZNO-MILITARNy 
sięciu rekonstruktorów 
podejmie się odtworze-
nia przejścia granicz-
nego i organizacji szta-
bu Wojska Polskiego z 
września 39 roku. Dla 
miłośników historii or-
ganizatorzy przygotowa-
li trzy wystawy: „Tczew 
pod okupacją hitlerow-
ską” opracowaną przez 
Radosława Wieckiego z 
Fabryki Sztuk, a także 
„Polska Walcząca” oraz 
„Tajna Organizacja Woj-
skowa Gryf Pomorski” 
– obie będące produkcją 

Instytutu Pamięci Na-
rodowej. Na bulwarze 
zostaną zaprezentowa-
ne zabytkowe pojazdy 
wojskowe, takie cho-
ciażby jak: niemieckie 
samochody ciężarowe, 
motocykle z wózkiem 
bocznym, lekka arma-
ta przeciwpancerna, a 
obok nich współczesny 
sprzęt wojskowy. Dzię-
ki uprzejmości 49 Bazy 
Lotniczej w Pruszczu 
Gdańskim zwiedzający 
będą mogli zobaczyć z 
bliska śmigłowiec Mi-2, 

zaś wyposażenie i uzbro-
jenie pilota zaprezen-
tują przedstawiciele 22 
Bazy Lotnictwa Tak-
tycznego w Malborku.  
Z kolei żołnierze z 20 
Bartoszyckiej Bryga-
dy Zmechanizowanej 
pokażą m.in. samochód 
terenowy Skorpion 3 i 
ręczną wyrzutnię rakie-
tową Spike. Odwiedza-
jący piknik poznają bu-
dowę i funkcjonowanie 
samochodu operacyjnego 
służącego do monitorin-
gu, a używanego przez 
Straż Ochrony Kolei 
oraz obejrzą radiowo-
zy Izby Administracyj-
no-Skarbowej w Gdań-
sku. Na tym nie koniec 
atrakcji. Chętne osoby 
odbędą przejazd ulicami 
miasta wojskowym sa-
mochodem terenowym 
typu Dodge. Bezpośred-
ni kontakt z militariami 
umożliwi Kwidzyńskie 
Stowarzyszenie Spor-
towo Kolekcjonerskie 
GWARD. Swoje umie-
jętności strzeleckie bę-
dzie można sprawdzić w 
zawodach organizowa-
nych przez Ligę Obro-
ny Kraju. Z kolei De-
sant Paintball Tczew 
udostępni strzelnice do 
paintballu laserowe-
go oraz zorganizuje gry 
i zabaw y „Team Bui-
ldings”. W programie 
ponadto gry edukacyj-
ne dla najmłodszych i 
sprzedaż publikacji re-
gionalnych o drugiej 
wojnie światowej. Oczy-
wiście nie może zabrak-
nąć grochówki wprost z 
kuchni polowej.

Bulwar Nadwiślański  
im. Księcia Sambora II

1.09 godz. 16.00-20.00

Główny organizator:  
Fabryka Sztuk

wrześniowe 
targowisko



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


