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W NUMERZELATO Z INWESTYCJAMI

Lato to nie tylko czas 
wypoczynku, ale też 
intensywnych prac in-
westycyjnych. Na terenie Tczewa trwają remonty ulic, urządzanie 
nowych terenów rekreacyjnych, modernizacje placów zabaw, rea-
lizowane są projektu Budżetu Obywatelskiego. W każdej dzielni-
cy można dostrzec zmiany.

  1 września – uroczysto-
ści patriotyczne i Piknik 
Historyczno-Militarny

  Zielone przystanki 

  Uczniowie zdecydowali, 
na co wydać pieniądze

  Tczew miastem  
przyjaznym seniorom

  Harcerska Orkiestra Dęta 
– pracowite wakacje

  Już 8 września  
– czytamy „Przedwiośnie”  
i handlujemy na  
„Wrześniowym Targowisku”

  22 września – Szwedzi 
zaatakują w Tczewie
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Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013

Zapraszamy na stronę: www.wrotatczewa.pl

innowacyjne możliwości
przyjazna nawigacja

ważne informacje

PANORAMA MIASTA  
BIUlETyN INfORMAcyjNy SAMORZądU MIASTA TcZEWA
raDa PrOgraMOWa: 
PrZeWODnicZący – Kazimierz Ickiewicz 
cZłOnkOWie – Adam Urban, Katarzyna Mejna,  

Rajmund dominikowski, józef cichon
reDakTOr nacZelna – Małgorzata Mykowska
reDagUJe: 
 Urząd Miejski w Tczewie ( 58 77-59-300,  

Biuro Rzecznika Prasowego ( 58 77-59-322
nakłaD: 8 000 egzemplarzy
DrUk: Wydawnictwo Bernardinum sp. z o.o.

Ilu nas jest?
Na początku lipca  br. w Tczewie zameldowanych było 57 266 
osób, w tym 56 008 na pobyt stały i 1258  na pobyt czasowy. Od 
początku czerwca ubyło 40 osób.
Na początku sierpnia  br. w Tczewie zameldowanych było 57 261 
osób, w tym 55 980  na pobyt stały i 1281  na pobyt czasowy. Od 
początku lipca ubyło 5 osób.

XLIV SESJA
Porządek obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Tczewie na dzień  

30 sierpnia 2018 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej  
im. F. Fabicha w Urzędzie Miejskim w Tczewie (ul. 30 Stycznia 1)

i. część pierwsza:
1. Otwarcie sesji i powitanie gości.
2. Sprawdzenie obecności radnych.
3. Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji.
4. Przyjęcie protokołu z sesji rady Miejskiej w Tczewie z 28 czerwca 2018 r.       
5. informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za lipiec i sierpień 2018 r.
6. informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych w okresie od 28 czerw-

ca do 29 sierpnia 2018 r.

ii. część druga:

7. informacja z realizacji interpelacji radnych za i półrocze 2018r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
8.1 uchwalenia regulaminu określającego zasady ustalania niektórych składni-

ków wynagrodzenia nauczycieli,
8.2 zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, 
przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiąz-
kowego wymiaru godzin zajęć, określenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół niewymienionych w art. 
42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. karta nauczyciela w przedszkolach 
i szkołach prowadzonych przez gminę Miejską Tczew,

8.3 przyjęcia zasad udzielania i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie 
prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy 
Miejskiej Tczew,

8.4 utworzenia na obszarze miasta Tczewa odrębnych obwodów głosowania  
w szpitalach dla przeprowadzenia Wyborów do rady Miejskiej w Tczewie, rady 
Powiatu Tczewskiego, Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz wyborów 
Prezydenta Miasta Tczewa zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

8.5 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej rady Miasta Tczewa,
8.6 wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Miejskiej Tczew do realizacji projek-

tu konkursowego współfinansowanego z europejskiego Funduszu Społecz-
nego na podstawie regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020 (rPO WP 2014-2020) w ramach Działania 
06.01. aktywna integracja,

8.7 skargi na działalność dyrektora Zakładu Usług komunalnych w Tczewie.
9. Zgłaszanie interpelacji, zapytań oraz wniosków.
10. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.).

Do 30 września na ręce przewodniczącego Rady Miejskiej można kie-
rować wnioski o przyznanie Medalu „Pro Domo Trsoviensi”. Jest to wy-
różnienie przyznawane przez Radę Miejską za  znaczące zasługi dla 
Tczewa i jego mieszkańców.
Medal można przyznawać za działalność naukową, gospodarczą, 
społeczną, kulturalną i sportową oraz inne osiągnięcia promocyj-
ne, przydające miastu splendoru lub wyraźne korzyści mieszkań-
com. Może być przyznawany mieszkańcom miasta oraz osobom 
spoza Tczewa.
Kandydatów do wyróżnienia zgłaszają instytucje, organizacje, 
zakłady pracy i inne formalnoprawne zbiorowości oraz grupy 
składające się z co najmniej 30 mieszkańców Tczewa. Do wnio-
sku należy dołączyć szczegółowe uzasadnienie. Złożone wnio-
ski trafiają do przewodniczącego Rady Miejskiej, który sprawdza, 
czy spełniają one wymogi formalne. Jeśli tak – wnioski kierowa-
ne są do komisji stałych Rady – do konsultacji i zaopiniowania. 
Dopiero po zaopiniowaniu wniosków przez wszystkie komisje 
Rady Miejskiej, przewodniczący kieruje te pozytywnie zaopinio-
wane do Kapituły Medalu „Pro Domo Trsoviensi”. Dniem wręcze-
nia medalu jest Dzień Tczewa, przypadający 30 stycznia.
Do tej pory przyznanych zostało 38 Medali „Pro Domo Trso-
viensi”. 

„Pro Domo Trsoviensi” 

Zgłoś kanDyDaTa

Do tej pory MeDale „pro DoMo trsoviensi” 
otrzyMali: 
Franciszek Fabich, Wyższa Szkoła Morska w Gdyni, miasto 
Witten, Roman Landowski, Obwód Lecznictwa Kolejowego  
w Tczewie, Jerzy Kubicki, Tadeusz Abt, Janusz Kortas, Czesław 
Glinkowski, Henryk Lemka, Elżbieta Grzenkowska – Hawry-
luk, Józef Krawczykiewicz, Włodzimierz Ziółkowski, Ed-
ward Pieczewski, Mieczysław Polewicz, Mieczysław Izydorek, 
Urszula Giełdon, Norbert Jatkowski, Stanisław Zaczyński, Józef 
Ziółkowski, Koło Polskiego Związku Filatelistów nr 5 w Tczewie, 
Hugo Fortenbacher, Brunon Drewa, Tadeusz Grys, Adam Mu-
rawski, Kazimierz Ickiewicz, Józef Bejgrowicz, Jan Stachowiak, 
Bernard Kapich, Adam Przybyłowski, Józef Golicki, Janice Lynn 
Sherry, Eugeniusz Markowicz, Jan Szymała, Tadeusz Magdziarz, 
Eleonora Lewandowska, Zygfryd Liban, Ryszard Lidzbarski.

Porządek sporządzono 16 sierpnia br.
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1 sierpnia tczewianie uczcili bo-
haterów Powstania Warszaw-
skiego.
W obchodach 74. rocznicy wy-
buchu Powstania Warszawskie-
go uczestniczyli kombatanci, 
harcerze, przedstawiciele władz 
samorządowych, organizacji po-
litycznych i społecznych, miesz-
kańcy Tczewa. Wśród zebranych 
był 93-letni dzisiaj uczestnik Po-
wstania Warszawskiego – pan 
Henryk Handke. Uroczystości 
patriotyczne odbyły się w Parku 
Kopernika, przy obelisku pamię-
ci bitew II wojny światowej. 
O bohaterach powstania przypo-
mniał prowadzący uroczystość 
Krzysztof Korda, dyrektor Miej-
skiej Biblioteki Publicznej. Po-
wstanie zorganizowała Armia 

Prezydent RP Andrzej Duda pla-
nuje przybyć do Tczewa na uro-
czystości 79. rocznicy wybuchu II 
wojny światowej – poinformował 
Krzysztof Szczerski, szef gabine-
tu prezydenta RP. 
Jak poinformował K. Szczer-
ski, prezydent od dawna planuje 
udać się 1 września do Tczewa. 
Tczew, jak zaznaczył prezyden-
cki minister, to jeden z celów 
pierwszych niemieckich bom-
bardowań. Decyzja o takiej for-
mie udziału prezydenta w tego-
rocznych obchodach rocznicy 
wybuchu II wojny światowej 
wynika z intencji przypomina-
nia o ofiarach cywilnych ataku 
Niemiec na Polskę.
W momencie oddawania „Pa-
noramy Miasta” do druku, nie 

Urząd Miejski w Tczewie, w ślad za 
informacją otrzymaną z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 
informuje, że w zamian za dofinan-
sowanie, które miało być przyzna-
wane w osobom biorącym udział w 
konkursie „Czyste powietrze Tcze-
wa” (edycja 2018), zaproponowano 
udział w nowych konkursach.  
 „Modernizacja źródeł cie-
pła w budynkach wielorodzin-
nych” – konkurs dotyczy Wnio-
skodawców, którzy w 2018 roku 
złożyli w Urzędzie Miasta Tcze-

1 wrZeśnia – 79. rocZnica wybuchu ii wojny świaTowej

mieliśmy jeszcze ostatecznego 
potwierdzenia wizyty prezyden-
ta RP w Tczewie. Gdy tylko się 
pojawi, poinformujemy o tym na 
stronie www.wrotatczewa.pl

W przypadku wizyty prezyden-
ta, uroczystości z jego udziałem 
odbędą się już o godz. 4.34, 
a więc w czasie, w którym 1 
września 1939 r. rozpoczął się 

atak wojsk hitlerowskich na 
Tczew. Uroczystości odbędą się 
przy obelisku na skwerze Bo-
haterów Szymankowa, nieda-
leko Mostu Tczewskiego.
Nieza leżnie natomiast od 
wizyty prezydenta Andrze-
ja Dudy, uroczystości patrio-
t yczne odbędą się również  
o godz. 15.00.
W programie m.in.: hymn pań-
stwowy, wystąpienia okolicz-
nościowe, modlitwa za pole-
głych, Apel Poległych, salwa 
honorowa, składanie kwiatów.
O godz. 16.00 na Bulwarze 
Nadwiślańskim, rozpocznie się 
Piknik Historyczno-Militar-
ny, organizowany przez Fabry-
kę Sztuk.

M.M.

oDDaliśmy hołD PowsTańcom warsZawskim

Krajowa, największa w Europie 
armia podziemna. Do walki sta-
nęło ok. 50 tys. żołnierzy Armii 
Krajowej dysponujących 6 tysią-
cami sztuk broni palnej i zapasem 

amunicji na kilka dni. Naprzeciw-
ko mieli 20 tys. dobrze uzbrojo-
nych żołnierzy i policjantów nie-
mieckich. W mieście przebywali 
też żołnierze hitlerowscy kierowa-

ni na front. Powstanie planowano 
na 2-3 dni. Po 63 dniach bohater-
scy żołnierze Warszawy podda-
li się. Zginęło ok. 20 tysięcy żoł-
nierzy AK oraz ćwierć miliona 
ludności cywilnej. 650 tys. miesz-
kańców zostało wypędzonych ze 
zrujnowanej Warszawy.
Na zakończenie uroczystości 
kombatanci uhonorowali prezy-
denta Tczewa Mirosława Po-
błockiego Krzyżem 100-lecia 
Związku Inwalidów Wojennych. 
Odznaczenie wręczyli przed-
stawiciele oddziału tczewskie-
go ZIW – Teresa Miąskowska 
i Mieczysław Brykarczyk.
Organizatorem uroczystości pa-
triotycznych był Mirosław Po-
błocki, prezydent Tczewa.

M.M.

„cZysTe PowieTrZe TcZewa 2018” – ważne informacje
wa wnioski o dofinansowanie 
wymiany ogrzewania w budyn-
kach wielorodzinnych. Udział 
w nowym konkursie oznacza, że 
Urząd wystąpi w Państwa imie-
niu do WFOŚiGW w Gdań-
sku o dofinansowanie wymiany 
ogrzewania zgodnie ze złożony-
mi wcześniej wnioskami. Infor-
mujemy, że w budynkach wie-
lorodzinnych można realizować 
zadanie zgodnie ze złożonym w 
2018 roku wnioskiem. Poniesio-
ne przez Państwa wydatki będą 
stanowiły podstawę do zawar-
cia umowy i wypłaty dotacji je-

żeli zostaną poniesione po dniu 
22.06.2018 roku. Po zakończeniu 
inwestycji, w celu otrzymania do-
finansowania i zawarcia umowy, 
konieczne jest dostarczenie doku-
mentów zgodnie z § 9 Regulami-
nu konkursu „Czyste powietrze 
Tczewa” (regulamin dostępny jest 
na www.wrotatczewa.pl
 „Czyste powietrze” – pro-
gram dotyczy modernizacji in-
stalacji grzewczych w budyn-
kach jednorodzinnych i będzie 
realizowany przez WFOŚiGW 
w Gdańsku. Oznacza to, że 
wnioski złożone w 2018 roku  

w Urzędzie Miasta Tczewa 
o dof inansowanie wymiany 
ogrzewania w budynkach jed-
norodzinnych pozostawione 
będą bez rozpatrzenia.
W celu otrzymania dofinanso-
wania należy złożyć nowy wnio-
sek w WFOŚiGW w Gdańsku 
(adres: ul. Rybaki Górne 8, 80-
861 Gdańsk). Informacji na temat 
aplikowania do programu udzie-
lają pracownicy Funduszu, tele-
fon kontaktowy (58) 743 18 00, 
(58) 301 91 92. Strona internetowa 
Funduszu: www.wfos.gdansk.pl.
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Prezydent Tczewa otrzymał od 
Rady Miejskiej absolutorium za wy-
konanie budżetu za 2017 rok. 
Za udzie len iem absoluto-
rium głosowało 18 radnych,  
3 wstrzymało się od głosu (B. 
Paprot, Z. Urban, T. Klimczak).
Głosowanie odbyło się na pod-
czas sesji 28 czerwca. 
Budżet miasta Tczewa na 
2017 r.  zosta ł  uchwa lony  
w grudniu 2016 r. w wysokości: 
228 171 241 zł – dochody oraz 
248 774 813 zł – wydatki.
W ciągu roku uchwalono 8 ko-
rekt budżetu i ostatecznie do-
chody wyniosły 251 190 098 zł, 
a wydatki 272 079 485 zł.
D o c h o d y  z r e a l i z o w a n o  
w 100,34 proc., zaś wydatki  
w 93,58 proc. Wśród wydat-
ków, których nie zrealizowano  
w 2017 r., a przeszły na kolejny 
rok były m.in. płatności za remont  
ul. Gdańskiej i Jedności Narodu.
Deficyt budżetowy na koniec 
2017 r. wyniósł 3 427 310 zł.

Dwie nowe ulice – św. Huberta  
i Myśliwska pojawiły się na mapie 
Tczewa. Nazwy otrzymały także 
kolejne ronda.
Uchwały nadające nowe nazwy 
przyjęli radni podczas sesji 29 
czerwca. 
Nowe nazwy nadano dwóm uli-
com na obszarze należącym do 
Agencji Mienia Wojskowego – 
w rejonie ul. Bałdowskiej, za za-
kładem Huber–Suhner.
Znajduje się tam ok. 19 ha prze-
znaczonych pod budownictwo 
mieszkaniowe, głównie jednoro-
dzinne. Powstają tam już domki 
jednorodzinne, stąd konieczność 
nadania adresów.
Nazwy ulic: ul. Św. Huberta  
i ul. Myśliwska – zapropono-
wały koła łowieckie „Szarak” 
z Tczewa i „Knieja” w Subko-
wach”. Ulice położone są w są-
siedztwie sadów i terenów użyt-
kowanych rolniczo, nadanie im 
nazw związanych z łowiectwem 
nawiązuje do przyrodniczego 
charakteru okolicy. Jest też uho-
norowaniem zasług i aktywno-
ści lokalnych kół łowieckich.
Uchwałę przyjęto 21 głosami 
„za”, przy jednym wstrzymu-
jącym się.
Kontrowersje wywołała nato-
miast uchwała w sprawie nada-
nia nazw dwóm rondom. Część 
radnych uznała, że nadawanie 
nazw rondom nie jest właściwe 
i rada nie ma takiego obowiąz-
ku. Ostatecznie uchwała zosta-
ła poparta przez 11 radnych, |7 
było przeciwnych, a 4 wstrzy-
mało się od głosu.
Rondo Dworcowe to nazwa 
ronda u zbiegu ul. Gdańskiej 
i 1 Maja. Nazwa ta nadana zo-
stała na wniosek Związku Za-
wodowego Maszynistów Za-
jączkowo Tczewskie i nawiązuje 
do pierwszego dworca kolejowe-
go, który znajdował się niedale-
ko oraz do obecnego dworca.
Nazwę Rondo Spółdzielców 
otrzymało rondo u zbiegu ul. 
J. Narodu i Saperskiej. Był to 
wniosek mieszkańców Osied-
la im. Garnuszewskiego. Nowa 
nazwa ma upamiętnić działal-
ność spółdzielców na terenie 
Tczewa.

M.M.

Dopiero po powtórnym głosowa-
niu, radni podjęli decyzje o obni-
żeniu wynagrodzenia dla prezy-
denta Tczewa.
Uchwała jest następstwem Roz-
porządzenia Rady Ministrów  
z 15 maja 2018 r. w sprawie 
wynagradzania pracowników 
samorządowych: wprowadza 
zmiany w wysokości maksy-
malnego wynagrodzenia zasad-
niczego i dodatku funkcyjnego 
na stanowiskach wójtów (bur-
mistrzów, prezydentów miasta) 
oraz starostów i marszałków 
województw. Dotychczasowe 
przepisy dotyczące wynagro-
dzenia wójtów, burmistrzów  
i prezydentów miast określały 
granice wynagrodzenia zasad-
niczego od 4 800 zł do 6200 zł, 
a dodatku funkcyjnego do 2100 
zł. Od 1 lipca 2018 r. wysokość 
wynagrodzenia zasadniczego 
ulega obniżeniu, zaś nowe gra-
nice wynagrodzenia to prze-
dział od 3 800 zł do 5 000 zł. 
Uchwała Rady Miejskiej przy-
jęta 28 czerwca br. dostosowuje 
obecne wynagrodzenie prezyden-
ta Tczewa do wysokości określo-
nej przez nowe przepisy prawa. 

wynagroDZenie PreZyDenTa TcZewa obniżone
W efekcie prezydent Tczewa traci 
1423 zł brutto miesięcznie.
Projekt uchwały wywołał duże 
kontrowersje wśród radnych. 
Wielu uznało, że rząd nie może 
narzucać samorządom, jakie de-
cyzje mają podejmować. Radny 
Zenon Drewa podkreślał, że na 
ten temat nie było żadnej deba-
ty, ani konsultacji z udziałem sa-
morządów. – Ten projekt nie ma 
żadnego merytorycznego uzasad-
nienia – mówił Z. Drewa. – Za-
częło się od nagród, które wypła-
cił sobie rząd, a skutki spadły na 
samorządy. My tutaj na sali wie-
my, z jakimi obowiązkami i od-
powiedzialnością wiąże się praca 
prezydenta. Nie może być tak, że 
jakikolwiek interes polityczny bę-
dzie decydował o wynagrodzeniu 
urzędników samorządowych. Na 
to się nie zgadzam.
W podobnym tonie wypowia-
dało się wielu radnych zgła-
szając m.in. wątpliwości co do 
zgodności z konstytucją wspo-
mnianego rozporządzenia. Wy-
raz swojemu niezadowoleniu 
dali podczas głosowania. Za 
przyjęciem uchwały, czyli ob-
niżeniem wynagrodzenia pre-

zydentowi głosowało 2 radnych, 
przeciw było 5, pozostałych 14 
wstrzymało się od głosu.
Prezydent Tczewa zaapelował 
do radnych o reasumpcję gło-
sowania. 
– Dziękuję i doceniam, że bro-
nicie mojego wynagrodze-
nia, ale zwracam uwagę na to, 
że głosowaliście za tym, żeby 
prezydent złamał prawo – po-
wiedział prezydent Mirosław 
Pobłocki. – Prezydent musi 
przestrzegać przepisów. Nie 
mogę otrzymać wynagrodze-
nia w dotychczasowej wysoko-
ści. Dlatego proszę o reasump-
cję głosowania. 
Jak dodała Katarzyna Mejna, se-
kretarz miasta, Rozporządzenie 
Rady Ministrów jest aktem wyż-
szego rzędu, wiec nieprzyjęcie 
uchwały może skutkować inter-
wencją Regionalnej Izby Obra-
chunkowej i zarzutami o naru-
szenie dyscypliny finansowej.
Po przerwie głosowanie po-
wtórzono. Ostatecznie uchwa-
łę przyjęto 7 głosami za, przy 
14 wstrzymujących.

M.M.

absoluTorium Dla PreZyDenTa miasTa

Wykonanie budżetu pozytyw-
nie zaopiniowała Komisja Re-
wizyjna wnioskując do radnych 
o udzielenie absolutorium. 

– Wszystkie wydatki zostały 
poniesione zgodnie z uchwała-
mi Rady Miejskiej – powiedział 
Zenon Drewa, przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej. – Dzięku-
ję za wykonanie budżetu. Mia-
sto pięknieje i wierzę, że na ko-

niec kadencji będzie wyglądało 
jeszcze lepiej.
Prezydent Mirosław Pobłocki 
podziękował za otrzymane absolu-
torium. – Absolutorium to nie jest 
efekt pracy jednej osoby, ale wynik 
współpracy wielu osób. Dziękuję 
radnym, którzy ten budżet współ-
tworzyli i urzędnikom i jednost-
kom, które go realizowały.

M.M.

nowe nazwy dla 
tczewskich ulic i rond

rada przyjęła absolutorium 18 głosami „za”
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Szkoła

18 projektów jest realizowanych 
w ramach Szkolnego Budżetu 
Obywatelskiego Tczewa.
W przedsięwzięciu wzię ł y 
udział wszystkie samorządowe 
szkoły podstawowe z Tczewa, 
czyli 9 placówek. To uczniowie 
sami zgłaszali propozycje do 
budżetu i w głosowaniu wybie-
rali te, które będą wykonane.
Frekwencja podczas głosowa-
nia w szkołach wynosiła 58 do 
88 proc. (średnio 67,43 proc.) 
Głosowało 3944 uczniów. Od-
dano 4 623 ważne głosy (moż-
na było głosować na więcej niż  
1 projekt). Największa frekwen-
cja była w Szkole Podstawo-
wej nr 7, ale także w SP 5, SP 
11. Łącznie zgłoszono 32 pro-
jekty. Ostatecznie wyłonio-
no 18 projektów – o tym, które  
z nich będą realizowane zde-
cydowały wyniki głosowania, 
ale też koszty (każda szkoła ma 
do wydania 22 tys. zł). Łącznie 
na Szkolny Budżet Obywatel-
ski przeznaczonych zostało 200 
tys. zł z budżetu miasta.
Wśród pomysłów przegłosowa-
nych przez dzieci i młodzież są 
m.in. rozbudowa szkolnej sce-
ny teatralnej, zakup sprzętu na-

Prezydent Tczewa Mirosław Po-
błocki został nominowany do eu-
ropejskiego konkursu „Innowa-
cje w Polityce 2018” za pomysł i 
utworzenie Szkolnego Budżetu 
Obywatelskiego. 

Nominacja wpłynęła od miesz-
kańców. Prawo do nominowa-
nia mają obywatele wszystkich 
47 krajów Rady Europy.
Konkurs „Innowacje w Poli-
tyce” (Innovation in Politics 
Award 2018)  jest organizowa-
ny po raz drugi, przez Instytut 
Innowacji w Polityce z siedzi-
bą główną w Wiedniu. Zostaną  
w nim wyróżnieni politycy od-
powiedzialni za realizację pro-
jektów, które podnoszą jakość 
życia Europejczyków i wnoszą 
nowe rozwiązania w ośmiu ka-
tegoriach: Społeczeństwo, De-
mokracja, Prawa Człowieka, 
Ekologia, Społeczność Lokal-
na, Miejsce Pracy, Dobrobyt, 
Jakość Życia. Instytut promu-
je działania polityczne, które są 
innowacyjne, aby mogły służyć 
jako inspiracja dla innych. 
W konkursie mogą brać udział 
odpowiadający za projekty poli-
tycy niezależnie od tego, z jaką 
partią polityczną są związani 
oraz na jakim szczeblu admini-
stracyjnym lub samorządowym 
działają. 
Zgłoszone projekty zostaną 
ocenione jesienią 2018 roku.  
Jury składające się z ponad  ty-
siąca obywateli Europy wybie-
rze 80 finalistów i 8 zwycięzców 
w 8 kategoriach spośród wszyst-
kich zgłoszonych projektów. 
W 2017 roku zgłoszono oko-
ło 600 projektów z 15 krajów 
europejskich. Wśród finalistów 
znalazło się osiem projektów  
z Polski.

M.M.

Szkolny Budżet Obywatelski 

MłODZI TCZEWIANIE ZDECYDOWALI, 
NA CO WYDAć PIENIąDZE

szkoła podstawowa nr 1  
– frekwencja 61 proc.

• kamienne ławki na boisku 
szkolnym – 205 głosów

• unowocześnienie szkolnej 
pracowni komputerowej – 
158 głosów

sportowa szkoła podstawowa nr 
2 – frekwencja 65 proc.

• projekt rozbudowy szkolnej 
sceny teatralnej poprzez za-
kup sprzętu nagłośnieniowe-
go i estradowego na potrzeby 
szkolnych przedstawień i nie 
tylko – 354 głosy 

szkoła podstawowa nr 4  
– frekwencja 85 proc.

• powstanie i wyposażenie 
sali do ćwiczeń korekcyj-
nych – 382 głosy

szkoła podstawowa nr 5  
– frekwencja 81 proc.

• zakup tabletów do sali nr 16 
– 169 głosów

• zakup szafek dla uczniów 
kl. IV–VI – 116 głosów

• zakup i montaż koszy i bra-
mek na boisku szkolnym – 
105 głosów

szkoła podstawowa nr 7  
– frekwencja 88 proc.

• remont szatni przy sali gim-
nastycznej – 117 głosów 

• wymiana bramy od strony 
sali gimnastycznej – 74 głosy

• zakup monitora interak-
tywnego – 47 głosów

szkoła podstawowa nr 8  
– frekwencja 74 proc.

• tablety dla szkoły – 153 głosy
• monitor dotykowy  

– 115 głosów
szkoła podstawowa nr 10  

– frekwencja 58 proc.

• utworzenie pracowni ję-
zykowej –164 głosy

• zakup tabletów i e-boo-
ków –128 głosów

szkoła podstawowa nr 11  
– frekwencja 79 proc.

Klasy I–III:
• podłogowe gry planszowe  

–133 głosy
• kącik wypoczynku dla 

edukacji wczesnoszkolnej  
– 131 głosów

Klasy IV–VI: 
• kącik wypoczynku dla 

klas IV–VI – 283 głosy
szkoła podstawowa nr 12  

– frekwencja 65 proc.
• pracownia komputerowa 

moich marzeń. Zakup no-
wych komputerów – 410 
głosów

głośnieniowego, wyposażenie 
boiska szkolnego, unowocześ-
nienie pracowni komputerowej, 
zakup monitorów, tabletów, e-
booków, zakup podłogowych 
gier planszowych, kąciki wy-
poczynkowe, szafki.
Szkolny Budżet Obywatelski to 
inicjatywa prezydenta miasta – 
Mirosława Pobłockiego. – Za-
leży mi na tym, aby młodych 
ludzi jak najwcześniej uczyli 
się demokracji, współodpowie-
dzialności i przedsiębiorczo-
ści – mówi prezydent Tczewa. 

– Szkolny Budżet Obywatel-
ski pozwala uczniom wpły-
wać na to, co powinno zmienić 
się w ich szkole. Cieszę się, że 
było tak dużo pomysłów i były 
tak różnorodne. To świadczy  
o dużej inwencji młodego poko-
lenia, ale też o zaangażowaniu 
w życie szkolnej społeczności. 
Mam nadzieję, że po ukończe-
niu 16 roku życia każdy z ucz-
niów będzie aktywnie uczestni-
czył również „dużym” Budżecie 
Obywatelskim Tczewa.

M.M.

W szkolnym Budżecie obywatelskim wzięli udział uczniowie wszystkich 
samorządowych szkól podstawowych

Wyniki głOSOWania (projekty do realizacji)

Prezydent Tczewa nominowany 
do europejskiego konkursu 
„innowacje w Polityce 2018”
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Tonące w zieleni przystanki, a 
przy okazji informacja o tym, jak 
szanować środowisko, to pomysł 
tczewskiego Zakładu Wodocią-
gów i Kanalizacji.
„Zielone przystanki – bądź EKO 
ze ZWiK” to projekt pilotażowy 
Zakładu Wodociągów i Kanali-
zacji Sp. z o.o. w Tczewie skiero-
wany do mieszkańców. Projektem 
zostały objęte trzy przystanki au-
tobusowe tj. przy ul. Wojska Pol-
skiego (obok murali), przy ul. Ja-
giellońskiej (vis a vis McDonald s̀) 
oraz naprzeciwko „starej pętli” na 
ulicy Armii Krajowej.
– Wybór przystanku autobu-
sowego do projektu wynika  
z możliwości dotarcia do znacz-
nej części mieszkańców na co 
dzień korzystającej z komuni-
kacji miejskiej. Stworzenie zie-
lonej, uporządkowanej prze-
strzeni jest odniesieniem do 
naturalnego środowiska w któ-
rym dobrze się czujemy, miło 
spędzamy czas, w tym przy-
padku oczekując na autobus. 
Mamy także nadzieję, że po-
przez znaczek … bądź EKO, 
projekt przyczyni się do po-
prawy dbałości użytkowników  
o przestrzeń publiczną – tłuma-

Działalność Tczewskiego Towarzy-
stwa Budownictwa Społecznego 
została bardzo wysoko oceniona 
w ogólnopolskim rankingu.
Po raz kolejny redakcja Strefy 
Gospodarki (dodatek do Gazety 
Prawnej) postanowiła przyjrzeć się 
działającym w naszym kraju Towa-
rzystwom Budownictwa Społecz-
nego. Efektem tej pracy jest ran-
king TBS-ów za rok 2018.
Ocenie polegały różne sfery 
działalności spółek, począwszy 
od ich kondycji finansowej i za-
kresu prowadzonych inwesty-
cji, poprzez zarządzanie nieru-
chomościami, szeroki wachlarz 
usług, po politykę kadrową czy 
zaangażowanie w szeroko ro-
zumianą lokalną działalność 
społeczną.
W rankingu Tczewskie Towarzy-
stwo Budownictwa Społecznego 
zajęło wysokie III miejsce.
– Postrzegamy to wyróżnienie 
jako potwierdzenie kierunków 

Po obu stronach 
ul. Wojska Polskie-
go powstały nowe 
pasy zieleni.
Pracownicy „Zieleni Miejskiej”, 
na zlecenie miasta, wykonali 
nasadzenia zieleni wzdłuż uli-
cy. Nowe byliny, niskie krzewy, 
płożące róże sprawiły, że ulica 
wypiękniała. Aby uchronić ro-
śliny od szkodliwego działania 
soli wykorzystywanej podczas 
akcji zima, pas zieleni odgro-
dzony został warstwą kamieni.

M.M.

ładniej na ul. 
wojska Polskiego

bąDź eko, cZyli „Zielone PrZysTanki” w TcZewie

czy Jacek Gorczyński, zastęp-
ca dyrektora ds. ekonomiczno–
finansowych ZWiK.
W ramach realizacji projek-
tu ZWiK przekazuje również 
informacje o parametrach ja-
kościowych dostarczanej wody 
oraz stopniu oczyszczania ście-
ków, a także informuje o możli-
wych działaniach mieszkańców 
na rzecz ochrony środowiska 
poprzez racjonalne korzystanie  
z jego zasobów. W tym celu na 
przystankach włączonych do 
projektu zostały umieszczone 
tablice informacyjne na temat 
kształtowania postaw i nawy-

ków proekologicznych w na-
szym życiu codziennym.
– Bardzo się cieszę, że miejska 
spółka angażuje się w przedsię-
wzięcia zmierzające do poprawy 
estetyki Tczewa, a jednocześ-
nie podejmuje działania zwią-
zane z edukacją proekologicz-
ną – mówi Mirosław Pobłocki, 
prezydent Tczewa. – Mam na-
dzieję, że nowe otoczenie przy-
stanków podoba się mieszkań-
com, a szczególnie pasażerom 
oczekującym na autobus. Ulice 
Wojska Polskiego, Jagiellońska 
i Armii Krajowej należą do naj-
bardziej uczęszczanych arterii 
Tczewa, więc efekt tych dzia-
łań jest zauważalny i korzystnie 
wpływa na wizerunek miasta.
Projekt „Zielone przystanki – bądź 
EKO ze ZWiK ” wpisuje się w mi-
sję Zakładu Wodociągów i Kana-
lizacji Sp. z o.o. w Tczewie tj. „za-
pewnienie mieszkańcom Tczewa 
warunków uzyskania ciągłych  
i bezpiecznych dostaw wody o bar-
dzo dobrych parametrach jakoś-
ciowych oraz odbioru i oczyszcza-
nia ścieków zgodnie z wymogami 
ochrony środowiska przy jedno-
czesnym racjonalnym korzystaniu 
z zasobów naturalnych”.

TTbs na TrZecim miejscu w rankingu „gaZeTy Prawnej”

działań, które realizujemy od 
około dwóch lat – mówi prezes 
zarządu Arkadiusz Woźniak. 
– W ostatnim okresie wpro-
wadzamy między innymi nowy 
model działania spółki, doszło 
do kilku zmian kadrowych, 
wdrażamy zintegrowany system 
informatyczny czy platformę 
zakupową – wszystko to w celu 
zwiększenia poziomu obsługi 

Klienta, skuteczności działa-
nia, czy transparentności funk-
cjonowania spółki. Przy okazji 
dziękuję za wszystkie uwagi, 
które do nas napływają, a dzię-
ki którym również możemy po-
prawiać się i dalej rozwijać.
Spółka TTBS realizuje w tym 
roku rekordową liczbę inwesty-
cji. – W tym roku ukończymy 
dwa budynki deweloperskie (po 

43 mieszkania każdy) przy ul. 
Grota Roweckiego i Bora Ko-
morowskiego – wszystkie miesz-
kania zostały sprzedane – dodaje 
prezes Arkadiusz Woźniak. – 
Rozpoczynamy budowę dwóch 
budynków (po 18 mieszkań)  
o charakterze komunalnym przy 
ul. Prostej, do których w przy-
szłym roku przeniosą się najem-
cy lokali gminnych „w nagrodę” 
za rzetelne i terminowe opła-
ty czynszowe. Na ten cel (budo-
wę lokali komunalnych) udało 
się pozyskać z banku BGK bez-
zwrotne dofinansowanie w wyso-
kości 2 mln zł. Poza tym ogłasza-
my przetarg na kolejny budynek 
deweloperski przy ul. Sambora 5, 
który zaprojektowany został na 
18 mieszkań, a jego oddanie pla-
nowane jest jesienią przyszłego 
roku. Można więc stwierdzić, że 
TTBS realizować będzie w dru-
giej połowie br. 140 mieszkań,  
a jest to już liczba, którą można 
się pochwalić.

(TTBS)
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Społeczeństwo

Prezydent Tczewa Mirosław Po-
błocki oraz dyrektor i pracowni-
cy Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Tczewie serdecznie zaprasza-
ją wszystkich mieszkańców, mi-
łośników literatury oraz sympa-
tyków tczewskiej książnicy do 
udziału w kolejnej odsłonie pro-
jektu Narodowe Czytanie.
Podczas tegorocznej edycji zapre-
zentowane zostaną fragmenty, 
wyłonionego w drodze plebiscytu 
internetowego, „Przedwiośnia” 
Stefana Żeromskiego. W sobotę 
8 września o godz. 11.00 wspólnie 
odczytamy fragmenty powieści na 
skwerze przy fontannie  przy ul. 
Żwirki (os. Suchostrzygi). 
Narastanie nastrojów rewolucyj-
nych, zaostrzanie się napięć spo-
łecznych, szerzenie ideologii ko-
munistycznej, palące problemy 
społeczno-polityczne, proces stop-
niowego odradzania się państwa 
polskiego, w tle perypetie oraz 
burzliwe losy Cezarego Baryki, 
niepowtarzalna atmosfera dworu 
szlacheckiego, bale, rauty, spacery, 
miłosne uniesienia. A wszystko to 
w jednej, jakże ważnej dla Polski  
i Polaków powieści.
Szykuje się prawdziwa uczta histo-
ryczno-literacka! Wstęp wolny.

3 i 4 lipca, w budynku głównym 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Tczewie, zorganizowane zostały 
Wakacyjne Warsztaty Literackie. 
Pod okiem Daniela Odiji, pro-
zaika, animatora kultury, pub-
licysty,  autora powieści „Uli-
ca”, „Niech to nie będzie sen”, 
„Tartak”, „Kronika umarłych” 
młodzi adepci sztuki pisarskiej  
poznawali tajniki literackie-
go rzemiosła, uczyli się jak od-
powiednio formułować myśli, 
przelewać na papier odczucia, 
emocje, przeżycia, jak trafnie 
dobierać słowa oraz konstruo-
wać narrację powieściową. 
Podczas części praktycznej,  
a  przyszli mistrzowie pióra 
mogli liczyć na wsparcie, kry-
tyczne uwagi oraz wskazów-
ki ze strony profesjonalnego 
znawcy pisarskich tajników.  
Poznali tajniki tworzenia li-
terackich postaci, dowiedzieli 

KTO MOżE ZOSTAć PISARZEM? KAżDY!

się, jak ważne dla samej fabu-
ły są intrygujące opisy scenerii,  
a także budujące napięcie zwro-
ty akcji. Pisarz zwrócił młodym 
podopiecznym uwagę na fakt, 
że szeroko rozumiana twór-
czość to nie tylko proza i sła-
wiąca ulotność chwili poezja, 

ale również, znana starszym 
i młodszym odbiorcom, opo-
wieść komiksowa. Daniel Od-
ija wyjaśnił uczestnikom bi-
bliotecznych warsztatów czym 
charakteryzuje się komiks, ja-
kie są wytyczne dotyczące roz-
mieszczenia sekwencji obraz-

kowych na planszach, a także 
jakimi zasadami powinien kie-
rować się autor podczas two-
rzenia scenariusza historii ry-
sunkowej. A co z praktyką?  Na 
młodych  adeptów sztuki pisar-
skiej czekało m.in.  stworzenie 
baśniowej opowieści, której fa-
buła opierać się będzie na trzech 
losowo wybranych słowach. Za-
daniem uczestników warszta-
tów było też stworzenie utwo-
ru wzorowanego na japońskiej 
poetyce haiku. 
Jak się okazuje dziecięca wyob-
raźnia nie zna granic. Talent, 
zapał, pomysłowość młodych 
adeptów pióra przerosły ocze-
kiwania samego prowadzącego.  
Czyżby w bibliotecznych war-
sztatach uczestniczył przyszły 
powieściopisarz bądź dumają-
cy nad kruchością świata poeta? 
Kto wie… Czas pokaże.   

(MBP)

Gdzież są twoje szklane domy?

NARODOWE CZYTANIE PRZEDWIOŚNIA
Czy wysyłacie pocztówki z waka-
cji? Tego nie wiemy, ale o tym, że 
lubicie je projektować przekonu-
ją pracownicy Fabryki Sztuk.
– Po raz czwarty ogłaszamy 
konkurs literacko-plastyczny 
„Pozdrowienia z…”.  W dotych-
czasowych edycjach zgromadzi-
liśmy około 270 wakacyjnych 
pocztówek. Do 23 września 
czekamy na nowe projekty pla-
styczne i teksty pozdrowień, by 
następnie wyłonić zwycięzców. 
Są dwie kategorie tematyczne: 
plastyka i tekst. W tej pierwszej 
przewidzieliśmy cztery katego-
rie wiekowe. Pocztówkę można 
wykonać w dowolnej technice 
plastycznej, w formacie A6 lub 
A5 – mówią organizatorzy.
Do wygrania m.in. bony upo-
minkowe o łącznej war to-
ści 1100 zł. Nagroda specjal-
na to emisja nagrodzonej pracy  
w formie pocztowej kartki oko-
licznościowej w il. 200 egz. 
Regulamin i karta zgłoszenia 
dostępne są na: www.fabrykasz-
tuk.tczew.pl
Partnerzy konkursu: Kino „He-
lios” w Tczewie, Lokalna Or-
ganizacja Turystyczna „Ko-
ciewie”.

(Fabryka Sztuk)

Konkurs literacko-plastyczny 

POZDROWIENIA Z…
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 ewakuacja na Zatorzu 
16 lipca w godzinach wieczor-
nych, z ul. Wilczej na osiedlu 
Zatorze ewakuowano blisko 
70 mieszkańców. Powodem 
był niewypał przyniesiony na 
teren posesji. Na miejscu na-
tychmiast pojawili się straża-
cy, policja, straż miejska, pra-
cownicy Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, Urzędu 
Miejskiego i inne służby. Te-
ren został zabezpieczony. Lo-
katorzy okolicznych budyn-
ków spędzili noc u swoich 
bliskich lub w Szkole Podsta-
wowej nr 5, gdzie przygotowa-
no dla nich miejsca i zapew-
niono opiekę. 
Następnego dnia po godz. 
9.00 na miejsce zdarzenia do-
tarł patrol saperów z Elbląga. 
Saperzy nie mogli podjąć ak-
cji do czasu zbadania miejsca 
zdarzenia przez prokuratora. 
Prokurator uznał jednak, że 
należy zabezpieczyć niewypał 
jako dowód w sprawie i w tym 
celu wezwać antyterrorystów. 
Niestety, w związku z tym ak-
cja się przeciągnęła, ale już ok. 
godz. 12.30 mieszkańcy mogli 
wrócić do swoich domów.

 Funkcjonariusze pomogli 
starszej pani

24 lipca, patrol Straży Miejskiej 
udzielił pomocy przedmedycz-
nej starszej pani przebywającej 
na Bulwarze Nadwiślańskim.
Pieszy patrol Straży Miejskiej 
pełnił tego dnia służbę w re-
jonie Bulwaru Nadwiślańskie-
go. Ok. godz. 15.45 otrzymał 
informację od dyżurnego, aby 
udać się w okolice placu za-
baw, gdzie na chodniku prze-
wróciła się starsza osoba. Na 
miejscu zastano panią w wieku 
90 lat, która w wyniku upadku 
doznała urazu głowy. Natych-
miast udzielono poszkodowa-
nej pomocy przedmedycznej  
– do czasu przyjazdu karetki 
pogotowia. Strażnicy skorzy-
stali z torby medycznej, w któ-
rą wyposażone są samochody 
straży miejskiej. Starszej pani 
założono bandaż celem zata-
mowania krwawienia. Po oko-
ło 15 minutach poszkodowaną 
zajęli się ratownicy medyczni, 
którzy zabrali ją do szpitala.

Święto Policji było okazją do 
wręczenia awansów, odznaczeń 
i nagród tczewskim funkcjona-
riuszom.
Uroczystości związane ze świę-
tem policji odbyły się 19 lipca 
w Centrum Kultury i Sztuki. 
Oprócz policjantów i pracow-
ników cywilnych Komendy 
Powiatowej Policji przybyli za-
proszeni goście, a wśród nich 
prezydent Tczewa Mirosław 
Pobłocki, starosta tczewski Ta-
deusz Dzwonkowski, przed-
stawiciele samorządów lokal-
nych z powiatu tczewskiego, 
komendanci straży miejskiej, 
straży pożarnej.
Uroczystość była okazją do wrę-
czenia nagród, awansów i od-
znaczeń. – W tym roku obcho-
dzimy 99. rocznicę powstania 
polskiej policji. Ta rocznica 
zbiega się ze 100-leciem od-
zyskania przez Polskę niepod-
ległości – przypomniał insp. 
Dariusz Krasula, komendant 
powiatowy policji w Tczewie. 
– Chcemy dzisiaj podziękować 
za tę niełatwą i niebezpiecz-
ną służbę – zarówno mundu-
rowym funkcjonariuszom, jak i 
pracownikom cywilnym.
– Policja to przede wszyst-
kim służba i bezpieczeństwo, 
to pomoc wszystkim, którzy 
jej potrzebują – dodał insp. 
Krzysztof Kozelan, I zastęp-

W lipcu uczniowie Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Tczewie uczestni-
czący w półkoloniach letnich or-
ganizowanych przez szkołę mieli 
okazje spotkać się w Komendzie 
Straży Miejskiej z funkcjonariusz-
ką i porozmawiać na temat bez-
pieczeństwa podczas wakacji. 
W czasie spotkania strażniczka 
przypomniała o przestrzeganiu 
podstawowych zasad bezpie-
czeństwa podczas wypoczynku 
nad wodą, w górach, w lesie, na 
placu zabaw , podczas jazdy ro-
werem oraz w czasie podróży. 
Dzieci jak zawsze wykazywały 
duże zainteresowanie i aktyw-
nie uczestniczyły w spotkaniu, 
zadając mnóstwo pytań. Ucz-
niowie przypomnieli sobie nu-
mery alarmowe służb dbających 

Policjanci święTowali 99-lecie formacji

prezydent Mirosław pobłocki wreczyl symboliczne czeki wyróżniajacym 
się policjantom i pracownikom Kpp w tczewie

ca komendanta wojewódzkiego 
policji w Gdańsku. – To służba 
niebezpieczna, ale jednocześ-
nie dająca ogromną satysfakcję. 
Dziękuję policjantom, ale też 
wszystkim przyjaciołom, któ-
rzy naszą pracę wspierają i ro-
zumieją – samorządowcom, in-
nym służbom mundurowym, 
prokuratorom, naszym rodzi-
nom. Dziękuję za wspólne dzia-
łania na rzecz bezpieczeństwa 
mieszkańców.

Prezydent Mirosław Pobło-
cki przyłączając się do życzeń i 
gratulacji, szczególnie podzię-
kował za ostatnią akcję zwią-
zaną z zabezpieczeniem terenu  
i ewakuacją mieszkańców os. 

Zatorze, po ujawnieniu tam nie-
wybuchu. Akcja została prze-
prowadzona bardzo sprawnie  
i na szczęście nikomu nic się nie 
stało. – Dziękuję Wam także za 
to, że w ciągu ostatniego roku, 
nie dostałem żadnego mandatu 
– zażartował prezydent.
Wśród nagród wręczonych po-
licjantom i pracownikom KPP 
były także nagrody prezyden-
ta Tczewa, które otrzymali: 
sierż. sztab. Wioleta Maras–
Dudyńska, sierż. sztab. Ma-
rek Taf liński, mł. aspirant 
Seweryn Karczewski oraz Ra-
mona Krzyżostaniak i Kali-
na Zajda.

M.M.

Półkolonie w... sTraży miejskiej

o bezpieczeństwo o porzą-
dek. Tego typu spotkania nio-
są za sobą pozytywny przekaz 
oraz utrwalają zdobytą przez 
młodych ludzi wiedzę. Każde-
go roku dzieci stają się ofiara-

mi wypadków . Należy pamię-
tać , że większości tych zdarzeń 
można by unikać zachowując 
zasady prawidłowego postępo-
wania i zachowania podczas 
wakacyjnego relaksu.
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Lato to nie tylko czas wypoczyn-
ku, ale też intensywnych prac in-
westycyjnych. Na terenie Tczewa 
trwają remonty ulic, urządzanie 
nowych terenów rekreacyjnych, 
modernizacje placów zabaw, re-
alizowane są projektu Budżetu 
Obywatelskiego. 

na Os. Staszica
W tym roku powstaje nowy te-
ren rekreacyjny na Os. Staszi-
ca, w rejonie ul. Flisaków. Już  
w maju wykonany został pierw-
szy etap inwestycji: dwa nowe 
boiska – do piłki siatkowej i ko-
szykówki. Oba boiska mają po-
liuretanową nawierzchnię, zo-
stały wyposażone w niezbędny 
sprzęt i ogrodzone. Wykona-
ne zostało też dojście do boisk, 
ustawione ławki, kosze na śmie-
ci. Przed rozpoczęciem wakacji, 
z boisk zdążyli już skorzystać 
uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 7 (m.in. w ramach lekcji wy-
chowania fizycznego), ale także 
inni mieszkańcy. Realizowany 
jest kolejny etap inwestycji, czy-
li chodniki, oświetlenie, kolejne 
ławki, kosze na śmieci, stojaki 
rowerowe, nasadzenia zieleni. 
W latach następnych pozosta-
nie do wykonania : pumptrack, 
tor dla rolkarzy, miejsca par-
kingowe, boisko do gry w piłkę 
nożną o naturalnej nawierzch-
ni trawiastej.

na Os. Bajkowym i czyżykowie
Kończą się prace przy urządza-
niu terenu rekreacyjnego przy 
ul. Andersena. Na działce o po-
wierzchni ok. 5 tys. m2, położo-
nej między blokami mieszkalny-
mi, jest już boisko z nawierzchnią 
ze sztucznej trawy – do piłki 
nożnej i koszykówki. Inwesty-
cja obejmuje też m.in. montaż 
nowych urządzeń zabawowych, 
bezpiecznej nawierzchni na pla-
cach zabaw; budowę ogrodzenia 
placów zabaw, montaż stołu do 
tenisa stołowego oraz elemen-
tów małej architektury (ławek, 
koszy na śmieci, stojaków ro-
werowych), nasadzenia zieleni, 
oświetlenie. Większość prac zo-
stała już wykonana.
Trwa zagospodarowywanie nie-
cki czyżykowskiej, gdzie po-
wstanie m.in. infrastruktura na 
potrzeby rolkarzy, deskorolka-
rzy, miłośników ekstremalnej 

LATO Z INWESTYCJAMI

jazdy na rowerze. Realizowa-
ne sa dwa pierwsze etapy inwe-
stycji, czyli m.in. drenaż terenu, 
kanalizacja deszczowa, podbu-
dowa pod pumptrack, chodni-
ki, przesunięty został wybieg 
dla psów. Wkrótce pojawi się 
pumptrack i ogłoszony zosta-
nie przetarg na II etap zadania, 
w tramach którego wykonane 
mają być kolejne 3 pumptracki.

Świetlice dla mieszkańców
Wiosną tego roku, przy ul. Ła-
ziennej (w budynku Forum Ini-
cjatyw Społecznych) , oddane 
zostało Centrum Wspierania 
Rodziny. Instytucja pomaga ro-
dzinom borykającym się z róż-
nego rodzaju problemami. Tam 
mogą porozmawiać z psycho-
logiem, terapeutą. Jest to także 
przestrzeń do wspólnych spot-

kań, inicjatyw, aktywnego spę-
dzania czasu.
Podobną funkcję – wspierają-
cą rodziny i integrującą lokalna 
społeczność będzie pełnić Klub 
Rodzinny Zatorze – w remon-
towanym obecnie budynku przy 
ul. Elżbiety. Obie wspomnia-
ne inwestycje realizowane są  
w ramach projektu pn. „Miasto 
od nowa – rewitalizacja Stare-
go Miasta i Zatorza”, który jest 
współfinansowany ze środków 
unijnych.
Kolejna świetlica dla miesz-
kańców powstanie na Os. Wi-
tosa. W tym samym budynku 
będzie znajdowała się również 
filia Miejskiej Biblioteki Pub-
licznej. Mieszkańcy i czytelni-
cy skorzystają z nowego obiek-
tu już jesienią. 

Mirosław Pobłocki, Prezydent tczewa:
– Ten rok jest trudny dla inwestycji, przede wszystkim ze względu na proble-
my ze znalezieniem wykonawców. To tendencja ogólnopolska, Tczew nie jest 
wyjątkiem. Są przetargi, do których w ogóle nie zgłaszają się firmy, a są takie, 
gdzie żądane przez nie ceny nawet dwukrotnie przekraczają nasz kosztorys, 
a więc i pieniądze zabezpieczone w budżecie miasta. Mimo tych trudności, 
prawie w każdej dzielnicy Tczewa coś się dzieje – od inwestycji drogowych, 
poprzez budowę terenów rekreacyjnych, modernizacje placów zabaw po 
budowę świetlic. Prace związane z remontami dróg należą do tych najbardziej 
oczekiwanych przez mieszkańców – zwłaszcza zmotoryzowanych, ale też są 
zwykle najbardziej krytykowane. nic dziwnego, kompleksowy remont ulicy 
to duże utrudnienie i dla pieszych i dla kierowców. niestety, bezboleśnie nie 
da się takich prac przeprowadzić. Dużym utrudnieniem dla mieszkańców jest 
remont ul. gdańskiej, gdzie prace wkroczyły w najtrudniejszy dla komuni-
kacji etap – czyli na skrzyżowanie z ul. Pomorską i al. Zwycięstwa. roboty 
wykonywane są jednak zgodnie z harmonogramem. Dużą wagę przywiązuję 
do tego, aby w każdej dzielnicy było miejsce do wypoczynku i rekreacji. Tak 
dzieje się w tym roku na Os. Staszica, Bajkowym, na niecce czyżykowskiej. 
Duża inwestycje, które jeszcze przed nami to rozpoczęcie budowy stadionu 
lekkoatletycznego. Przymierzamy się też do rozbudowy tczewskiej pływalni 
– w tym roku mamy czas na szczegółowe analizy, aby dobrze przygotować 
się do przyszłej inwestycji.

Budżet Obywatelski Tczewa
Budżet Obywatelski Tczewa 
realizujemy od 2014 r. W tym 
czasie powstało blisko 100 róż-
nego rodzaju inwestycji. W tym 
roku do tej listy dołączą kolejne. 
Część z nich została już wyko-
nana. Gotowy jest monitoring 
na Os. Staszica – przy Szko-
le Podstawowej nr 7 i na tere-
nach rekreacyjnych. Wykonane 
zostało mini-boisko do koszy-
kówki przy ul. Jagiełły, na niec-
ce czyżykowskiej stanął wielki 
statek do zabawy, gotowy jest 
plac zabaw przy al. Zwycięstwa 
17, Jedności Narodu, Rokickiej. 
Przed nami jeszcze zagospoda-
rowanie terenów zielonych w re-
jonie ul. Wyzwolenia, Akacjo-
wej oraz Tetmajera, zamawiane 
jest wyposażenie świetlicy na 
Górkach.

inwestycje drogowe
Najważniejsza, a przy tym tak-
że najbardziej uciążliwa dla kie-
rowców, inwestycja drogowa to 
remont ul. Gdańskiej (III etap). 
Obecnie trwają prace na skrzy-
żowaniu ul. Gdańskiej z Pomor-
ską i al. Zwycięstwa. Kończą się 
prace związane z przebudową 
sieci podziemnych. Na odcinku 
od zakończenia II etapu (na wy-
sokości ul. Chłodnej) do skrzy-
żowania została wykonana pod-
budowa bitumiczna i warstwa 
wiążąca. Trwają roboty brukar-
skie. Jak zadeklarował wyko-
nawca, w II połowie września 
skrzyżowanie ma być przejezd-
ne, natomiast zakończenie inwe-
stycji powinno nastąpić zgodnie 
z terminem umownym – w paź-
dzierniku. Koszt inwestycji to 
7,5 mln zł.
Zgodnie z harmonogramem 
przebiegają także prace remon-
towe przy ul. Orzeszkowej. Wy-
konane zostały prace związa-
ne z infrastrukturą podziemną 
(kanalizacja deszczowa, kanał 
technologiczny telekomuni-
kacyjny, sieć kablowa oświet-
lenia ulicznego). Trwają prace 
brukarskie przy wykonywaniu 
chodników i miejsc parkingo-
wych. Wkrótce rozpoczną się 
prace związane z wykonywa-
niem nawierzchni jezdni z kost-
ki betonowej. Inwestycja zakoń-
czy się w październiku.

M.M.

remont ul. orzeszkowej – termin realizacji to październik br.
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Rewia Orkiestr Dętych już po raz 
drugi odbyła się w Tczewie. Tym 
razem wysłuchaliśmy trzech kon-
certów.
Impreza odbyła się 24 czerwca 
podczas Tczewskich Sobótek. 
Wystąpiły trzy zespoły: Mło-
dzieżowa Orkiestra Dęta „Ku-
jawia” z Koronowa, Wojskowa 
Orkiestra Dęta z Elbląga oraz 
gospodarze – tczewska Harcer-
ska Orkiestra Dęta pod dyrekcja 
Magdaleny Kubickiej-Netki. 
Ponad trzygodzinny koncert 
pozwolił publiczności cieszyć 
się szlagierami muzyki filmo-
wej, przebojami m.in. Zbignie-
wa Wodeckiego i Andrzeja Za-
uchy, nie zabrakło też piosenki 
wojskowej. Wszystkie występy 
spotkały się z aplauzem pub-
liczności, wszystkie orkiestry 
musiały bisować.
Tczewskie Sobótki to także 
wiele innych atrakcji, a wśród 
nich koncerty Dawida Kwiat-
kowskiego oraz zespołu Bra-
cia, występ kabaretu KaŁa-
MaSz z udziałem wykonawców 
znanych z serialu „Ranczo”. Na 
Bulwarze Nadwiślańskim nie 
zabrakło atrakcji adresowanych 

ORKIESTRY DęTE OPANOWAłY TCZEWSKI BULWAR

O tym , dokąd prowadzą drogo-
wskazy tczewskiego poety Kazi-
mierza Szymanowskiego dowie-
dzieliśmy się 7 czerwca podczas 
promocji jego najnowszego, szó-
stego już, tomiku wierszy.
 „Moje drogowskazy” – to zbiór 
69 utworów poetyckich, po-
dzielonych na trzy odrębne 
części: „Do domu”, „Do Boga”  
i „Gdzie nogi poniosą”. W 
wierszach, utrzymanych w to-
nie sentymentalno-lirycznym, 
poeta zawarł swoje ref leksje  
i odczucia, związane z otaczają-
cym nas światem i naturą ludz-
ką. Te swoiste zwierzenia auto-
ra są w swojej prostocie łatwo 
przyswajalne i na długo zapa-
dają w pamięć, podobnie jak  
i poprzednie wiersze opubliko-
wane w tomikach: „Myśli skłę-
bione” (2012 r.), „W drodze do 
domu” (2012 r.), „Wśród swo-
ich” (2013r. ), „Parkingowe 
przemyślenia” (2014 r.), „ Świat 
bez glancu” (2016 r.).

nowe wiersZe kaZimierZa sZymanowskiego

W 2015 r. K. Szymanowski za 
swoją twórczość otrzymał na-
grodę Kociewskie Pióro, wrę-
czaną regionalnym twórcom.
Miłośnicy poezji, którzy przy-
byli w gościnne progi Miejskiej 
Biblioteki Publicznej, otrzyma-
li promocyjne wydanie „Moich 
drogowskazów” wraz z dedy-

kacją autora. Mieli także oka-
zję wysłuchać najciekawszych 
wierszy, które wyrecytowali 
uczniowie Zespołu Szkół Ka-
tolickich. Oprawę muzyczną 
zapewnili zdolni adepci gitary 
klasycznej i akordeonu tczew-
skiej szkoły muzycznej.

M.Ś.

Uczestnicy spotkania chętnie prosili poetę o dedykację

do dzieci i dorosłych. Swoje 
stoiska przygotowały m.in. Fa-
bryka Sztuk, Miejska Biblio-
teka Publiczna, Środowisko-
we Domy Samopomocy, TTK 
Brama, Warsztaty Terapii Za-
jęciowej PSONI. Można było 
zobaczyć wystawę prac z plene-

ru plastycznego dla młodzieży 
„Tczew – miasto Królowej Ja-
dwigi” oraz wystawę Gremium 
Malarskiego im. Janusza Mo-
kwy. Na scenie zaprezentowali 
się uczestnicy warsztatów arty-
stycznych CKiS, Chór Senio-
rów działający przy Spółdziel-

czym Domu Kultury oraz chór 
Fisolki. 
Zwieńczeniem Sobótek Tczew-
skich były lampiony szczęś-
cia, które poszybowały prosto 
do nieba…

M.M.

Wojskowa orkiestra Dęta z elbląga

głosuj na polski znaczek 
z tczewskim mostem

2 maja Poczta Polska wprowadziła 
do obiegu znaczek z serii „Europa” 
o nominale 5 zł. Tematem tegorocz-
nej emisji filatelistycznej serii wy-
dawanej przez europejskie admini-
stracje pocztowe są mosty. Polskę 
reprezentuje unikatowy architek-
tonicznie most w Tczewie.
Wzorem lat ubiegłych, polski 
znaczek bierze udział w inter-
netowym konkursie na najpięk-
niejszy znaczek serii. Zachę-
camy do głosowania na polski 
znaczek. Wystarczy wejść na 
stronę www.posteurop.org/eu-
ropa2018 i oddać swój głos. 
Głosowanie rozpoczęło się 9 
maja i potrwa do 9 września. 
Zwycięzcę poznamy 4 paź-
dziernika br. 
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Tczewska Harcer-
ska Orkiestra Dęta 
nawet w wakacje 
doskonali swoje 
umiejętności.
Od wielu lat tczewska or-
kiestra ma swoją letnią bazę  
w Olpuchu, w powiecie koś-
cierskim, niedaleko Wdzydz 
Kiszewskich. Mieszkańcy tego 
urokliwego zakątka co roku 
z niecierpliwością czekają na 
tczewskich harcerzy i letnie 
koncerty w ich wykonaniu. Bli-
sko trzytygodniowy obóz odbył 
się w lipcu.
Piękne miejsce w sąsiedztwie 
jeziora i lasów sprzyja wakacyj-
nemu wypoczynkowi, ale dla 
tczewskich harcerzy to nie tyl-
ko czas na relaks. 
Codziennie, niezależnie od po-
gody, odbywały się próby or-
kiestry, którą dyryguje Mag-
dalena Kubicka-Netka. To, 
że tylu członków orkiestry spę-
dza blisko trzy tygodnie razem 
pozwala im wiele się nauczyć i 
przećwiczyć nowy repertuar. To 
także czas na integrację i wspól-
na zabawę.

HARCERSKA ORKIESTRA DęTA WYPOCZYWAłA W OLPUCHU

Pod koniec czerwca wystartowa-
ła Spółdzielnia Lodziarska „Jas-
na” – to pierwsza w Tczewie i w 
powiecie tczewskim spółdzielnia 
socjalna zatrudniająca osoby nie-
pełnosprawne.
Nazwa – Jasna, nawiązuje do le-
gendy o powstaniu osady, któ-
ra dała początek miastu Tczew. 
Lody wytwarzane przez spół-
dzielnię miały już swoją premie-
rę i zebrały rewelacyjne recen-
zje. Pierwszego dnia sprzedano 
32 litry lodów w 8 smakach, co 
w przybliżeniu daje ponad 500 
porcji (każda po 60g)! Niektórzy 
cierpliwie czekali w długiej, kil-
kunastominutowej kolejce! Nic 
dziwnego, ponieważ lody wy-
konywane są wyłącznie z natu-
ralnych produktów – śmietany 
pochodzącej z pobliskiego gospo-
darstwa i świeżych owoców.
Na tczewskie ulice wyjechał 
już specjalny rower-chłodziar-

ka, ale lodów można skoszto-
wać także w lokalu przy ul. Wą-
skiej 55. 
– Zapraszamy od poniedział-
ku do piątku pomiędzy godz. 
12 a 18 a w weekend w godzi-
nach 10–16. Bardzo cieszą nas 
miłe reakcje na nasze lody. Je-
stem przekonana, że klienci do-
ceniają ich smak i nasze warto-
ści – mówi Agata Radziwion, 
członkini zarządu spółdzielni 
socjalnej odpowiedzialnej za ten 
społeczny biznes.
W projekt zaangażowała się 
tczewska Fundacja Pokolenia, 
a miasto pomogło w znalezie-
niu lokalu. – Jesteśmy pierwszą  
w powiecie tczewskim spół-
dzielnią socjalną – mówi Do-
brosława Drozd. – Nie udało-
by nam się wystartować gdyby 
nie dotacja z Ośrodka Wspar-
cia Ekonomii Społecznej Dobra 
Robota oraz wsparcia Państwo-

wego Funduszu Rehabilita-
cji Osób Niepełnosprawnych 
(PFRON) oraz przychylność 
Miasta Tczewa. Mamy świa-
domość spoczywającej na nas 
odpowiedzialności społecznej 
i dołożymy wszelkich starań, 
by osoby powracające na rynek 
pracy, na stałe odnalazły na nim 
swoje miejsce, a nasi odbiorcy 
otrzymali rzemiosło, które nie 
ustępuje jakością i smakiem na-
turalnym wyrobom pokolenia 
naszych babć.

Spółdzielnia Lodziarska Jas-
na oferuje rzemieślnicze pro-
dukty, przygotowane dzię-
k i regionalnym produktom  
i  do s t awcom (pr awd z iw ą 
śmietankę dostarczają Ra-
dostowskie Rarytasy). Osoby 
na diecie wegańskiej znajdą 
w menu pyszne sorbety, zro-
bione ze świeżych owoców. 
Natomiast fani fantazyjnych 
smaków mogą spodziewać 
się wielu wariacji (podczas 
premiery degustowano lody  
o smaku piwa rzemieślnicze-
go Gryf !). Spółdzielcy są ot-
warci na wszelkie sugestie do-
tyczace smaków.
Zachęcamy do śledzenia profi-
lu facebookowego Jasnej, gdzie 
można znaleźć informacje o do-
stępnych smakach i inne aktual-
ności (www.facebook.com/Jas-
naLodziarnia/). 

M.M.

sPółDZielnia socjalna w TcZewie – loDy Także Dla wegan

Próby odbywały się dwa razy 
dziennie – służył im specjalny 
duży namiot, wykorzystywany 
również jako świetlica.
Obozowiczów odwiedzili  m.in. 
przedstawiciele samorządu mia-
sta – prezydent Tczewa Miro-
sław Pobłocki, skarbnik miasta 
Helena Kullas, sekretarz Ka-
tarzyna Mejna oraz przewod-
niczący Rady Miejskiej Miro-
sław Augustyn. 
Na obozie przebywało 60 or-
kiestrantów i kadra. Dla wielu 
przygoda z orkiestrą to tradycja 
rodzinna, grali tu ich rodzice, 
a nierzadko także dziadkowie.
Oprócz zajęć muzycznych,  
w Olpuchu toczyło się normalne 
obozowe życie – apele, poran-
ne zaprawy, gry, zabawy, wy-
cieczki, kąpiele w jeziorze. Nad 
atrakcyjnym wypoczynkiem 
czuwała kadra, ale nie sposób 
nie docenić pań kucharek, któ-
re doskonale zadbały o harcer-
skie żołądki. 
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1.  Codziennie odbywały się 
próby orkiestry

2.  Krótki występ specjalnie  
dla gości
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miło! TyDZień mobilności akTywnej – Po raZ kolejny

Rower

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

1 września rozpoczyna się 
Ogólnopolska Gra Rowero-

wa, która startuje w naszym mie-
ście pod hasłem „Kolej na Rower 
w Tczewie”. Gra jest organizo-
wana w partnerstwie przez mia-
sta Gdańsk, Gdynię, Sopot oraz 
Tczew. Cel zabawy to zmotywo-
wanie mieszkańców do regular-
nej wybierania roweru jako środka 
transportu poza sezonem letnim. 
Gra ma charakter konkursu, po-
legającego na codziennych do-
jazdach rowerem do pracy/szkoły  
i z powrotem. Podstawową za-
sadą rywalizacji będzie zdobycie 
jak największej liczby punktów, 
które trafią na konto użytkowni-
ka dzięki przejazdom rowerowym 
w dniach od 1 września do 31 paź-
dziernika 2018 roku. Każde prze-
mieszczanie się na dwóch kółkach 
będzie odpowiednio punktowane, 
zasady są proste:

• Punkty przyznawane będą 
tylko za przejazdy rozpoczy-
nające się lub kończące się  
w oznaczonym na mapie 
okręgu zbliżonym do obszaru 
administracyjnego miasta; 

• Za każdy przejechany rowe-
rem kilometr – 1 punkt;

• Za każdy przejazd o długoś-
ci minimum 1 km (by prze-
jazdy rejestrować osobno 
musi dzielić je 20 minut) – 
5 punktów;

• Za dojazd z/do pracy, szkoły 
lub innego miejsca przypisane-
go użytkownikowi  w 5 dowol-
nych dniach tygodnia (regulamin 
przewiduje max. 2 takie przejaz-
dy dziennie) – 50 punktów;

• Punkty przyznawane od 1 
do 31 października będą li-
czone podwójnie!

Rywalizacja będzie wielowymia-
rowa, gdyż uczestnicy będą mo-

„Czy na pewno zawsze po-
trzebujemy samocho-

du, by przemieścić się z miejsca 
na miejsce? Może zamiast tego 
skorzystać z komunikacji miej-
skiej, wsiąść na rower lub po pro-
stu użyć nóg? Zaręczamy! Będzie 
MIŁO!” – tymi słowami po raz 
kolejny Stowarzyszenie Tczew-
ska Inicjatywa Rowerowa (TIR) 
zaprasza do udziału w MIŁO! 
Tygodniu Mobilności Aktyw-
nej, który przypada w terminie 
16-22 września. Zakres dat nie 
jest przypadkowy. 22 września 
obchodzimy Międzynarodowy 
Dzień bez samochodu a u schył-
ku lata oraz z początkiem jesieni 
wiele europejskich miast przygo-
towuje specjalne kampanie, kon-
kursy, zmiany infrastrukturalne, 
happeningi i wydarzenia skupia-
jące się na odpowiedzialnym pla-
nowaniu transportu miejskiego 
i ekologii a wszystko w ramach 
Europejskiego Tygodnia Mobil-
ności Aktywnej. Poprzednie lata 
pokazały, iż mieszkańcy Tczewa 

gli ze sobą rywalizować w kilku 
rankingach jednocześnie (indy-
widualnych, szkolnych, firmo-
wych oraz organizacji pozarzą-
dowych/grup nieformalnych).
Konkurs jest przeznaczony dla 
osób powyżej 16 roku życia.
Udział w grze wymaga zainsta-
lowania na swoim smartfonie 
aplikacji „Activy” wykorzystu-
jącej dane GPS. Wyniki uczest-
ników będą widoczne na bieżąco 
w aplikacji, ale również na dedy-
kowanej stronie www.grarowe-
rowa.pl Oprócz zabawy dowie-
my się między innymi jak bardzo 
jesteśmy ekologiczni – o ile ogra-
niczyliśmy emisję CO2 oraz jaki-
mi trasami jeżdżą rowerzyści, co 
pomoże w wytyczaniu nowych 
dróg rowerowych.
Zapisy startują już 20 sierp-
nia. Więcej na temat konkursu 

i tego jak można dołączyć znaj-
dują się na stronie www.graro-
werowa.pl
Motywacji do wybraniu roweru 
jako środka transportu jest wie-
le. Najwytrwalsi zostaną nagro-
dzeni akcesoriami rowerowymi, 
voucherami oraz upominkami  
z logiem miasta. 
Koniec konkursu zaplanowano 
na 31 październik br. Rozdanie 
nagród oraz podsumowanie na-
stąpi w listopadzie br.
Konkurs „Ogólnopolska Gra Ro-
werowa” jest realizowany w ra-
mach projektu pt.: Budowa wę-
zła integracyjnego Tczew wraz 
z trasami dojazdowymi, współ-
finansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Pomorskiego na lata 
2014-2020.

nowe, konkursowe Zmagania rowerZysTów! 

chętnie biorą udział w akcjach 
przygotowanych na ten wyjątko-
wy czas. Co w tegorocznym pro-
gramie? 
PROGRAM:
16.09.(RANO) MIŁO! Na 

Kociewiu 
Rajd rowerowy organizowany we 
współpracy z Lokalną Organiza-
cją Turystyczną KOCIEWIE 
(WIECZOREM) MIŁO! 

Świecić przykładem na ro-
werze

Wieczorny przejazd rowero-
wy „Świetlik ”. Obowiązko-
we oświetlenie! Organizatorzy 
Urząd Miejski w Tczewie oraz 
stowarzyszenie Tczewska Ini-
cjatywa Rowerowa.
17.09. MIŁO! Codzienne do-

jazdy rowerem
W godzinach porannych, w 
miejscu uczęszczanym na ro-
werzystów i rowerzystki będzie 
czekać pyszny poczęstunek.

18.09.MIŁO! Transport pub-
liczny – kawa na węźle 
transportowym

Kawa rozdawana tym, którzy 
tego dnia zdecydują się na jaz-
dę autobusem.
20.09. (RANO) MIŁO! Ro-

werowa dziecięca masa 
krytyczna

Pierwsza w Polsce dziecięca masa 
krytyczna (organizator Tczewscy 
Kurierzy Rowerowi), czyli prze-
jazd rowerowy ulicami miasta, 
którego uczestnicy reprezentują 
najmłodsze pokolenia.
(PO POŁUDNIU) MIŁO! 

O bezpieczeństwie dzieci 
wokół szkół

Panel dyskusyjny skupiający się 
na wynikach raportu przepro-
wadzonego przez Tczewskich 
Kurierów Rowerowych, który 
powstał przy okazji prowadzo-
nej przez nich nauki jazdy na 
rowerze w tczewskich szkołach 
podstawowych.

21.09.(RANO) MIŁO! 
PARKUJEMY

Inspirując się Park(ing) Day 
„Warsztat na Patencie” czyli 
Fundacja To i Co przy współ-
pracy z Urzędem Miejskim oraz 
lokalną restauracją pokaże jak 
można inaczej zagospodarować 
przestrzeń publiczną.
22.09 MIŁO! Piknik Mobil-

ności Aktywnej 
XII przejazd rowerowy z okazji 
Dnia Bez Samochodu oraz Pik-
nik Mobilności Aktywnej orga-
nizowany przez Urząd Miasta  
w Tczewie. Start przejazdu  
o godz. 10:00 z Kanonki przy ul. 
Warsztatowej. Trasa ok 5,8km. 
Na Mecie (Kanonka) konku-
rencje rowerowe, aktywności 
sportowe, poczęstunek, stre-
fa animacyjna, rozdanie nagród  
w konkursach „Rowerem do pra-
cy” oraz „Tczewskie przedszkola-
ki na rowery” a także wiele innych 
atrakcji (m.in. rowery typu cargo, 
Radio Tczew na żywo itd.).
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W Turnieju Sportowym „Fair play” 
rywalizowało 14 drużyn z ośrod-
ków wsparcia z Pomorza oraz OHP 
z Tczewa.
Turniej zorganizowany przez 
Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej oraz Środowiskowe 
Domy Samopomocy w Tczewie 
odbył się już po raz dziewiąty. 
Jest to wydarzenie, gdzie uczest-
nicy ośrodków wsparcia mogą 
uczestniczyć we wzajemnym 
współuczestnictwie i rozwijać 
swoje zainteresowania sportem.
Impreza odbyła się 20 czerw-
ca, tradycyjnie na boisku Szko-
ły Podstawowej nr 4 (dawniej 
Gimnazjum nr 3). Zawodnicy 
mieli świetne warunki do roz-
grywania sportowych konku-
rencji, a było ich co niemiara. 
Na początek jednak – odrobi-
na relaksu, czyli joga. Nie dla 
wszystkich ćwiczenia zapre-
zentowane przez trenera Jogi – 
Sajana, okazały się relaksacyj-
ne, czasami kosztowały sporo 
wysiłku. Po jodze rozpoczęły 
się zawody. Wśród konkuren-
cji były m.in. bieg w workach, 
kręgle, strzelanie z łuku, strza-
ły do bramki, przeciąganie liny, 

Miasto Tczew zostało laurea-
tem konkursu marszałka woj. 
pomorskiego „Samorząd przy-
jazny seniorom – miejsce ulu-
bione przez seniorów” .Nagroda 
została przyznana za utworzenie  
i działalność Klubu Senior+.
W kategorii „Zwyczajny – Nie-
zwyczajny Senior” laureatką zo-
stała Pani Małgorzata Kłos. 
Zgłoszenia w konkursie doko-
nywali zarówno przedstawi-
ciele środowisk senioralnych, 
ale również instytucje, organi-
zacji i mieszkańcy Wojewódz-
twa Pomorskiego. Laureatów 
wybrała Kapituła Konkursowa 
przy Marszałku Województwa 
Pomorskiego. 
Klub Senior + 
Klub Senior+ został otwarty  
w styczniu br. przy ul. Niepod-
ległości 10. Oferta klubu skie-
rowana jest dla nieaktywnych 
zawodowo mieszkańców Tcze-
wa w wieku 60+. Jego celem 
jest  aktywizacja środowiska 
seniorów do wspólnego i zor-
ganizowanego spędzania czasu 
wolnego. Zajęcia prowadzone  
w ramach Klubu nastawione są 
rozwijanie pasji i zainteresowań, 
ale też na zaspokajanie potrzeb 
towarzyskich poprzez organi-
zowanie różnego rodzaju uro-
czystości, spotkań i pogadanek 
oraz na umożliwienie seniorom 
udziału w imprezach kultural-
nych oraz wycieczkach.
Celem programu jest też akty-
wizacja do rozwijania działań 
w oparciu o ruch samopomo-
cy oraz w oparciu o wolontariat,  
w tym wolontariat międzypo-
koleniowy oraz sieć kontaktów, 
która pozwoli na wspieranie osób 
niewychodzących z domu. 

23 czerwca odbył się bieg „Tczew 
na 5 z atestem PZLA”. Do biegu za-
pisało się 330 uczestników, pakie-
ty startowe odebrało 325 uczest-
ników, natomiast bieg ukończyło 
311 zawodników.

Bieg odbył się w ramach obcho-
dów Sobótek Tczewskich, pod 
patronatem prezydenta Tczewa 
Mirosława Pobłockiego.
Na uczestników biegu czeka-
ły pakiety startowe z materiała-
mi promocyjnymi miasta Tcze-
wa, niepowtarzalną koszulką, 
natomiast po dobiegnięciu do 
mety czekał wyjątkowy medal  
w kształcie budynku Urzędu 
Miasta wraz z herbem Tczewa 
oraz woda ufundowana przez 
firmę Wojar w Tczewie. Naj-
lepsi w kategoriach wiekowych 
otrzymali pamiątkowe puchary, 
zwycięscy w kategoriach gene-
ralnych kobiet i mężczyzn otrzy-
mali nagrody finansowe ufundo-
wane przez prezydenta Tczewa 

Tczew miastem 
przyjaznym senioromTCZEW NA 5 Z ATESTEM PZLA – 

POBIEGłO PONAD 300 UCZESTNIKóW

Mirosława pobłockiego, które 
wręczył pomysłodawca oraz or-
ganizator – dyrektor Powiatowe-
go Centrum Sportu w Tczewie – 
Tomasz Tobiański.
W klasyfikacji generalnej, wśród 
kobiet dystans 5 km najszybciej 
pokonała tatiana vilisowa (czas 

17:41), a wśród mężczyzn ser-
giej okseniuk (14:46).
Wśród tczewian najlepszy był 
Wojciech pijanowski (17:25) z 
12. lokatą w klasyfikacji general-
nej. W kategorii 70 lat i więcej, 
pierwsze miejsce zdobył tczewi-
anin zygfryd liban (22:28).

nagrody dla najlepszych zawodników ufundował prezydent tczewa

sPorTowo i fair Play – rywaliZowali niePełnosPrawni

Wśród atrakcji był występ uczniów szkoły podstawowej nr 12

badminton, gry zręcznościowe, 
gry stolikowe, wielkoformatowe 
szachy. Była też strefa artystycz-
na, a tam rysowanie, kolorowa-
nie i kontemplowanie sztuki.
Nad przebiegiem zawodów 
czuwała Komisja Sędziowska  
w składzie: Sebastian Wendt, Hen-
ryk Meyer, Krzysztof Szlagowski 
oraz Tomasz Lewandowski.
W t ym roku, oprócz g rup  
z Tczewa, w turnieju wzięły 
udział drużyny z Narków, Koń-
czewic, Damaszki, Bielawek, 
Rajków, Malborka.

Organizatorzy przygotowali wie-
le atrakcji m.in.: występy grup ta-
necznych ze Szkoły Podstawowej 
nr 12, występ dzieci z przedszkola 
Melodica, pokaz sportowy sekcji 
piłki ręcznej MKS Sambor, po-
kaz sekcji wioślarskiej KKS Unia 
Tczew. Oczywiście nie mogło za-
braknąć poczęstunku.
Przedsięwzięcie to współfinan-
sowane było ze środków Gminy 
Miejskiej Tczew na wsparcie re-
alizacji zadań publicznych z za-
kresu ochrony zdrowia.
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15 września mija termin składa-
nia wniosków na stypendia szkol-
ne. W ubiegłym roku szkolnym z 
tej formy pomocy skorzystało bli-
sko 500 osób. łącznie otrzymali 
ponad 605 tys. zł.
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.

sTyPenDia sZkolne – na wnioski cZekamy Do 15 wrZeśnia
Stypendium szkolne jest przy-
znawane na okres nie dłuższy 
niż od września do czerwca  
w d a ny m rok u szkol ny m ,  
a przypadku słuchaczy kolegiów 
nauczycielskich, nauczycielskich 
kolegiów języków obcych i ko-
legiów pracowników służb spo-
łecznych na okres nie dłuższy 
niż od października do czerwca 
w danym roku szkolnym.
Stypendium szkolne może być 
udzielane uczniowi na:
–  ca łkowite lub częściowe 

pokrycie kosztów udziału  
w zajęciach edukacyjnych 
wykraczających poza zajęcia 
realizowane w szkole w ra-
mach planu nauczania (np. 
wyrównawcze zajęcia edu-
kacyjne, zajęcia dla dysgra-

f ików, dyslektyków, logo-
pedyczne, przedsięwzięcia 
realizowane przez szkołę jak 
wyjścia/wyjazdy do kina, tea-
tru, wycieczki szkolne itp.);

–  całkowite lub częściowe po-
krycie kosztów udziału w za-
jęciach edukacyjnych reali-
zowanych poza szkołą, np. 
nauki języków obcych, za-
jęć muzycznych, kompute-
rowych, sportowych;

–  pomoc rzeczową o charak-
terze edukacyjnym (np. za-
kup podręczników, lektur, 
słowników, multimedial-
nych programów edukacyj-
nych, komputera, zakup wy-
posażenia ucznia w związku 
z udziałem w zajęciach re-
alizowanych poza szkołą 

np. zakup instrumentu mu-
zycznego, zakup okularów);

–  całkowite lub częściowe po-
krycie kosztów związanych  
z pobieraniem nauki poza 
miejscem zamieszkania  
w szczególności: transportu 
środkami komunikacji zbio-
rowej, zakwaterowania w bur-
sie, internacie ( z wyklucze-
niem opłat za wyżywienie).

Wypłata stypendium szkol-
nego następuje poprzez zwrot 
wydatków (wydatki te musi za-
akceptować naczelnik Wydz. 
Edukacji UM)

Szczegółowe informacje moż-
na otrzymać w Wydz. Eduka-
cji Urzędu Miejskiego (tel. 58 
77 59 329, 58 77 59 395 ).

świaDcZenie Dobry sTarT 300 Plus
Świadczenie „Dobry Start” w wy-
sokości 300 zł przysługuje raz w 
roku na rozpoczynające rok szkol-
ny dzieci do ukończenia 20 roku 
życia. Dzieci niepełnosprawne 
uczące się w szkole otrzymają je 
do ukończenia przez nie 24 roku 
życia. 
Świadczenie „Dobry Start” 
przysługuje niezależnie od po-
siadanego dochodu. 
Świadczenie nie przysługu-
je na dzieci uczęszczające do 
przedszkola oraz dzieci reali-
zujące roczne przygotowania 
przedszkolne w tzw. zerówce w 
przedszkolu lub szkole. Świad-
czenie nie przysługuje rów-
nież na uczniów szkół police-
alnych, szkół dla dorosłych ani 
studentów.
Wnioski w sprawie ustalenia 
prawa do świadczenia „Do-
bry Start” są przyjmowane od 
1 sierpnia danego roku do 30 
listopada danego roku, a w 
przypadku wniosków składa-
nych drogą elektroniczną – 
od 1 lipca danego roku do 30 
listopada danego roku. Usta-
lenie prawa do świadczenia 
dobry start oraz jego wypłata 
następuje w terminie 2 mie-
sięcy licząc od dnia złożenia 
wniosku z prawidłowo wypeł-
nionymi dokumentami, przy 
czym w przypadku wniosków 
złożonych w lipcu lub sierpniu 

ustalenie prawa do świadcze-
nia dobry start oraz jego wy-
płata następuje nie później niż 
do 30 września.
Przyznanie świadczenia „Do-
bry Start” nie wymaga wyda-
nia decyzji. Strona ma możli-
wość uzyskania informacji o 
przyznaniu świadczenia w sie-
dzibie Ośrodka, a w przypad-
ku wskazania adresu poczty 
elektronicznej we wniosku, in-
formacja o przyznaniu świad-
czenia zostanie wysłana na 
wskazany adres poczty elek-
tronicznej.
Do wniosku należy dołączyć 
oświadczenie o uczęszczaniu 
dziecka do szkoły, a w przypad-
ku dzieci niepełnosprawnych 
oświadczenie o legitymowaniu 
się przez dziecko orzeczeniem 
o niepełnosprawności lub orze-
czenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego albo potrzebie za-
jęć rewalidacyjno-wychowaw-
czych organizowanych zgodnie 
z przepisami o ochronie zdro-
wia psychicznego.
Gdzie? Kiedy?
F o r m u l a r z e  w n i o s k ó w 
w sprawie świadczenia „Do-
bry Start” na okres zasiłko-
w y 2018/2019 dostępne są  
w  s i e d z i b i e  M i e j s k i e g o 
Ośrodka Pomocy w Tcze-
wie, przy ul. 1 Maja 8. Druki 
wniosków można pobrać rów-

nież ze strony internetowej 
Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Tczewie, pod 
adresem www.mops.tczew.pl/
wnioski.
Wnioski można składać w sie-
dzibie Miejskiego ośrodka po-
mocy społecznej w tczewie, 
przy ul. 1 Maja 8:
• od poniedziałku od środy  

w godzinach 8.15 do 15.00
• w czwartki w godzinach od 

9.00 do 16.00 oraz 
• w piątki w godzinach 7.30 do 

15.00 
Ponadto w miesiącu sierpniu 
2018 r. wnioski można skła-
dać:
w Forum inicjatyw społecz-
nych, przy ul. Łaziennej 5: 
• od poniedziałku do piąt-

ku w godzinach od 9.30 do 
14.30

w zespole opiekuńczym  
przy ul. Niepodległości 10:
• od poniedziałku do piąt-

ku w godzinach od 9.30 do 
14.30

Szczegółowe informacje na te-
mat zasad ubiegania się o świad-
czenia, wykaz niezbędnych 
dokumentów oraz opis postępo-
wania w celu złożenia wniosku 
w formie elektronicznej znajdą 
Państwo na stronie Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Tczewie: www.mops.tczew.pl

Czy piękne pejzaże o wschodzie 
i zachodzie słońca zdominują 
konkurs Fabryki Sztuk „Waka-
cje z aparatem”? Tego jeszcze nie 
wiemy, gdyż aż do 30 września 
trwają fotograficzne zmagania.  
A jest o co walczyć. Nagrodę 
główną stanowi czek o warto-
ści 1500 zł, ufundowany przez 
Starostę Tczewskiego Tadeusza 
Dzwonkowskiego. Konkurs ma 
charakter otwarty. Wystarczy wy-
konać podczas tegorocznych wa-
kacji od 3 do 5 zdjęć na temat „o 
świcie i o zmierzchu”. Można też 
uwiecznić na kliszy Tczew i wziąć 
udział w kategorii: zdjęcie najle-
piej promujące Miasto tczew.
Zdjęcia i kartę zgłoszenia moż-
na wysłać drogą elektroniczną: 
promocja@fabrykasztuk.tczew.
pl. Fotografie można również 
wydrukować w formacie 20x30 
cm na papierze fotograficznym 
i dostarczyć osobiście do Fabry-
ki Sztuk. Jednak nie jest to obo-
wiązkowe. Pojawiła się nowa ka-
tegoria: debiut – dla osób, które 
nie brały udziału w dotychczaso-
wych edycjach. regulamin kon-
kursu dostępny na: www.fabry-
kasztuk.tczew.pl 
Patroni konkursu: Poseł na Sejm 
RP Kazimierz Smoliński, Staro-
sta Tczewski Tadeusz Dzwon-
kowski, Prezydent Miasta Tcze-
wa Mirosław Pobłocki.Partner 
konkursu: Studio Foto Video To-
masz Telefus w Tczewie.

Xi konkurs fotograficzny 
„wakacje z aparatem”



• ��
Panorama miasta • www.wrotatczewa.pl • www.bip.tczew.pl • Sierpień 2018

Środowisko

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

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

inkubaTor  
– biuro
• Biuro dla twojej firmy,  

z pełnym wyposażeniem  
i mediami za 25 zł od m2

coworking
• Biurko i komputer dla 

Ciebie, adres dla firmy oraz 
internet od 100 zł miesięcz-
nie (dla nowych firm)

konsulTacje  
i DoraDZTwo
• Konsultacje z zakresu 

poszukiwania funduszy 
unijnych 

• Doradca podatkowy 

• Bezpłatne konsultacje prawne 

• Powiatowe Centrum 
Informacyjne – poręczenia 
i pożyczki, z Jeremie i nie 
tylko, www.pci.pomorskie.pl 
(I piętro pok. nr 12)

• Cykliczne spotkania: 
Szminki, ploty, papiloty, 
Młodzieżowy Klub Biznesu 
+ Cashflow, Biznesowe 
podwieczorki, seminaria

• Biuro oddziału Pracodaw-
ców Pomorza

• Regionalna Izba Gospodar-
cza Pomorza

Zapraszamy mieszkańców woje-
wództwa pomorskiego do udziału 
w bezpłatnych szkoleniach języko-
wych i komputerowych.
Rozpoczęliśmy realizację projek-
tów szkoleniowych „Kwalifikacje 
to podstawa!” oraz „Dobre i TIKi 
i obce języki
– realizacja wysokiej jakości szko-
leń dla mieszkańców woj. pomor-
skiego”, współfinansowanych ze 
środków Unii Europejskiej w ra-
mach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Po-
morskiego na lata 2014-2020. 
Szkolenia mają na celu podniesie-
nie kwalifikacji osób zamieszkują-
cych w woj. pomorskim.
zapraszamy do udziału w szko-
leniach:
• język angielski (poziomy od A1 

do C2) – 180 godzin/grupę,
• język niemiecki (poziomy od 

A1 do C2) – 180 godzin/gru-
pę,

• kurs komputerowy (zgodny  
z DIGCOMP – poziom A) – 
100 godzin/grupę.

Do wyboru są dwie opcje udziału:

Od stycznia 2019 roku przedsię-
biorcy zapłacą tzw. mały ZUS 
(mała firma, mały ZUS). 
Osoby prowadzące jednooso-
bową działalność gospodar-
czą, których średnie miesięcz-
ne przychody nie przekraczają 
2,5-krotności płacy minimalnej 
(w 2018 r. - 5 250 zł), będą mo-
gły płacić obniżone, proporcjo-
nalne do przychodu składki na 
ubezpieczenie społeczne. Obec-
nie przedsiębiorcy, niezależnie 
od wielkości przychodu, płacą 
taką samą składkę ZUS, czyli 
około 1200 złotych.
Obecnie można skorzystać 
z 6 miesięcznego zwolnienia 
w opłacaniu składek na ZUS 

(za wyjątkiem obowiązkowej 
składki zdrowotnej) dla wszyst-
kich nowych przedsiębiorców 
lub też osób, którym minęło 5 
lat od zamknięcia poprzedniej 
działalności. 
Ponadto po okresie 6 miesię-
cy przedsiębiorca korzysta z 24 
miesięcznego okresu niższe-
go „ZUS-u” wynoszącego oko-
ło 600 złotych. Zatem dopiero 
po 30 miesiącach wchodzi na 
„duży ZUS”. 
Istnieje również możliwość wy-
konywania działalności pracu-
jąc na etacie, w tym wypadku 
opłacamy przez cały okres jej 
trwania, tylko składkę zdro-
wotną około 300 złotych. 

Ciekawą alternatywą jest również 
możliwość skorzystania z opcji 
działalności nierejestrowej, czy-
li takiej gdy nasze przychody nie 
są wyższe niż 50 proc.minimal-
nego wynagrodzenia (obecnie jest 
to kwota 1050 zł – 50 proc. z 2100 
zł). Działalności tej nie zgłasza-
my do CEIDG, a rozliczamy się 
jedynie z Urzędem Skarbowym 
osiągniętego przychodu, przy 
rocznym zeznaniu podatkowym. 
Nie można jednakże w ramach tej 
opcji prowadzić działalności ob-
jętej wymogiem licencji, koncesji 
i zezwoleń, czyli działalności re-
gulowanej.

Więcej informacji można znaleźć 
na stronie: www.biznes.gov.pl 

MAłA FIRMA – MAłY ZUS!

beZPłaTne sZkolenia jęZykowe i komPuTerowe
• opcja I – szkolenie językowe 

oraz komputerowe 
• opcja II – szkolenie językowe
Szkolenia kończą się uzyskaniem 
certyfikatów potwierdzających 
uzyskane kwalifikacje:
– międzynarodowego certyfikatu 
językowego TELC/TOEIC lub 
równoważnego,
– międzynarodowego certyfikatu 
komputerowego ECDL/ECCC 
lub równoważnego.
Do udziału w projekcie zaprasza-
my osoby:
– w wieku aktywności zawodowej, 
powyżej 18 roku życia,
– pracujące lub/i prowadzące dzia-
łalność gospodarczą,
– zamieszkujące na obszarze wo-
jewództwa pomorskiego.
Gwarantujemy państwu:
– zajęcia w pobliżu miejsca za-
mieszkania w tygodniu lub w 
weekendy (terminy do uzgod-
nienia),
– wykwalifikowaną kadrę wykła-
dowców komputerowych oraz lek-
torów językowych,

– poziom szkoleń dopasowany 
do Państwa umiejętności i po-
trzeb,
– bezpłatne podręczniki i profe-
sjonalne materiały szkoleniowe,
– małe grupy szkoleniowe do-
pasowane wiekowo oraz przyja-
zną, koleżeńską atmosferę pod-
czas zajęć.
informacje, kontakt i zapisy:
– Barbara Szałkowska:  
tel. 519 494 410, e-mail: 
b.szalkowska@biuroprojektu.eu
– Kamila Pająk:  
tel. 530 484 420, e-mail: 
k.pajak@biuroprojektu.eu
Więcej informacji na stronach in-
ternetowych projektów:
• www.kwalifikacjetopodstawa.

biuroprojektu.eu 
• www.dobretiki.biuroprojektu.eu
Biuro bezpłatnych szkoleń języ-
kowych i komputerowych (biuro 
czynne w godzinach 8.00-16.00). 
Dane teleadresowe:
81-850 Sopot, ul. 3 Maja 67-69, 
1 piętro, lokal 2. Tel. 519 494 410 
lub 530 484 420.
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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

Tegoroc zna  edyc j a  a k-
cji „Przygoda z Przyrodą” 

przygotowana przez Pracow-
nię Edukacji Ekologicznej przy 
Urzędzie Miejskim w Tczewie 
po raz pierwszy odbyła się przy 
dużej różnorodności tematów. 
Wzięli w niej udział uczestni-
cy półkolonii z 8 szkół podsta-
wowych oraz Świetlicy Środo-
wiskowej „OAZA”.
Przeprowadzone zostały zaję-
cia z zakresu edukacji ekologicz-
nej. Dla uczniów wszystkich 
szkół po raz pierwszy zostały 
zorganizowane tzw. warsztaty 
sypankowe prowadzone przez 
„Kamyk Studio”, na których ucz-
niowie poznawali miejsce Ziemi 
we Wszechświecie, a potem pod 
okiem instruktorów wykonywa-
li modele Układu Słonecznego. 
Materiałem do pracy był barwio-
ny piasek, a temat zajęć brzmiał: 
„Ziemia – nasza planeta”.
Oprócz tego uczniowie SP 12, 
SP 5 i SP 7 spotkali się z przy-
rodnikiem - ornitologiem z Ka-
szubskiego Parku Krajobrazo-
wego na zajęciach poświęconym 
ptakom drapieżnym pn. „Sowy 
– mądre głowy”.
Uczestnicy półkolonii w SSP 
2, Świetlicy Środowiskowej 
„OAZA” oraz SP 8 gościli u sie-
bie entomologa na zajęciach pn. 
„Pszczółki, skorki i biedronki, 
zbudujemy dla Was domki”. 
Wszystkie grupy zapoznały się 
ze znaczeniem owadów w zapy-
laniu roślin oraz przygotowały 
samodzielnie zbudowane siedzi-
by, w których mogłyby zamiesz-
kać owady. 
Dodatkowo dzieci z SP 4 w Tcze-
wie również uczyły się o owa-
dach zapylających, ale ich zajęcia 
pn. „Mały ogrodnik” zawiera-
ły elementy samodzielnego sa-
dzenia siewek roślin kwitnących. 
Na zajęciach zostały wykorzysta-
ne m.in. siewki stokrotek i różno-
kolorowych bratków przygoto-
wane wcześniej w szklarni dzięki 
uprzejmości „Zieleni miejskiej”.

Przygoda z przyrodą – laTo 2018

Piasek, sowy, Domki Dla owaDów oraZ uPrawa roślin

Tradycyjnie PEE wprowadza 
dzieci w świat recyklingu. Tym 
razem na zajęciach, poza prosty-
mi materiałami recyklingowymi 
stosowane były łatwo dostępne: 

piasek, patyki, mech etc. Celem 
zajęć było promowanie ochrony 
przyrody ożywionej i nieoży-
wionej, ekologicznych zacho-
wań we własnych domach oraz 

nauczenie dzieci podstaw dba-
nia o rośliny. Samodzielnie po-
sadzone rośliny dzieci mogły 
zabrać do domu, aby tam kon-
tynuować opiekę nad nimi. Gru-
powo przygotowane domki dla 
owadów zostały zainstalowane 
w pobliżu szkół. 
Oprócz tego wszyscy uczestni-
cy z każdej szkoły wzięli udział 
w wybranych wyjazdowych za-
jęciach terenowych do miejsc 
cennych przyrodniczo lub wy-
jazdach na zajęcia edukacyj-
ne do: ZOO w Oliwie (SP 7), 
„Zagrody Kociewskiej” w Go-
dziszewie (SP 5 i SP 4), stadni-
ny w Turzu (SP 12), do cenne-
go przyrodniczo obszaru Wyspy 
Sobieszewskiej wybrali się ucz-
niowie z SP 11 i SP 8. Okoli-
ce Elbląga zwiedzili uczestni-
cy ze Świetlicy Środowiskowej 
„Oaza”. Uczniowie z SP 10  
w Tczewie spędzili aktywnie 
czas w „Stadninie Wieniawa” 
w Brzuścach. 
Z naszych propozycji zajęć zor-
ganizowanych lub dofinanso-
wanych przez PEE skorzystały 
dzieci z następujących placówek: 
SSP 2, SP 4, SP 5, SP 7, SP 8, 
SP 10, SP 11, SP 12 i Świetlica 
Środowiskowa „Oaza”.
W zajęciach edukacyjnych oraz 
wyjazdach terenowych wzię-
ło udział w sumie 642 uczest-
ników.
Czas trwania w/w działań: 25 
czerwca – 10 sierpnia 2018r.
Tegoroczne zajęcia były konty-
nuacją realizowanej w poprzed-
nich latach tematyki zrównowa-
żonego rozwoju, poszanowania 
różnorodności, ochrony środo-
wiska naturalnego i zasobów 
naszej planety. Oczywiście ze 
szczególnym uwzględnieniem 
tematyki odpadowej. Kolejna 
edycja akcji „Przygoda z przy-
rodą” odbędzie się zimą 2019 dla 
uczestników zimowisk. Serdecz-
nie zapraszamy do współpracy.

(ABP)
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Uchwały Rady Miejskiej

–  nr XLIII/380/2018 w spr. za-
twierdzenia sprawozdania fi-
nansowego wraz ze sprawo-
zdaniem z wykonania budżetu 
miasta Tczewa za 2017 r.;

–  nr XLIII/381/2018 w spr. udzie-
lania Prezydentowi Miasta Tcze-
wa absolutorium za 2017 r.;

–  nr XLIII/382/2018 w spr. 
nadania nazw drogom we-
wnętrznym;

–  nr XLIII/383/2018 w spr. na-
dania nazw rondom w mieście 
Tczewie;

–  nr XLIII/384/2018 w spr. okre-
ślenia zasad usytuowania na te-
renie Gminy Miejskiej Tczew 
miejsc sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych;

–  nr XLIII/385/2018 w spr. 
ustalenia liczby punktów 
sprzedaży napojów alkoholo-
wych na terenie miasta Tczewa 
odrębnie dla poszczególnych 
rodzajów napojów alkoholo-
wych przeznaczonych do spo-
życia w miejscu sprzedaży i 
poza miejscem sprzedaży;

na Xliii sesji rady miejskiej w Tczewie, 28 czerwca podjęto następujące uchwały:
–  nr XLIII/386/2018 w spr. 

wyrażenia zgody na zawar-
cie w trybie bezprzetargowym 
umowy dzierżawy nierucho-
mości gruntowej położonej 
przy ul. Hanny Hass, stano-
wiącej własność Gminy Miej-
skiej Tczew;

–  nr XLIII/387/2018 w spr. wy-
rażenia zgody na bezprzetar-
gową sprzedaż z bonifikatą 
nieruchomości wykorzystywa-
nej pod budownictwo miesz-
kaniowe, co do której wygasło 
prawo użytkowania wieczyste-
go, położonej w Tczewie przy 
ul. Spółdzielczej, oznaczonej 
numerem działki 129;

–  nr XLIII/388/2018 w spr. wy-
rażenia zgody na bezprzetar-
gową sprzedaż z bonifikatą 
nieruchomości wykorzystywa-
nej pod budownictwo miesz-
kaniowe, co do której wygasło 
prawo użytkowania wieczyste-
go, położonej w Tczewie przy 
ul. Spółdzielczej, oznaczonej 
numerem działki 137;

–  nr XLIII/389/2018 w spr. wyraże-
nia zgody na przystąpienie Gmi-
ny Miejskiej Tczew do realizacji 
projektu konkursowego „Profi-
laktyka i edukacja zdrowotna pra-
cowników MOPS w Tczewie”, 
współfinansowanego z Europej-
skiego Funduszu Społecznego na 
podstawie Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014–2020 
(RPO WP 2014–2020) w ramach 
Poddziałania 05.04.02. Zdrowie na 
rynku pracy; 

–  nr XLIII/390/2018 w spr. 
przyjęcia Miejskiego Progra-
mu Wspierania Rodziny na 
lata 2018–2020; 

–  nr XLIII/391/2018 w spr. za-
twierdzenia planu kontroli 
Komisji Rewizyjnej na II pół-
rocze 2018 r.;

–  nr XLIII/392/2018 w spr. wy-
nagrodzenia Prezydenta Mia-
sta Tczewa;

–  nr XLIII/393/2018 w spr. 
zmian w budżecie miasta 
Tczewa na 2018 rok;

–  nr XLIII/394/2018 w spr. 
zmian Wieloletniej Prognozy 
Finansowej miasta Tczewa na 
lata 2018–2033;

–  nr XLIII/395/2018 w spr. 
przyjęcia zasad udzielania  
i rozliczenia dotacji celowej 
na dofinansowanie prac zwią-
zanych z usuwanie wyrobów 
zawierających azbest z terenu 
Gminy Miejskiej Tczew;

–  nr XLIII/396/2018 w spr. po-
rozumienia dotyczącego utwo-
rzenia okręgów wyborczych 
dla przeprowadzenia wyborów 
do Rady Powiatu w Tczewie;

–  nr XLIII/397/2018 w spr. 
rozpatrzenia Inicjatywy Oby-
watelskiej dotyczącej podjęcia 
wszelkich możliwych dzia-
łań zmierzających do wpro-
wadzenia darmowej komu-
nikacji masowej dla dzieci  
i młodzieży uczącej się oraz 
studentów i doktorantów na 
podstawie ważnej legityma-
cji szkolnej, studenckiej lub 
doktoranckiej.

Podział powiatu tczewskiego na okregi wyborcze 
dla wyboru rady Powiatu w Tczewie na terenie miasta Tczewa 

nUMer 
OkrĘgU  

WyBOrcZegO
granice OkrĘgU

licZBa raDnycH  
WyBieranycH 
W OkrĘgacH

1

Ulice: Bosmańska, czatkowska, Szyprów, kapitańska, Marynarska, retmańska, chłopska, Dokerów, Flisaków, nizinna, Okrętowa, 
Partyzantów, Pionierów, Portowców, robotnicza, rzemieślnicza, Spółdzielcza, Stoczniowców, Wiślana, Za Portem, kapitana Mamerta 
Stankiewicza, elżbiety, kolejowa, krucza, łąkowa, Młyńska, Półwiejska, Prosta, Wierzbowa, Wilcza, Za Dworcem, Żuławska, Wojska 
Polskiego nr 1 – 3 i 32 - 35 (do wiaduktu),  Jana z kolna, kopernika, królowej Jadwigi, lecha, Plac Marszałka Piłsudkiego, Strzelecka, 
Słowackiego, 1 Maja, kościuszki, nowa, Obrońców Westerplatte, Sambora, Małgorzaty Samborówny, ks. Ściegiennego, chopina, 
Dominikańska, garncarska, Plac Św. grzegorza, Plac gen. Józefa Hallera, Podmurna, kościelna, krótka, lipowa, Mestwina, nad Wisłą, 
Okrzei, Podgórna, rybacka, Wodna, Zamkowa, Żeglarska, Mickiewicza, łazienna, Stefana kardynała Wyszyńskiego, ks. aleksandra 
kupczyńskiego, Stara, Skromna, kręta, Jarosława Dąbrowskiego, Ogrodowa, kołłątaja, ignacego Paderewskiego, Stroma, Wąska;  Zielona, 
Sienkiewicza, Staszica, krasińskiego, Parkowa, Wybickiego, Wyspiańskiego, czyżykowska, nadbrzeżna, Matejki, generała Dąbrowskiego, 
Pułaskiego, Szkoły Morskiej, 30 Stycznia, kasprowicza, Sportowa, Janusza kusocińskiego, gen. Bema, Marii konopnickiej, Bolesława 
Prusa, Stefana Żeromskiego, Franciszka Fenikowskiego, Wincentego Pola, ks. Bernarda Sychty, ks. Jana Twardowskiego, Wybudowanie, 
Jarosława iwaszkiewicza, Bałdowska,  Jabłoniowa, Wisławy Szymborskiej, konarskiego, Orkana, Polna, Starowiejska, nowowiejska, 
kochanowskiego, Tetmajera, Orzeszkowej, ceglarska, reja, krzysztofa kamila Baczyńskiego, lecha Bądkowskiego, Biskupa konstantyna 
Dominika, Tadeusza Boya-Żeleńskiego, ks. Feliksa  Bolta, karola Borchardta, Władysława Broniewskiego, Józefa czyżewskiego, adolfa 
Dygasińskiego, Forsterów, aleksandra Fredry, andrzeja Frycza-Modrzewskiego, konstantego gałczyńskiego, Bartosza głowackiego, 
Józefa chełmońskiego, Wiktora Jagalskiego, ppłk. Stanisława Janika, romana klima, Wojciecha kossaka, Juliusza kraziewicza, cze-
sława Miłosza, romana landowskiego, anny łajming, Jacka Malczewskiego, ks. Władysława Młyńskiego, Zofii nałkowskiej, c. kamila 
norwida, ks.J.St.Pasierba, Juliana Przybosia, Przemysłowa, Władysława reymonta, leopolda Staffa, Jana Stanisławskiego, Spacerowa, 
Wita Stwosza, Juliana  Tuwima, St. ignacego Witkiewicza, leona Wyczółkowskiego, gabrieli Zapolskiej, por. Józefa Dambka, por. Józefa 
gierszewskiego, ks. ppłka Józefa Wryczy, rotm. Witolda Pileckiego, płka ryszarda kuklińskiego, ks. Jerzego Popiełuszki, andrzeja Struga, 
Piaskowa, Tczewskich Saperów, Plac Patriotów, Targowa, grunwaldzka, Fabryczna, Mieszka i, księżniczki Dobrawy, Bolesława chrobrego, 
rycerska, kazimierza Wielkiego, Piastowska, Świętopełka, Przemysława ii, Poligonowa;   

5

2

Ulice: gdańska, Południowa, Mostowa, nowy rynek, Pomira, kaszubska, kozia, Pomorska, Sadowa, kwiatowa, Malinowska, Jana 
Sobieskiego, Dworcowa, Północna, gazety Tczewskiej, Warsztatowa, Jedności narodu, chłodna, Saperska, aleja Zwycięstwa, niepod-
ległości, Wyzwolenia, Wojska Polskiego  od nr 6-31 (od wiaduktu); armii krajowej, romualda Traugutta, Działkowa, generała Bora 
– komorowskiego, generała leopolda Okulickiego, generała grota – roweckiego, Obrońców Tczewa, Hanny Hass, Harcerska, Władysława 
Jurgo, gryfa Pomorskiego, Jodłowa, Jaworowa, Jarzębinowa, Brzozowa, kasztanowa, Topolowa, aleja Solidarności, akacjowa, Żwirki, 
Jakuba Jasińskiego, kilińskiego, Suchostrzygi Dworzec, Władysława Jagiełły, Władysława andersa, Stefana Batorego, królowej Bony, 
kazimierza Jagiellończyka, Jagiellońska, lotnicza, królowej Marysieńki, Janusza korczaka, rejtana, Skarszewska, Zygmunta Starego, 
gen. Władysława Sikorskiego, Suchostrzycka, Wigury, rokicka, Jana Brzechwy, Szewczyka Dratewki, aleja kociewska, Pinokia, Jasia i 
Małgosi, christiana andersena, czerwonego kapturka, kubusia Puchatka, Braci grimm, Piotrowo;    

7
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Oj, działo się, działo… Siły 
nierówne, cele przeciwne, a 

na dodatek bagno… – tak móg-
łby wyglądać pobieżny opis bi-
twy, która rozegrała się 391 lat 
temu w podtczewskim Lubisze-
wie. Była ona jednym z elemen-
tów wojny polsko-szwedzkiej o 
ujście Wisły z lat 1626-1629. 

Jak polski hetman pokonał 
króla szwedzkiego
Lubiszewo stało się sceną za-
ciętych zmagań wojennych. 
Naprzeciw siebie stanęli dwaj 
wybitni wodzowie XVII wie-
ku: hetman Stanisław Koniec-
polski i król szwedzki Gustaw 
II Adolf. Mimo że siły polskie 
były niemal dwukrotnie mniej-
sze, wojsko dowodzone przez 
polskiego hetmana pokonało 
Szwedów. Walki, które trwa-
ły dwa dni, były niezwykle za-
cięte, a sam władca szwedzki 
został ranny. Bitwa pod Tcze-
wem była kulminacyjnym mo-
mentem kampanii z 1627 roku. 
Szwedom nie udało się uzyskać 
wolnej drogi do Gdańska, co 
umożliwiłoby zajęcie tego bo-
gatego portu i uzyskanie do-
stępu do Morza Bałtyckiego, 
a to było jedną z przyczyn ca-
łego konfliktu. Po bitwie pod 
Tczewem ustały działania wo-
jenne. Rok 1627 nie przyniósł 
rozstrzygnięcia, a wojna trwa-
ła jeszcze dwa lata.

Żywa lekcja historii
O bitwie z 1627 roku pisał Ro-
man Landowski w eseju hi-
storycznym „Tczew. Spacery  
w czasie i przestrzeni”. Rado-
sław Wiecki z Fabryki Sztuk 
przygotował wystawę, która 
była czynna w minionym roku. 
Ale na tym nie koniec. Już nie-
bawem, 22 września, na Bulwa-
rze Nadwiślańskim im. Księcia 
Sambora II, będziemy uczestni-
kami żywej lekcji historii. Za-
praszają na nią Fabryka Sztuk i 
Stowarzyszenie Kompania Ka-
perska w Gdańsku. 

czas pomiędzy bitwami
– Inscenizacja bitwy, obozowi-
sko, kramy kupieckie, warszta-
ty dawnego rzemiosła, strze-
lanie z łuku, muzyka z epoki, 
przemarsze z pochodniami, 
turniej szabli. To tylko niektó-
re atrakcje. Do Tczewa przyje-

dzie blisko stu rekonstruktorów 
z całej Polski, którzy wcielą się  
w wojska polskie i szwedzkie. 
Od piątku wieczorem do nie-
dzieli rano zamieszkają na nad-
wiślańskim bulwarze, gdzie 
pokażą siedemnastowieczne re-
alia. Kobiety będą gotować stra-
wę dla wojska na paleniskach, 
cerować, haftować i zajmować 
się dziećmi, a mężczyźni oka-

żą się niezłomni w ćwiczeniu 
musztry. Nie zabraknie także 
śpiewów i tańców – mówi Mar-
cin Bałut, prezes Stowarzysze-
nia Kompania Kaperska.
Program może ulec zmianie. Or-
ganizatorzy proszą mieszkańców  
o wyrozumiałość, z góry przeprasza-
jąc za hałas podczas widowiska. 
Wstęp bezpłatny!

WIDOWISKO HISTORYCZNE „TCZEW 1627”

rekonstruktorzy podczas inscenizacji
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PROGRAM
21 września (piątek)
godz. 20.00 
Bulwar nadwiślański

•	 przemarsz z pochodniami. 
Trasa: Bulwar – ul. Nad 
Wisłą – ul. Kołłątaja – Fa-
bryka Sztuk
godz. 20.30, Fabryka 
Sztuk, ul. 30 Stycznia 4

•	 fire show

22 września (sobota)
 godz. 12.00-18.00  

Bulwar nadwiślański
•	 życie obozowe
•	 strzelanie z łuku  

dla odwiedzających
•	 kramy rzemieślników
 godz. 12.00-13.00  

Bulwar nadwiślański
•	 pokaz artyleryjski
•	 atrakcje dla dzieci i doro-

słych: gra terenowa, na-
uka szermierki, warsztat 
powroźnika, opowieści  
o broni czarnoprochowej, 
wykonywanie lalek mota-
nek, konkursy sprawnoś-
ciowe

 godz. 13.30-14.30  
Bulwar nadwiślański

•	 manewry oddziałów
 godz. 15.30-17.00  

Bulwar nadwiślański
•	 inscenizacja bitwy pol-

sko-szwedzkiej
 godz. 19.30  

Bulwar nadwiślański
•	 przemarsz z pochodniami. 

Trasa: Bulwar – ul. Nad 
Wisłą – ul. Kołłątaja – Fa-
bryka Sztuk

 godz. 20.00, Fabryka 
sztuk, ul. 30 stycznia 4

•	 fire show

23 września (niedziela)
 godz. 11.00-13.00  

Bulwar Nadwiślański
•	 Turniej Szabli z udziałem 

rekonstruktorów
•	 strzelanie z łuku dla od-

wiedzających
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Wydarzenia

Trwa V edycja Konkursu Foto-
graficznego „Cztery pory roku 
w Tczewie – KALENDARZ 2019”. 
Przewidziana pula nagród fi-
nansowych to 3,5 tys. zł.
Tak jak we wcześniejszych 
edycjach zdjęcia powinny 
przedstawiać Tczew w czte-
rech porach roku. Mogą to 
być fotografie przedstawiają-
ce ciekawe, urokliwe miejsca, 
ale też wydarzenia plenero-
we, imprezy. Zdjęcia nie mu-
szą być wykonane w 2018 r., 
ale powinny przedstawiać 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 do-
starczyć do Urzędu Miejskie-
go (Biuro Rzecznika Prasowe-
go) do 31 października 2018 r. 
z dopiskiem „KONKURS FO-
TOGRAFICZNY”.
Prace konkursowe powinny 
być dostarczone w postaci od-
bitek na papierze fotograficz-
nym o wymiarach 20x30 cm 
oraz na nośniku CD.
Każdy uczestnik zgłasza  
od 4 do 8 fotografii poziomych 
w formacie cyfrowym o roz-
dzielczości przynajmniej 300 
dpi, uwzględniających wszyst-
kie pory roku. Zdjęcia, które 
zostaną zgłoszone na konkurs, 
nie mogą być wcześniej nigdzie 
publikowane ani zgłaszane do 
innych konkursów.
Prace konkursowe, zarówno  
w postaci odbitek jak i na noś-
niku CD, należy oznaczyć 
imieniem i nazwiskiem autora 
oraz tytułem lub opisem zdję-
cia oraz datą i miejscem jego 
wykonania.
Warunkiem wzięcia udziału 
w konkursie jest przekazanie 
wraz z fotografiami podpisa-
nej czytelnie karty zgłoszenia. 
Kartę zgłoszenia, której wzór 
stanowi załącznik do regula-
minu można pobrać w siedzi-
bie organizatora lub ze strony 
internetowej www.wrotatcze-
wa.pl. Wyboru zdjęć dokona 
komisja powołana przez orga-
nizatora.

V konkurs fotograficzny 
„cztery pory roku w Tczewie”

Kolejny handel pod chmurką 
tuż… tuż. Wrześniowe Tar-
gowisko odbędzie się tym ra-
zem w drugą sobotę września, 
tradycyjnie na Skwerze Doktora 
Schefflera i pobliskich uliczkach 
Starego Miasta. 

Adresowane jest przede wszyst-
kich do osób prywatnych, któ-
re chciałyby sprzedać piękne,  
a niepotrzebne już przedmio-
ty, odzież, obuwie, książki, za-
bawki. Organizatorzy zapra-
szają również kolekcjonerów i 

wrZeśniowe Targowisko – nabór roZPocZęTy
rękodzielników, którzy byli wy-
stawcami podczas czerwcowego 
Pchlego Targu. We Wrześnio-
wym Targowisku mogą wziąć 
udział przedsiębiorcy, ale oferują-
cy wyłącznie artykuły spożywcze 
i tzw. małą gastronomię. Dzieci 
również mogą handlować, oczy-
wiście za zgodą rodziców. 
Co ważne, wystawcy nie pono-
szą żadnych opłat. We własnym 
zakresie organizują sobie stoisko  
w miejscu wcześniej im wyzna-
czonym. Zgłoszenia przyjmowa-
ne są do 6 września. Wystarczy 

zapoznać się z regulaminem, wy-
pełnić elektroniczny formularz – 
oba dokumenty są dostępne na: 
www.pchlitarg.tczew.pl – i cze-
kać na odpowiedź. Oczywiście, 
kto woli tradycyjną formę zapisów, 
może wybrać się do Fabryki Sztuk 
przy ul. 30 Stycznia 4 od ponie-
działku do piątku w godz. 8.00-
16.00, by zapisać się osobiście. 
Organizatorem wydarzenia jest 
Fabryka Sztuk we współpra-
cy z Urzędem Miejskim, Strażą 
Miejską i Zakładem Usług Ko-
munalnych.
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