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Lato to nie tylko czas
wypoczynku, ale też
intensywnych prac inwestycyjnych. Na terenie Tczewa trwają remonty ulic, urządzanie
nowych terenów rekreacyjnych, modernizacje placów zabaw, realizowane są projektu Budżetu Obywatelskiego. W każdej dzielnicy można dostrzec zmiany.



Więcej na str. 9 



1 września – uroczystości 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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„Pro Domo Trsoviensi”

Zgłoś kandydata
Do 30 września na ręce przewodniczącego Rady Miejskiej można kierować wnioski o przyznanie Medalu „Pro Domo Trsoviensi”. Jest to wyróżnienie 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 promocyjne, przydające miastu splendoru lub wyraźne korzyści mieszkańcom. 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 wniosku należy dołączyć szczegółowe uzasadnienie. Złożone wnioski trafiają do przewodniczącego Rady Miejskiej, który sprawdza,
czy spełniają one wymogi formalne. Jeśli tak – wnioski kierowane są do komisji stałych Rady – do konsultacji i zaopiniowania.
Dopiero po zaopiniowaniu wniosków przez wszystkie komisje
Rady Miejskiej, przewodniczący kieruje te pozytywnie zaopiniowane do Kapituły Medalu „Pro Domo Trsoviensi”. Dniem wręczenia medalu jest Dzień Tczewa, przypadający 30 stycznia.
Do tej pory przyznanych zostało 38 Medali „Pro Domo Trsoviensi”.
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 – Hawryluk, Józef Krawczykiewicz, Włodzimierz Ziółkowski, Edward 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 Murawski, 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.

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.
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.

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 czerwca 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 składników 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 obowiązkowego 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 projektu konkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 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.).
Porządek sporządzono 16 sierpnia br.

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

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013
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1 września – 79. rocznica wybuchu II wojny światowej
Jak poinformował K. Szczerski, prezydent od dawna planuje
udać się 1 września do Tczewa.
Tczew, jak zaznaczył prezydencki minister, to jeden z celów
pierwszych niemieckich bombardowań. Decyzja o takiej formie udziału prezydenta w tegorocznych obchodach rocznicy
wybuchu II wojny światowej
wynika z intencji przypominania o ofiarach cywilnych ataku
Niemiec na Polskę.
W momencie oddawania „Panoramy Miasta” do druku, nie

M. Mykowska

Prezydent RP Andrzej Duda planuje przybyć do Tczewa na uroczystości 79. rocznicy wybuchu II
wojny światowej – poinformował
Krzysztof Szczerski, szef gabinetu prezydenta RP.

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

W przypadku wizyty prezydenta, 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 Bohaterów Szymankowa, niedaleko Mostu Tczewskiego.
Nieza leżnie natomiast od
wizyty prezydenta Andrzeja Dudy, uroczystości patriot yczne odbędą się również
o godz. 15.00.
W programie m.in.: hymn państwowy, wystąpienia okolicznościowe, modlitwa za poległych, Apel Poległych, salwa
honorowa, składanie kwiatów.
O godz. 16.00 na Bulwarze
Nadwiślańskim, rozpocznie się
Piknik Historyczno-Militarny, organizowany przez Fabrykę Sztuk.
M.M.

Oddaliśmy hołd powstańcom warszawskim
W obchodach 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego uczestniczyli kombatanci,
harcerze, przedstawiciele władz
samorządowych, organizacji politycznych i społecznych, mieszkańcy Tczewa. Wśród zebranych
był 93-letni dzisiaj uczestnik Powstania Warszawskiego – pan
Henryk Handke. Uroczystości
patriotyczne odbyły się w Parku
Kopernika, przy obelisku pamięci bitew II wojny światowej.
O bohaterach powstania przypomniał prowadzący uroczystość
Krzysztof Korda, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej. Powstanie zorganizowała Armia
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1 sierpnia tczewianie uczcili bohaterów Powstania Warszawskiego.

Krajowa, największa w Europie
armia podziemna. Do walki stanęło ok. 50 tys. żołnierzy Armii
Krajowej dysponujących 6 tysiącami sztuk broni palnej i zapasem

amunicji na kilka dni. Naprzeciwko mieli 20 tys. dobrze uzbrojonych żołnierzy i policjantów niemieckich. W mieście przebywali
też żołnierze hitlerowscy kierowa-

wa wnioski o dofinansowanie
wymiany ogrzewania w budynkach wielorodzinnych. Udział
w nowym konkursie oznacza, że
Urząd wystąpi w Państwa imieniu do WFOŚiGW w Gdańsku o dofinansowanie wymiany
ogrzewania zgodnie ze złożonymi wcześniej wnioskami. Informujemy, że w budynkach wielorodzinnych można realizować
zadanie zgodnie ze złożonym w
2018 roku wnioskiem. Poniesione przez Państwa wydatki będą
stanowiły podstawę do zawarcia umowy i wypłaty dotacji je-

żeli zostaną poniesione po dniu
22.06.2018 roku. Po zakończeniu
inwestycji, w celu otrzymania dofinansowania i zawarcia umowy,
konieczne jest dostarczenie dokumentów zgodnie z § 9 Regulaminu konkursu „Czyste powietrze
Tczewa” (regulamin dostępny jest
na www.wrotatczewa.pl

ni na front. Powstanie planowano
na 2-3 dni. Po 63 dniach bohaterscy żołnierze Warszawy poddali się. Zginęło ok. 20 tysięcy żołnierzy AK oraz ćwierć miliona
ludności cywilnej. 650 tys. mieszkańców zostało wypędzonych ze
zrujnowanej Warszawy.
Na zakończenie uroczystości
kombatanci uhonorowali prezydenta Tczewa Mirosława Pobłockiego Krzyżem 100-lecia
Związku Inwalidów Wojennych.
Odznaczenie wręczyli przedstawiciele oddziału tczewskiego ZIW – Teresa Miąskowska
i Mieczysław Brykarczyk.
Organizatorem uroczystości patriotycznych był Mirosław Pobłocki, prezydent Tczewa.
M.M.

„Czyste powietrze Tczewa 2018” – ważne informacje
Urząd Miejski w Tczewie, w ślad za
informacją otrzymaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
informuje, że w zamian za dofinansowanie, które miało być przyznawane w osobom biorącym udział w
konkursie „Czyste powietrze Tczewa” (edycja 2018), zaproponowano
udział w nowych konkursach.
„Modernizacja źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych” – konkurs dotyczy Wnioskodawców, którzy w 2018 roku
złożyli w Urzędzie Miasta Tcze

„Czyste Powietrze” – program dotyczy modernizacji instalacji grzewczych w budynkach jednorodzinnych i będzie
realizowany przez WFOŚiGW
w Gdańsku. Oznacza to, że
wnioski złożone w 2018 roku


w Urzędzie Miasta Tczewa
o dof inansowanie w ymiany
ogrzewania w budynkach jednorodzinnych pozostawione
będą bez rozpatrzenia.

W celu otrzymania dofinansowania należy złożyć nowy wniosek w WFOŚiGW w Gdańsku
(adres: ul. Rybaki Górne 8, 80861 Gdańsk). Informacji na temat
aplikowania do programu udzielają pracownicy Funduszu, telefon kontaktowy (58) 743 18 00,
(58) 301 91 92. Strona internetowa
Funduszu: www.wfos.gdansk.pl.

 • Samorząd
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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 ulicom na obszarze należącym do
Agencji Mienia Wojskowego –
w rejonie ul. Bałdowskiej, za zakładem Huber–Suhner.
Znajduje się tam ok. 19 ha przeznaczonych pod budownictwo
mieszkaniowe, głównie jednorodzinne. Powstają tam już domki
jednorodzinne, stąd konieczność
nadania adresów.
Nazwy ulic: ul. Św. Huberta
i ul. Myśliwska – zaproponowały koła łowieckie „Szarak”
z Tczewa i „Knieja” w Subkowach”. Ulice położone są w sąsiedztwie sadów i terenów użytkowanych rolniczo, nadanie im
nazw związanych z łowiectwem
nawiązuje do przyrodniczego
charakteru okolicy. Jest też uhonorowaniem zasług i aktywności lokalnych kół łowieckich.
Uchwałę przyjęto 21 głosami
„za”, przy jednym wstrzymującym się.

Kontrowersje wywołała natomiast uchwała w sprawie nadania nazw dwóm rondom. Część
radnych uznała, że nadawanie
nazw rondom nie jest właściwe
i rada nie ma takiego obowiązku. Ostatecznie uchwała została poparta przez 11 radnych, |7
było przeciwnych, a 4 wstrzymało się od głosu.
Rondo Dworcowe to nazwa
ronda u zbiegu ul. Gdańskiej
i 1 Maja. Nazwa ta nadana została na wniosek Związku Zawodowego Maszynistów Zajączkowo Tczewskie i nawiązuje
do pierwszego dworca kolejowego, który znajdował się niedaleko oraz do obecnego dworca.

Nazwę Rondo Spółdzielców
otrzymało rondo u zbiegu ul.
J. Narodu i Saperskiej. Był to
wniosek mieszkańców Osiedla im. Garnuszewskiego. Nowa
nazwa ma upamiętnić działalność spółdzielców na terenie
Tczewa.
M.M.

absolutorium dla Prezydenta miasta
Prezydent Tczewa otrzymał od
Rady Miejskiej absolutorium za wykonanie budżetu za 2017 rok.
Z a ud z ielen iem absoluto rium głosowało 18 radnych,
3 wstrzymało się od głosu (B.
Paprot, Z. Urban, T. Klimczak).
Głosowanie odbyło się na podczas sesji 28 czerwca.

Bud ż et m ia st a Tc z e w a na
2 017 r. z o s t a ł uc hw a lony
w grudniu 2016 r. w wysokości:
228 171 241 zł – dochody oraz
248 774 813 zł – wydatki.
W ciągu roku uchwalono 8 korekt budżetu i ostatecznie dochody wyniosły 251 190 098 zł,
a wydatki 272 079 485 zł.

Dochody zrealizowano
w 100,34 proc., zaś wydatki
w 93,58 proc. Wśród wydatków, 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.
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Nowe nazwy dla
tczewskich ulic i rond

Rada przyjęła absolutorium 18 głosami „za”

Wykonanie budżetu pozytywnie zaopiniowała Komisja Rewizyjna wnioskując do radnych
o udzielenie absolutorium.
– Wszystkie wydatki zostały
poniesione zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej – powiedział
Zenon Drewa, przewodniczący
Komisji Rewizyjnej. – Dziękuję za wykonanie budżetu. Miasto pięknieje i wierzę, że na ko-

niec kadencji będzie wyglądało
jeszcze lepiej.

Prezydent Mirosław Pobłocki
podziękował za otrzymane absolutorium. – Absolutorium to nie jest
efekt pracy jednej osoby, ale wynik
współpracy wielu osób. Dziękuję
radnym, którzy ten budżet współtworzyli i urzędnikom i jednostkom, które go realizowały.
M.M.

wynagrodzenie prezydenta Tczewa obniżone
Dopiero po powtórnym głosowaniu, radni podjęli decyzje o obniżeniu wynagrodzenia dla prezydenta Tczewa.
Uchwała jest następstwem Rozporządzenia Rady Ministrów
z 15 maja 2018 r. w sprawie
wynagradzania pracowników
samorządowych: wprowadza
zmiany w wysokości maksymalnego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego
na stanowiskach wójtów (burmistrzów, prezydentów miasta)
oraz starostów i marszałków
województw. Dotychczasowe
przepisy dotyczące wynagrodzenia wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast określały
granice wynagrodzenia zasadniczego 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 granice wynagrodzenia to przedział od 3 800 zł do 5 000 zł.
Uchwała Rady Miejskiej przyjęta 28 czerwca br. dostosowuje
obecne wynagrodzenie prezydenta Tczewa do wysokości określonej przez nowe przepisy prawa.

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 decyzje mają podejmować. Radny
Zenon Drewa podkreślał, że na
ten temat nie było żadnej debaty, ani konsultacji z udziałem samorządów. – Ten projekt nie ma
żadnego merytorycznego uzasadnienia – mówił Z. Drewa. – Zaczęło się od nagród, które wypłacił sobie rząd, a skutki spadły na
samorządy. My tutaj na sali wiemy, z jakimi obowiązkami i odpowiedzialnością wiąże się praca
prezydenta. Nie może być tak, że
jakikolwiek interes polityczny będzie decydował o wynagrodzeniu
urzędników samorządowych. Na
to się nie zgadzam.

W podobnym tonie wypowiadało się wielu radnych zgłaszając m.in. wątpliwości co do
zgodności z konstytucją wspomnianego rozporządzenia. Wyraz swojemu niezadowoleniu
dali podczas głosowania. Za
przyjęciem uchwały, czyli obniżeniem wynagrodzenia pre-

zydentowi głosowało 2 radnych,
przeciw było 5, pozostałych 14
wstrzymało się od głosu.

Prezydent Tczewa zaapelował
do radnych o reasumpcję głosowania.

– Dziękuję i doceniam, że bronicie mojego w y nagrodz enia, ale zwracam uwagę na to,
że głosowaliście za tym, żeby
prezydent złamał prawo – powiedział prezydent Mirosław
Pobłocki. – Prezydent musi
przestrzegać przepisów. Nie
mogę otrzymać wynagrodzenia w dotychczasowej wysokości. Dlatego proszę o reasumpcję głosowania.
Jak dodała Katarzyna Mejna, sekretarz miasta, Rozporządzenie
Rady Ministrów jest aktem wyższego rzędu, wiec nieprzyjęcie
uchwały może skutkować interwencją Regionalnej Izby Obrachunkowej i zarzutami o naruszenie dyscypliny finansowej.
Po przerwie głosowanie powtórzono. Ostatecznie uchwałę przyjęto 7 głosami za, przy
14 wstrzymujących.
M.M.
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Szkolny Budżet Obywatelski

Młodzi tczewianie zdecydowali,
na co wydać pieniądze
18 projektów jest realizowanych
w ramach Szkolnego Budżetu
Obywatelskiego Tczewa.
W prz edsię w zięciu w zię ł y
udział wszystkie samorządowe
szkoły podstawowe z Tczewa,
czyli 9 placówek. To uczniowie
sami zgłaszali propozycje do
budżetu i w głosowaniu wybierali te, które będą wykonane.

Frekwencja podczas głosowania w szkołach wynosiła 58 do
88 proc. (średnio 67,43 proc.)
Głosowało 3944 uczniów. Oddano 4 623 ważne głosy (można było głosować na więcej niż
1 projekt). Największa frekwencja była w Szkole Podstawowej nr 7, ale także w SP 5, SP
11. Łącznie zgłoszono 32 projekty. Ostatecznie w yłoniono 18 projektów – o tym, które
z nich będą realizowane zdecydowały wyniki głosowania,
ale też koszty (każda szkoła ma
do wydania 22 tys. zł). Łącznie
na Szkolny Budżet Obywatelski przeznaczonych zostało 200
tys. zł z budżetu miasta.
Wśród pomysłów przegłosowanych przez dzieci i młodzież są
m.in. rozbudowa szkolnej sceny teatralnej, zakup sprzętu na-

W Szkolnym Budżecie Obywatelskim wzięli udział uczniowie wszystkich
samorządowych szkól podstawowych

głośnieniowego, wyposażenie
boiska szkolnego, unowocześnienie pracowni komputerowej,
zakup monitorów, tabletów, ebooków, zakup podłogowych
gier planszowych, kąciki wypoczynkowe, szafki.
Szkolny Budżet Obywatelski to
inicjatywa prezydenta miasta –
Mirosława Pobłockiego. – Zależy mi na tym, aby młodych
ludzi jak najwcześniej uczyli
się demokracji, współodpowiedzialności i przedsiębiorczości – mówi prezydent Tczewa.

– Szkolny Budżet Obywatelski pozwala uczniom wpływać 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 pokolenia, ale też o zaangażowaniu
w życie szkolnej społeczności.
Mam nadzieję, że po ukończeniu 16 roku życia każdy z uczniów będzie aktywnie uczestniczył również „dużym” Budżecie
Obywatelskim Tczewa.
M.M.

WYNIKI GŁOSOWANIA (projekty do realizacji)
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 zakup sprzętu nagłośnieniowego i estradowego na potrzeby
szkolnych przedstawień i nie
tylko – 354 głosy
Szkoła Podstawowa nr 4
– frekwencja 85 proc.
• powstanie i wyposażenie
sali do ćwiczeń korekcyjnych – 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 bramek na boisku szkolnym –
105 głosów
Szkoła Podstawowa nr 7
– frekwencja 88 proc.

• remont szatni przy sali gimnastycznej – 117 głosów
• wymiana bramy od strony
sali gimnastycznej – 74 głosy
• zakup monitora interaktywnego – 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 językowej –164 głosy
• zakup tabletów i e-booków –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 nowych komputerów – 410
głosów

Prezydent Tczewa nominowany
do europejskiego konkursu
„Innowacje w Polityce 2018”
Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki został nominowany do europejskiego konkursu „Innowacje w Polityce 2018” za pomysł i
utworzenie Szkolnego Budżetu
Obywatelskiego.

Nominacja wpłynęła od mieszkańców. Prawo do nominowania mają obywatele wszystkich
47 krajów Rady Europy.

Konkurs „Innowacje w Polityce” (Innovation in Politics
Award 2018) jest organizowany po raz drugi, przez Instytut
Innowacji w Polityce z siedzibą główną w Wiedniu. Zostaną
w nim wyróżnieni politycy odpowiedzialni za realizację projektów, które podnoszą jakość
życia Europejczyków i wnoszą
nowe rozwiązania w ośmiu kategoriach: Społeczeństwo, Demokracja, Prawa Człowieka,
Ekologia, Społeczność Lokalna, Miejsce Pracy, Dobrobyt,
Jakość Życia. Instytut promuje działania polityczne, które są
innowacyjne, aby mogły służyć
jako inspiracja dla innych.
W konkursie mogą brać udział
odpowiadający za projekty politycy niezależnie od tego, z jaką
partią polityczną są związani
oraz na jakim szczeblu administracyjnym lub samorządowym
działają.

Zgłoszone projekty zostaną
ocenione jesienią 2018 roku.
Jury składające się z ponad tysiąca obywateli Europy wybierze 80 finalistów i 8 zwycięzców
w 8 kategoriach spośród wszystkich zgłoszonych projektów.
W 2017 roku zgłoszono około 600 projektów z 15 krajów
europejskich. Wśród finalistów
znalazło się osiem projektów
z Polski.
M.M.
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Ładniej na ul. Bądź EKO, czyli „zielone przystanki” w Tczewie
Wojska Polskiego

ków proekologicznych w naszym życiu codziennym.

Tonące w zieleni przystanki, a
przy okazji informacja o tym, jak
szanować środowisko, to pomysł
tczewskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

Po obu stronach
ul. Wojska Polskiego powstały nowe
pasy zieleni.
Pracownicy „Zieleni Miejskiej”,
na zlecenie miasta, wykonali
nasadzenia zieleni wzdłuż ulicy. Nowe byliny, niskie krzewy,
płożące róże sprawiły, że ulica
wypiękniała. Aby uchronić rośliny od szkodliwego działania
soli wykorzystywanej podczas
akcji zima, pas zieleni odgrodzony został warstwą kamieni.
M.M.

„Zielone przystanki – bądź EKO
ze ZWiK” to projekt pilotażowy
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie skierowany do mieszkańców. Projektem
zostały objęte trzy przystanki autobusowe tj. przy ul. Wojska Polskiego (obok murali), przy ul. Jagiellońskiej (vis a vis McDonald`s)
oraz naprzeciwko „starej pętli” na
ulicy Armii Krajowej.

– Wybór przystanku autobusowego do projektu w ynika
z możliwości dotarcia do znacznej części mieszkańców na co
dzień korzystającej z komunikacji miejskiej. Stworzenie zielonej, uporządkowanej przestrzeni jest odniesieniem do
naturalnego środowiska w którym dobrze się czujemy, miło
spędzamy czas, w tym przypadku oczekując na autobus.
Mamy także nadzieję, że poprzez znaczek … bądź EKO,
projekt przyczyni się do poprawy dbałości użytkowników
o przestrzeń publiczną – tłuma-

czy Jacek Gorczyński, zastępca dyrektora ds. ekonomiczno–
finansowych ZWiK.
W ramach realizacji projektu ZWiK przekazuje również
informacje o parametrach jakościowych dostarczanej wody
oraz stopniu oczyszczania ścieków, a także informuje o możliwych 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-

– Bardzo się cieszę, że miejska
spółka angażuje się w przedsięwzięcia zmierzające do poprawy
estetyki Tczewa, a jednocześnie podejmuje działania związane z edukacją proekologiczną – mówi Mirosław Pobłocki,
prezydent Tczewa. – Mam nadzieję, że nowe otoczenie przystanków podoba się mieszkańcom, a szczególnie pasażerom
oczekującym na autobus. Ulice
Wojska Polskiego, Jagiellońska
i Armii Krajowej należą do najbardziej uczęszczanych arterii
Tczewa, więc efekt tych działań jest zauważalny i korzystnie
wpływa na wizerunek miasta.
Projekt „Zielone przystanki – bądź
EKO ze ZWiK ” wpisuje się w misję Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie tj. „zapewnienie mieszkańcom Tczewa
warunków uzyskania ciągłych
i bezpiecznych dostaw wody o bardzo dobrych parametrach jakościowych oraz odbioru i oczyszczania ścieków zgodnie z wymogami
ochrony środowiska przy jednoczesnym racjonalnym korzystaniu
z zasobów naturalnych”.

TTBS na trzecim miejscu w rankingu „Gazety Prawnej”
Działalność Tczewskiego Towarzystwa 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 Towarzystwom Budownictwa Społecznego. Efektem tej pracy jest ranking TBS-ów za rok 2018.

Ocenie polegały różne sfery
działalności spółek, począwszy
od ich kondycji finansowej i zakresu prowadzonych inwestycji, poprzez zarządzanie nieruchomościami, szeroki wachlarz
usług, po politykę kadrową czy
zaangażowanie w szeroko rozumianą lokalną działalność
społeczną.
W rankingu Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
zajęło wysokie III miejsce.
– Postrzegamy to wyróżnienie
jako potwierdzenie kierunków

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

Klienta, skuteczności działania, czy transparentności funkcjonowania spółki. Przy okazji
dziękuję za wszystkie uwagi,
które do nas napływają, a dzięki którym również możemy poprawiać się i dalej rozwijać.

Spółka TTBS realizuje w tym
roku rekordową liczbę inwestycji. – W tym roku ukończymy
dwa budynki deweloperskie (po

43 mieszkania każdy) przy ul.
Grota Roweckiego i Bora Komorowskiego – wszystkie mieszkania zostały sprzedane – dodaje
prezes Arkadiusz Woźniak. –
Rozpoczynamy budowę dwóch
budynków (po 18 mieszkań)
o charakterze komunalnym przy
ul. Prostej, do których w przyszłym roku przeniosą się najemcy lokali gminnych „w nagrodę”
za rzetelne i terminowe opłaty czynszowe. Na ten cel (budowę lokali komunalnych) udało
się pozyskać z banku BGK bezzwrotne dofinansowanie w wysokości 2 mln zł. Poza tym ogłaszamy przetarg na kolejny budynek
deweloperski przy ul. Sambora 5,
który zaprojektowany został na
18 mieszkań, a jego oddanie planowane jest jesienią przyszłego
roku. Można więc stwierdzić, że
TTBS realizować będzie w drugiej połowie br. 140 mieszkań,
a jest to już liczba, którą można
się pochwalić.
(TTBS)
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Kto może zostać pisarzem? Każdy!
kowych na planszach, a także
jakimi zasadami powinien kierować się autor podczas tworzenia scenariusza historii rysunkowej. A co z praktyką? Na
młodych adeptów sztuki pisarskiej czekało m.in. stworzenie
baśniowej opowieści, której fabuła opierać się będzie na trzech
losowo wybranych słowach. Zadaniem uczestników warsztatów było też stworzenie utworu wzorowanego na japońskiej
poetyce haiku.

3 i 4 lipca, w budynku głównym
Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Tczewie, zorganizowane zostały
Wakacyjne Warsztaty Literackie.
Pod okiem Daniela Odiji, prozaika, animatora kultury, publicysty, autora powieści „Ulica”, „Niech to nie będzie sen”,
„Tartak”, „Kronika umarłych”
młodzi adepci sztuki pisarskiej
poznawali tajniki literackiego rzemiosła, uczyli się jak odpowiednio formułować myśli,
przelewać na papier odczucia,
emocje, przeżycia, jak trafnie
dobierać słowa oraz konstruować narrację powieściową.

Podczas części praktycznej,
a przyszli mistrzowie pióra
mogli liczyć na wsparcie, krytyczne uwagi oraz wskazówki ze strony profesjonalnego
znawcy pisarskich tajników.
Poznali tajniki tworzenia literackich postaci, dowiedzieli

się, jak ważne dla samej fabuły są intrygujące opisy scenerii,
a także budujące napięcie zwroty akcji. Pisarz zwrócił młodym
podopiecznym uwagę na fakt,
że szeroko rozumiana twórczość to nie tylko proza i sławiąca ulotność chwili poezja,

Gdzież są twoje szklane domy?

ale również, znana starszym
i młodszym odbiorcom, opowieść komiksowa. Daniel Odija wyjaśnił uczestnikom bibliotecznych warsztatów czym
charakteryzuje się komiks, jakie są wytyczne dotyczące rozmieszczenia sekwencji obraz-

Narodowe Czytanie Przedwiośnia
Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki oraz dyrektor i pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Tczewie serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców, miłośników literatury oraz sympatyków tczewskiej książnicy do
udziału w kolejnej odsłonie projektu Narodowe Czytanie.
Podczas tegorocznej edycji zaprezentowane 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 rewolucyjnych, zaostrzanie się napięć społecznych, szerzenie ideologii komunistycznej, palące problemy
społeczno-polityczne, proces stopniowego 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 historyczno-literacka! Wstęp wolny.

Jak się okazuje dziecięca wyobraźnia nie zna granic. Talent,
zapał, pomysłowość młodych
adeptów pióra przerosły oczekiwania samego prowadzącego.
Czyżby w bibliotecznych warsztatach uczestniczył przyszły
powieściopisarz bądź dumający nad kruchością świata poeta?
Kto wie… Czas pokaże.
(MBP)

Konkurs literacko-plastyczny

Pozdrowienia z…
Czy wysyłacie pocztówki z wakacji? Tego nie wiemy, ale o tym, że
lubicie je projektować przekonują pracownicy Fabryki Sztuk.
– Po raz czwarty ogłaszamy
konkurs literacko-plastyczny
„Pozdrowienia z…”. W dotychczasowych edycjach zgromadziliśmy około 270 wakacyjnych
pocztówek. Do 23 września
czekamy na nowe projekty plastyczne i teksty pozdrowień, by
następnie wyłonić zwycięzców.
Są dwie kategorie tematyczne:
plastyka i tekst. W tej pierwszej
przewidzieliśmy cztery kategorie wiekowe. Pocztówkę można
wykonać w dowolnej technice
plastycznej, w formacie A6 lub
A5 – mówią organizatorzy.
Do wygrania m.in. bony upominkowe o łącznej wa r tości 1100 zł. Nagroda specjalna to emisja nagrodzonej pracy
w formie pocztowej kartki okolicznościowej w il. 200 egz.
Regulamin i karta zgłoszenia
dostępne są na: www.fabrykasztuk.tczew.pl

Partnerzy konkursu: Kino „Helios” w Tczewie, Lokalna Organizacja Turystyczna „Kociewie”.
(Fabryka Sztuk)
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Ewakuacja na Zatorzu

16 lipca w godzinach wieczornych, z ul. Wilczej na osiedlu
Zatorze ewakuowano blisko
70 mieszkańców. Powodem
był niewypał przyniesiony na
teren posesji. Na miejscu natychmiast pojawili się strażacy, policja, straż miejska, pracownicy Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej, Urzędu
Miejskiego i inne służby. Teren został zabezpieczony. Lokatorzy okolicznych budynków spędzili noc u swoich
bliskich lub w Szkole Podstawowej nr 5, gdzie przygotowano dla nich miejsca i zapewniono opiekę.
Następnego dnia po godz.
9.00 na miejsce zdarzenia dotarł patrol saperów z Elbląga.
Saperzy nie mogli podjąć akcji 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 akcja 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 przedmedycznej starszej pani przebywającej
na Bulwarze Nadwiślańskim.

Pieszy patrol Straży Miejskiej
pełnił tego dnia służbę w rejonie Bulwaru Nadwiślańskiego. Ok. godz. 15.45 otrzymał
informację od dyżurnego, aby
udać się w okolice placu zabaw, gdzie na chodniku przewróciła się starsza osoba. Na
miejscu zastano panią w wieku
90 lat, która w wyniku upadku
doznała urazu głowy. Natychmiast udzielono poszkodowanej pomocy przedmedycznej
– do czasu przyjazdu karetki
pogotowia. Strażnicy skorzystali z torby medycznej, w którą wyposażone są samochody
straży miejskiej. Starszej pani
założono bandaż celem zatamowania krwawienia. Po około 15 minutach poszkodowaną
zajęli się ratownicy medyczni,
którzy zabrali ją do szpitala.

Policjanci świętowali 99-lecie formacji
Święto Policji było okazją do
wręczenia awansów, odznaczeń
i nagród tczewskim funkcjonariuszom.
Uroczystości związane ze świętem policji odbyły się 19 lipca
w Centrum Kultury i Sztuki.
Oprócz policjantów i pracowników cy wilnych Komendy
Powiatowej Policji przybyli zaproszeni goście, a wśród nich
prezydent Tczewa Mirosław
Pobłocki, starosta tczewski Tadeusz Dzwonkowski, przedstawiciele samorządów lokalnych z powiatu tczewskiego,
komendanci straży miejskiej,
straży pożarnej.

Uroczystość była okazją do wręczenia nagród, awansów i odznaczeń. – W tym roku obchodzimy 99. rocznicę powstania
polskiej policji. Ta rocznica
zbiega się ze 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości – przypomniał insp.
Dariusz Krasula, komendant
powiatowy policji w Tczewie.
– Chcemy dzisiaj podziękować
za tę niełatwą i niebezpieczną służbę – zarówno mundurowym funkcjonariuszom, jak i
pracownikom cywilnym.
– Policja to przede wszystkim służba i bezpieczeństwo,
to pomoc wszystkim, którzy
jej potrzebują – dodał insp.
Krzysztof Kozelan, I zastęp-

M. Mykowska

Krótko

Prezydent Mirosław Pobłocki wreczyl symboliczne czeki wyróżniajacym
się policjantom i pracownikom KPP w Tczewie

ca komendanta wojewódzkiego
policji w Gdańsku. – To służba
niebezpieczna, ale jednocześnie dająca ogromną satysfakcję.
Dziękuję policjantom, ale też
wszystkim przyjaciołom, którzy naszą pracę wspierają i rozumieją – samorządowcom, innym służbom mundurowym,
prokuratorom, naszym rodzinom. Dziękuję za wspólne działania na rzecz bezpieczeństwa
mieszkańców.
Prezydent Mirosław Pobłocki przyłączając się do życzeń i
gratulacji, szczególnie podziękował za ostatnią akcję związaną z zabezpieczeniem terenu
i ewakuacją mieszkańców os.

Zatorze, po ujawnieniu tam niewybuchu. Akcja została przeprowadzona 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 policjantom i pracownikom KPP
były także nagrody prezydenta Tczewa, które otrzymali:
sierż. sztab. Wioleta Maras–
Dudyńska, sierż. sztab. Marek Taf liński, mł. aspirant
Seweryn Karczewski oraz Ramona Krzyżostaniak i Kalina Zajda.
M.M.

Półkolonie w... Straży Miejskiej
W lipcu uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Tczewie uczestniczący w półkoloniach letnich organizowanych przez szkołę mieli
okazje spotkać się w Komendzie
Straży Miejskiej z funkcjonariuszką i porozmawiać na temat bezpieczeństwa podczas wakacji.
W czasie spotkania strażniczka
przypomniała o przestrzeganiu
podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas wypoczynku
nad wodą, w górach, w lesie, na
placu zabaw , podczas jazdy rowerem oraz w czasie podróży.
Dzieci jak zawsze wykazywały
duże zainteresowanie i aktywnie uczestniczyły w spotkaniu,
zadając mnóstwo pytań. Uczniowie przypomnieli sobie numery alarmowe służb dbających

o bezpieczeńst wo o porządek. Tego typu spotkania niosą za sobą pozytywny przekaz
oraz utrwalają zdobytą przez
młodych ludzi wiedzę. Każdego roku dzieci stają się ofiara-

mi wypadków . Należy pamiętać , że większości tych zdarzeń
można by unikać zachowując
zasady prawidłowego postępowania i zachowania podczas
wakacyjnego relaksu.

Inwestycje • 

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

Lato z inwestycjami
Budżet Obywatelski Tczewa

Lato to nie tylko czas wypoczynku, ale też intensywnych prac inwestycyjnych. Na terenie Tczewa
trwają remonty ulic, urządzanie
nowych terenów rekreacyjnych,
modernizacje placów zabaw, realizowane są projektu Budżetu
Obywatelskiego.

W tym roku powstaje nowy teren rekreacyjny na Os. Staszica, w rejonie ul. Flisaków. Już
w maju wykonany został pierwszy etap inwestycji: dwa nowe
boiska – do piłki siatkowej i koszykówki. Oba boiska mają poliuretanową nawierzchnię, zostały wyposażone w niezbędny
sprzęt i ogrodzone. Wykonane zostało też dojście do boisk,
ustawione ławki, kosze na śmieci. Przed rozpoczęciem wakacji,
z boisk zdążyli już skorzystać
uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 7 (m.in. w ramach lekcji wychowania fizycznego), ale także
inni mieszkańcy. Realizowany
jest kolejny etap inwestycji, czyli chodniki, oświetlenie, kolejne
ławki, kosze na śmieci, stojaki
rowerowe, nasadzenia zieleni.
W latach następnych pozostanie do wykonania : pumptrack,
tor dla rolkarzy, miejsca parkingowe, boisko do gry w piłkę
nożną o naturalnej nawierzchni trawiastej.

Na Os. Bajkowym i Czyżykowie
Kończą się prace przy urządzaniu terenu rekreacyjnego przy
ul. Andersena. Na działce o powierzchni ok. 5 tys. m2, położonej między blokami mieszkalnymi, jest już boisko z nawierzchnią
ze sztucznej trawy – do piłki
nożnej i koszykówki. Inwestycja obejmuje też m.in. montaż
nowych urządzeń zabawowych,
bezpiecznej nawierzchni na placach zabaw; budowę ogrodzenia
placów zabaw, montaż stołu do
tenisa stołowego oraz elementów małej architektury (ławek,
koszy na śmieci, stojaków rowerowych), nasadzenia zieleni,
oświetlenie. Większość prac została już wykonana.
Trwa zagospodarowywanie niecki czyżykowskiej, gdzie powstanie m.in. infrastruktura na
potrzeby rolkarzy, deskorolkarzy, miłośników ekstremalnej

M. Mykowska

Na Os. Staszica

Remont ul. Orzeszkowej – termin realizacji to październik br.

jazdy na rowerze. Realizowane sa dwa pierwsze etapy inwestycji, czyli m.in. drenaż terenu,
kanalizacja deszczowa, podbudowa pod pumptrack, chodniki, przesunięty został wybieg
dla psów. Wkrótce pojawi się
pumptrack i ogłoszony zostanie przetarg na II etap zadania,
w tramach którego wykonane
mają być kolejne 3 pumptracki.

Świetlice dla mieszkańców

Wiosną tego roku, przy ul. Łaziennej (w budynku Forum Inicjatyw Społecznych) , oddane
zostało Centrum Wspierania
Rodziny. Instytucja pomaga rodzinom borykającym się z różnego rodzaju problemami. Tam
mogą porozmawiać z psychologiem, terapeutą. Jest to także
przestrzeń do wspólnych spot-

kań, inicjatyw, aktywnego spędzania czasu.

Podobną funkcję – wspierającą rodziny i integrującą lokalna
społeczność będzie pełnić Klub
Rodzinny Zatorze – w remontowanym obecnie budynku przy
ul. Elżbiety. Obie wspomniane inwestycje realizowane są
w ramach projektu pn. „Miasto
od nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza”, który jest
współfinansowany ze środków
unijnych.
Kolejna świetlica dla mieszkańców powstanie na Os. Witosa. W tym samym budynku
będzie znajdowała się również
filia Miejskiej Biblioteki Publicznej. Mieszkańcy i czytelnicy skorzystają z nowego obiektu już jesienią.

Mirosław Pobłocki, prezydent Tczewa:
– Ten rok jest trudny dla inwestycji, przede wszystkim ze względu na problemy 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 komunikacji 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
realizujemy od 2014 r. W tym
czasie powstało blisko 100 różnego rodzaju inwestycji. W tym
roku do tej listy dołączą kolejne.
Część z nich została już wykonana. Gotowy jest monitoring
na Os. Staszica – przy Szkole Podstawowej nr 7 i na terenach rekreacyjnych. Wykonane
zostało mini-boisko do koszykówki przy ul. Jagiełły, na niecce czyżykowskiej stanął wielki
statek do zabawy, gotowy jest
plac zabaw przy al. Zwycięstwa
17, Jedności Narodu, Rokickiej.
Przed nami jeszcze zagospodarowanie terenów zielonych w rejonie ul. Wyzwolenia, Akacjowej oraz Tetmajera, zamawiane
jest wyposażenie świetlicy na
Górkach.

Inwestycje drogowe
Najważniejsza, a przy tym także najbardziej uciążliwa dla kierowców, inwestycja drogowa to
remont ul. Gdańskiej (III etap).
Obecnie trwają prace na skrzyżowaniu ul. Gdańskiej z Pomorską i al. Zwycięstwa. Kończą się
prace związane z przebudową
sieci podziemnych. Na odcinku
od zakończenia II etapu (na wysokości ul. Chłodnej) do skrzyżowania została wykonana podbudowa bitumiczna i warstwa
wiążąca. Trwają roboty brukarskie. Jak zadeklarował wykonawca, w II połowie września
skrzyżowanie ma być przejezdne, natomiast zakończenie inwestycji powinno nastąpić zgodnie
z terminem umownym – w październiku. Koszt inwestycji to
7,5 mln zł.
Zgodnie z harmonogramem
przebiegają także prace remontowe przy ul. Orzeszkowej. Wykonane zostały prace związane z infrastrukturą podziemną
(kanalizacja deszczowa, kanał
technologiczny telekomunikacyjny, sieć kablowa oświetlenia ulicznego). Trwają prace
brukarskie przy wykonywaniu
chodników i miejsc parkingowych. Wkrótce rozpoczną się
prace związane z wykonywaniem nawierzchni jezdni z kostki betonowej. Inwestycja zakończy się w październiku.
M.M.
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Orkiestry dęte opanowały tczewski bulwar
Rewia Orkiestr Dętych już po raz
drugi odbyła się w Tczewie. Tym
razem wysłuchaliśmy trzech koncertów.

Tczewskie Sobótki to także
wiele innych atrakcji, a wśród
nich koncerty Dawida Kwiatkowskiego oraz zespołu Bracia, w ystęp kabaretu KaŁaMaSz z udziałem wykonawców
znanych z serialu „Ranczo”. Na
Bulwarze Nadwiślańskim nie
zabrakło atrakcji adresowanych

Głosuj na polski znaczek
z tczewskim mostem

2 maja Poczta Polska wprowadziła
do obiegu znaczek z serii „Europa”
o nominale 5 zł. Tematem tegorocznej emisji filatelistycznej serii wydawanej przez europejskie administracje pocztowe są mosty. Polskę
reprezentuje unikatowy architektonicznie most w Tczewie.
Wzorem lat ubiegłych, polski
znaczek bierze udział w internetowym konkursie na najpiękniejszy znaczek serii. Zachęcamy do głosowania na polski
znaczek. Wystarczy wejść na
stronę www.posteurop.org/europa2018 i oddać swój głos.
Głosowanie rozpoczęło się 9
maja i potrwa do 9 września.
Zw ycięzcę poznamy 4 października br.

Wojskowa Orkiestra Dęta z Elbląga

do dzieci i dorosłych. Swoje
stoiska przygotowały m.in. Fabryka Sztuk, Miejska Biblioteka Publiczna, Środowiskowe Domy Samopomocy, TTK
Brama, Warsztaty Terapii Zajęciowej PSONI. Można było
zobaczyć wystawę prac z plene-

ru plastycznego dla młodzieży
„Tczew – miasto Królowej Jadwigi” oraz wystawę Gremium
Malarskiego im. Janusza Mokwy. Na scenie zaprezentowali
się uczestnicy warsztatów artystycznych CKiS, Chór Seniorów działający przy Spółdziel-

czym Domu Kultury oraz chór
Fisolki.

Zwieńczeniem Sobótek Tczewskich były lampiony szczęścia, które poszybowały prosto
do nieba…
M.M.

nowe wiersze Kazimierza Szymanowskiego
O tym , dokąd prowadzą drogowskazy tczewskiego poety Kazimierza Szymanowskiego dowiedzieliśmy się 7 czerwca podczas
promocji jego najnowszego, szóstego już, tomiku wierszy.
„Moje drogowskazy” – to zbiór
69 utworów poetyckich, podzielonych na trzy odrębne
części: „Do domu”, „Do Boga”
i „Gdzie nogi poniosą”. W
wierszach, utrzymanych w tonie sentymentalno-lirycznym,
poeta zawarł swoje ref leksje
i odczucia, związane z otaczającym nas światem i naturą ludzką. Te swoiste zwierzenia autora są w swojej prostocie łatwo
przyswajalne i na długo zapadają w pamięć, podobnie jak
i poprzednie wiersze opublikowane w tomikach: „Myśli skłębione” (2012 r.), „W drodze do
domu” (2012 r.), „Wśród swoich” (2013r. ), „Parkingowe
przemyślenia” (2014 r.), „ Świat
bez glancu” (2016 r.).

M. śniegula

Ponad trzygodzinny koncert
pozwolił publiczności cieszyć
się szlagierami muzyki filmowej, przebojami m.in. Zbigniewa Wodeckiego i Andrzeja Zauchy, nie zabrakło też piosenki
wojskowej. Wszystkie występy
spotkały się z aplauzem publiczności, wszystkie orkiestry
musiały bisować.

M. Mykowska

Impreza odbyła się 24 czerwca
podczas Tczewskich Sobótek.
Wystąpiły trzy zespoły: Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Kujawia” z Koronowa, Wojskowa
Orkiestra Dęta z Elbląga oraz
gospodarze – tczewska Harcerska Orkiestra Dęta pod dyrekcja
Magdaleny Kubickiej-Netki.

Uczestnicy spotkania chętnie prosili poetę o dedykację

W 2015 r. K. Szymanowski za
swoją twórczość otrzymał nagrodę Kociewskie Pióro, wręczaną regionalnym twórcom.
Miłośnicy poezji, którzy przybyli w gościnne progi Miejskiej
Biblioteki Publicznej, otrzymali promocyjne wydanie „Moich
drogowskazów” wraz z dedy-

kacją autora. Mieli także okazję wysłuchać najciekawszych
wierszy, które w yrecytowali
uczniowie Zespołu Szkół Katolickich. Oprawę muzyczną
zapewnili zdolni adepci gitary
klasycznej i akordeonu tczewskiej szkoły muzycznej.
M.Ś.
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Harcerska Orkiestra Dęta wypoczywała w Olpuchu
Tczewska Harcerska Orkiestra Dęta
nawet w wakacje
doskonali swoje
umiejętności.

Próby odbywały się dwa razy
dziennie – służył im specjalny
duży namiot, wykorzystywany
również jako świetlica.

Od w ielu lat tcz ewsk a orkiestra ma swoją letnią bazę
w Olpuchu, w powiecie kościerskim, niedaleko Wdzydz
Kiszewskich. Mieszkańcy tego
urokliwego zakątka co roku
z niecierpliwością czekają na
tczewskich harcerzy i letnie
koncerty w ich wykonaniu. Blisko trzytygodniowy obóz odbył
się w lipcu.

1

M. Mykowska (2)

Obozowiczów odwiedzili m.in.
przedstawiciele samorządu miasta – prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki, skarbnik miasta
Helena Kullas, sekretarz Katarzyna Mejna oraz przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn.
Na obozie przebywało 60 orkiestrantów i kadra. Dla wielu
przygoda z orkiestrą to tradycja
rodzinna, grali tu ich rodzice,
a nierzadko także dziadkowie.

Oprócz zajęć muz ycznych,
w Olpuchu toczyło się normalne
obozowe życie – apele, poranne zaprawy, gry, zabawy, wycieczki, kąpiele w jeziorze. Nad
atrakcyjnym w ypoczynkiem
czuwała kadra, ale nie sposób
nie docenić pań kucharek, które doskonale zadbały o harcerskie żołądki.
M.M.

Piękne miejsce w sąsiedztwie
jeziora i lasów sprzyja wakacyjnemu wypoczynkowi, ale dla
tczewskich harcerzy to nie tylko czas na relaks.

Codziennie, niezależnie od pogody, odbywały się próby orkiestry, którą dyryguje Magdalena Kubicka-Netka. To,
że tylu członków orkiestry spędza blisko trzy tygodnie razem
pozwala im wiele się nauczyć i
przećwiczyć nowy repertuar. To
także czas na integrację i wspólna zabawę.


2

1. Codziennie odbywały się
próby orkiestry
2. Krótki występ specjalnie
dla gości

Spółdzielnia socjalna w Tczewie – lody także dla wegan
Pod koniec czerwca wystartowała Spółdzielnia Lodziarska „Jasna” – to pierwsza w Tczewie i w
powiecie tczewskim spółdzielnia
socjalna zatrudniająca osoby niepełnosprawne.
Nazwa – Jasna, nawiązuje do legendy o powstaniu osady, która dała początek miastu Tczew.
Lody wytwarzane przez spółdzielnię miały już swoją premierę i zebrały rewelacyjne recenzje. Pierwszego dnia sprzedano
32 litry lodów w 8 smakach, co
w przybliżeniu daje ponad 500
porcji (każda po 60g)! Niektórzy
cierpliwie czekali w długiej, kilkunastominutowej kolejce! Nic
dziwnego, ponieważ lody wykonywane są wyłącznie z naturalnych produktów – śmietany
pochodzącej z pobliskiego gospodarstwa i świeżych owoców.
Na tczewskie ulice wyjechał
już specjalny rower-chłodziar-

ka, ale lodów można skosztować także w lokalu przy ul. Wąskiej 55.
– Zapraszamy od poniedziałku do piątku pomiędzy godz.
12 a 18 a w weekend w godzinach 10–16. Bardzo cieszą nas
miłe reakcje na nasze lody. Jestem przekonana, że klienci doceniają ich smak i nasze wartości – mówi Agata Radziwion,
członkini zarządu spółdzielni
socjalnej odpowiedzialnej za ten
społeczny biznes.
W projekt zaangażowała się
tczewska Fundacja Pokolenia,
a miasto pomogło w znalezieniu lokalu. – Jesteśmy pierwszą
w powiecie tczewskim spółdzielnią socjalną – mówi Dobrosława Drozd. – Nie udałoby nam się wystartować gdyby
nie dotacja z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra
Robota oraz wsparcia Państwo-

wego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
(PFRON) oraz przychylność
Miasta Tczewa. Mamy świadomość 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 naturalnym wyrobom pokolenia
naszych babć.

Spółdzielnia Lodziarska Jasna oferuje rzemieślnicze produkt y, prz ygotowane dzięk i regiona lnym produktom
i dostawcom (prawdziwą
śmietankę dosta rczają R adostowskie Rarytasy). Osoby
na diecie wegańskiej znajdą
w menu pyszne sorbety, zrobione ze świeżych owoców.
Natomiast fani fantazyjnych
sma ków mog ą spod zie wać
się wielu wariacji (podczas
premier y degustowano lody
o smaku piwa rzemieślniczego Gryf!). Spółdzielcy są otwarci na wszelkie sugestie dotyczace smaków.
Zachęcamy do śledzenia profilu facebookowego Jasnej, gdzie
można znaleźć informacje o dostępnych smakach i inne aktualności (www.facebook.com/JasnaLodziarnia/).
M.M.
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zespół ds. polityki rowerowej
Urząd Miejski w Tczewie – Wydział Rozwoju Miasta
83-110 Tczew, ul. 30 Stycznia 1, tel. (058) 77 59 428
www.rower.tczew.pl, e-mail: rowery@um.tczew.pl,
https://www.facebook.com/mdrtczew/

Nowe, konkursowe zmagania rowerzystów!
1

września rozpoczyna się
Ogólnopolska Gra Rowerowa, która startuje w naszym mieście pod hasłem „Kolej na Rower
w Tczewie”. Gra jest organizowana w partnerstwie przez miasta Gdańsk, Gdynię, Sopot oraz
Tczew. Cel zabawy to zmotywowanie mieszkańców do regularnej wybierania roweru jako środka
transportu poza sezonem letnim.
Gra ma charakter konkursu, polegającego na codziennych dojazdach rowerem do pracy/szkoły
i z powrotem. Podstawową zasadą rywalizacji będzie zdobycie
jak największej liczby punktów,
które trafią na konto użytkownika dzięki przejazdom rowerowym
w dniach od 1 września do 31 października 2018 roku. Każde przemieszczanie się na dwóch kółkach
będzie odpowiednio punktowane,
zasady są proste:

• Punkty przyznawane będą
tylko za przejazdy rozpoczynające się lub kończące się
w oznaczonym na mapie
okręgu zbliżonym do obszaru
administracyjnego miasta;
• Za każdy przejechany rowerem kilometr – 1 punkt;
• Za każdy przejazd o długości minimum 1 km (by przejazdy rejestrować osobno
musi dzielić je 20 minut) –
5 punktów;
• Za dojazd z/do pracy, szkoły
lub innego miejsca przypisanego użytkownikowi w 5 dowolnych dniach tygodnia (regulamin
przewiduje max. 2 takie przejazdy dziennie) – 50 punktów;
• Punkty przyznawane od 1
do 31 października będą liczone podwójnie!
Rywalizacja będzie wielowymiarowa, gdyż uczestnicy będą mo-

gli ze sobą rywalizować w kilku
rankingach jednocześnie (indywidualnych, szkolnych, firmowych oraz organizacji pozarządowych/grup nieformalnych).
Konkurs jest przeznaczony dla
osób powyżej 16 roku życia.

Udział w grze wymaga zainstalowania na swoim smartfonie
aplikacji „Activy” wykorzystującej dane GPS. Wyniki uczestników będą widoczne na bieżąco
w aplikacji, ale również na dedykowanej stronie www.grarowerowa.pl Oprócz zabawy dowiemy się między innymi jak bardzo
jesteśmy ekologiczni – o ile ograniczyliśmy emisję CO2 oraz jakimi trasami jeżdżą rowerzyści, co
pomoże w wytyczaniu nowych
dróg rowerowych.
Zapisy startują już 20 sierpnia. Więcej na temat konkursu

i tego jak można dołączyć znajdują się na stronie www.grarowerowa.pl

Motywacji do wybraniu roweru
jako środka transportu jest wiele. Najwytrwalsi zostaną nagrodzeni akcesoriami rowerowymi,
voucherami oraz upominkami
z logiem miasta.
Koniec konkursu zaplanowano
na 31 październik br. Rozdanie
nagród oraz podsumowanie nastąpi w listopadzie br.

Konkurs „Ogólnopolska Gra Rowerowa” jest realizowany w ramach projektu pt.: Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz
z trasami dojazdowymi, współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020.

MIŁO! Tydzień mobilności aktywnej – po raz kolejny
„C

zy na pewno zawsze potrzebujemy samochodu, by przemieścić się z miejsca
na miejsce? Może zamiast tego
skorzystać z komunikacji miejskiej, wsiąść na rower lub po prostu użyć nóg? Zaręczamy! Będzie
MIŁO!” – tymi słowami po raz
kolejny Stowarzyszenie Tczewska Inicjatywa Rowerowa (TIR)
zaprasza do udziału w MIŁO!
Tygodniu Mobilności Aktywnej, który przypada w terminie
16-22 września. Zakres dat nie
jest przypadkowy. 22 września
obchodzimy Międzynarodowy
Dzień bez Samochodu a u schyłku lata oraz z początkiem jesieni
wiele europejskich miast przygotowuje specjalne kampanie, konkursy, zmiany infrastrukturalne,
happeningi i wydarzenia skupiające się na odpowiedzialnym planowaniu transportu miejskiego
i ekologii a wszystko w ramach
Europejskiego Tygodnia Mobilności Aktywnej. Poprzednie lata
pokazały, iż mieszkańcy Tczewa

chętnie biorą udział w akcjach
przygotowanych na ten wyjątkowy czas. Co w tegorocznym programie?
PROGRAM:
16.09.(RANO) MIŁO! Na
Kociewiu

Rajd rowerowy organizowany we
współpracy z Lokalną Organizacją Turystyczną KOCIEWIE
(WIECZOREM) MIŁO!
Świecić przykładem na rowerze

Wieczorny przejazd rowerow y „Świetlik ”. Obowiązkowe oświetlenie! Organizatorzy
Urząd Miejski w Tczewie oraz
stowarzyszenie Tczewska Inicjatywa Rowerowa.
17.09. MIŁO! Codzienne dojazdy rowerem

W godzinach porannych, w
miejscu uczęszczanym na rowerzystów i rowerzystki będzie
czekać pyszny poczęstunek.

18.09.MIŁO! Transport publiczny – kawa na węźle
transportowym
Kawa rozdawana tym, którzy
tego dnia zdecydują się na jazdę autobusem.
20.09. (RANO) MIŁO! Rowerowa dziecięca masa
krytyczna

Pierwsza w Polsce dziecięca masa
krytyczna (organizator Tczewscy
Kurierzy Rowerowi), czyli przejazd rowerowy ulicami miasta,
którego uczestnicy reprezentują
najmłodsze pokolenia.
(PO POŁUDNIU) MIŁO!
O bezpieczeństwie dzieci
wokół szkół

Panel dyskusyjny skupiający się
na wynikach raportu przeprowadzonego przez Tczewskich
Kurierów Rowerowych, który
powstał przy okazji prowadzonej 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 współpracy z Urzędem Miejskim oraz
lokalną restauracją pokaże jak
można inaczej zagospodarować
przestrzeń publiczną.
22.09 MIŁO! Piknik Mobilności Aktywnej

XII przejazd rowerowy z okazji
Dnia Bez Samochodu oraz Piknik Mobilności Aktywnej organizowany przez Urząd Miasta
w Tczewie. Start przejazdu
o godz. 10:00 z Kanonki przy ul.
Warsztatowej. Trasa ok 5,8km.
Na Mecie (Kanonka) konkurencje rowerowe, aktywności
sportowe, poczęstunek, strefa animacyjna, rozdanie nagród
w konkursach „Rowerem do pracy” oraz „Tczewskie przedszkolaki na rowery” a także wiele innych
atrakcji (m.in. rowery typu cargo,
Radio Tczew na żywo itd.).
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Tczew na 5 z atestem PZLA –
pobiegło ponad 300 uczestników

Tczew miastem
przyjaznym seniorom

23 czerwca odbył się bieg „Tczew
na 5 z atestem PZLA”. Do biegu zapisało się 330 uczestników, pakiety startowe odebrało 325 uczestników, natomiast bieg ukończyło
311 zawodników.

Nagrody dla najlepszych zawodników ufundował prezydent Tczewa

Mirosława Pobłockiego, które
wręczył pomysłodawca oraz organizator – dyrektor Powiatowego Centrum Sportu w Tczewie –
Tomasz Tobiański.
W klasyfikacji generalnej, wśród
kobiet dystans 5 km najszybciej
pokonała Tatiana Vilisowa (czas

17:41), a wśród mężczyzn Sergiej Okseniuk (14:46).

Wśród tczewian najlepszy był
Wojciech Pijanowski (17:25) z
12. lokatą w klasyfikacji generalnej. W kategorii 70 lat i więcej,
pierwsze miejsce zdobył tczewianin Zygfryd Liban (22:28).

Zgłoszenia w konkursie dokony wali zarówno przedstawiciele środowisk senioralnych,
ale również instytucje, organizacji i mieszkańcy Województwa Pomorskiego. Laureatów
wybrała Kapituła Konkursowa
przy Marszałku Województwa
Pomorskiego.

W Turnieju Sportowym „Fair play”
rywalizowało 14 drużyn z ośrodków wsparcia z Pomorza oraz OHP
z Tczewa.

Klub Senior +

M. Mykowska

Turniej zorganizowany przez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Środow iskowe
Domy Samopomocy w Tczewie
odbył się już po raz dziewiąty.
Jest to wydarzenie, gdzie uczestnicy ośrodków wsparcia mogą
uczestniczyć we wzajemnym
współuczestnictwie i rozwijać
swoje zainteresowania sportem.

Na początek jednak – odrobina relaksu, czyli joga. Nie dla
wszystkich ćwiczenia zaprezentowane przez trenera Jogi –
Sajana, okazały się relaksacyjne, czasami kosztowały sporo
wysiłku. Po jodze rozpoczęły
się zawody. Wśród konkurencji były m.in. bieg w workach,
kręgle, strzelanie z łuku, strzały do bramki, przeciąganie liny,

Miasto Tczew zostało laureatem konkursu marszałka woj.
pomorskiego „Samorząd przyjazny seniorom – miejsce ulubione przez seniorów” .Nagroda
została przyznana za utworzenie
i działalność Klubu Senior+.
W kategorii „Zwyczajny – Niezwyczajny Senior” laureatką została Pani Małgorzata Kłos.

Sportowo i fair play – rywalizowali niepełnosprawni

Impreza odbyła się 20 czerwca, tradycyjnie na boisku Szkoły Podstawowej nr 4 (dawniej
Gimnazjum nr 3). Zawodnicy
mieli świetne warunki do rozgrywania sportowych konkurencji, a było ich co niemiara.

mops

Na uczestników biegu czekały pakiety startowe z materiałami promocyjnymi miasta Tczewa, 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. Najlepsi w kategoriach wiekowych
otrzymali pamiątkowe puchary,
zwycięscy w kategoriach generalnych kobiet i mężczyzn otrzymali nagrody finansowe ufundowane przez prezydenta Tczewa

M. Mykowska

Bieg odbył się w ramach obchodów Sobótek Tczewskich, pod
patronatem prezydenta Tczewa
Mirosława Pobłockiego.

Wśród atrakcji był występ uczniów Szkoły Podstawowej nr 12

badminton, gry zręcznościowe,
gry stolikowe, wielkoformatowe
szachy. Była też strefa artystyczna, a tam rysowanie, kolorowanie i kontemplowanie sztuki.
Nad prz ebiegiem zawodów
czuwała Komisja Sędziowska
w składzie: Sebastian Wendt, Henryk Meyer, Krzysztof Szlagowski
oraz Tomasz Lewandowski.

W t y m rok u , opróc z g r up
z Tczewa, w turnieju wzięły
udział drużyny z Narków, Kończewic, Damaszki, Bielawek,
Rajków, Malborka.

Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji m.in.: występy grup tanecznych ze Szkoły Podstawowej
nr 12, występ dzieci z przedszkola
Melodica, pokaz sportowy sekcji
piłki ręcznej MKS Sambor, pokaz sekcji wioślarskiej KKS Unia
Tczew. Oczywiście nie mogło zabraknąć poczęstunku.

Przedsięwzięcie to współfinansowane było ze środków Gminy
Miejskiej Tczew na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia.
M.M.

Klub Senior+ został otwarty
w styczniu br. przy ul. Niepodległości 10. Oferta klubu skierowana jest dla nieaktywnych
zawodowo mieszkańców Tczewa w wieku 60+. Jego celem
jest akty wizacja środowiska
seniorów do wspólnego i zorganizowanego spędzania czasu
wolnego. Zajęcia prowadzone
w ramach Klubu nastawione są
rozwijanie pasji i zainteresowań,
ale też na zaspokajanie potrzeb
towarzyskich poprzez organizowanie różnego rodzaju uroczystości, spotkań i pogadanek
oraz na umożliwienie seniorom
udziału w imprezach kulturalnych oraz wycieczkach.
Celem programu jest też aktywizacja do rozwijania działań
w oparciu o ruch samopomocy oraz w oparciu o wolontariat,
w tym wolontariat międzypokoleniowy oraz sieć kontaktów,
która pozwoli na wspieranie osób
niewychodzących z domu.
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Stypendia szkolne – na wnioski czekamy do 15 września
15 września mija termin składania wniosków na stypendia szkolne. W ubiegłym roku szkolnym z
tej formy pomocy skorzystało blisko 500 osób. Łącznie otrzymali
ponad 605 tys. zł.
Stypendium szkolne to forma
pomocy uczniom, której celem
jest wyrównanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju
edukacyjnego.
Miesięczny dochód na osobę
w rodzinie nie może przekroczyć
kwoty kryterium dochodowego
tj. 514 zł (netto). Wnioski składa się w Wydz. Edukacji Urzędu Miejskiego w Tczewie.
Termin składania wniosków:
do 15 września, a dla słuchaczy
kolegiów nauczycielskich – do
15 października.

XI konkurs fotograficzny
„Wakacje z aparatem”
Czy piękne pejzaże o wschodzie
i zachodzie słońca zdominują
konkurs Fabryki Sztuk „Wakacje z aparatem”? Tego jeszcze nie
wiemy, gdyż aż do 30 września
trwają fotograficzne zmagania.
A jest o co walczyć. Nagrodę
główną stanowi czek o wartości 1500 zł, ufundowany przez
Starostę Tczewskiego Tadeusza
Dzwonkowskiego. Konkurs ma
charakter otwarty. Wystarczy wykonać podczas tegorocznych wakacji od 3 do 5 zdjęć na temat „O
świcie i o zmierzchu”. Można też
uwiecznić na kliszy Tczew i wziąć
udział w kategorii: zdjęcie najlepiej promujące Miasto Tczew.
Zdjęcia i kartę zgłoszenia można wysłać drogą elektroniczną:
promocja@fabrykasztuk.tczew.
pl. Fotografie można również
wydrukować w formacie 20x30
cm na papierze fotograficznym
i dostarczyć osobiście do Fabryki Sztuk. Jednak nie jest to obowiązkowe. Pojawiła się nowa kategoria: debiut – dla osób, które
nie brały udziału w dotychczasowych edycjach. Regulamin konkursu dostępny na: www.fabrykasztuk.tczew.pl

Patroni konkursu: Poseł na Sejm
RP Kazimierz Smoliński, Starosta Tczewski Tadeusz Dzwonkowski, Prezydent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki.Partner
konkursu: Studio Foto Video Tomasz Telefus w Tczewie.

Stypendium szkolne jest przyznawane 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 kolegiów pracowników służb społecznych na okres nie dłuższy
niż od października do czerwca
w danym roku szkolnym.
Stypendium szkolne może być
udzielane uczniowi na:
– ca łkow ite lub cz ęściowe
pokrycie kosztów udziału
w zajęciach edukacyjnych
wykraczających poza zajęcia
realizowane w szkole w ramach planu nauczania (np.
wyrównawcze zajęcia edukacyjne, zajęcia dla dysgra-

fików, dyslektyków, logopedyczne, przedsięwzięcia
realizowane przez szkołę jak
wyjścia/wyjazdy do kina, teatru, wycieczki szkolne itp.);

– całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, np.
nauki języków obcych, zajęć muzycznych, komputerowych, sportowych;

– pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym (np. zakup podręczników, lektur,
słowników, multimedialnych programów edukacyjnych, komputera, zakup wyposażenia ucznia w związku
z udziałem w zajęciach realizowanych poza szkołą

np. zakup instrumentu muzycznego, zakup okularów);
– całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych
z pobieraniem nauki poza
m iejscem z a m ie s z k a n ia
w szczególności: transportu
środkami komunikacji zbiorowej, zakwaterowania w bursie, internacie ( z wykluczeniem opłat za wyżywienie).
Wypłata stypendium szkolnego następuje poprzez zwrot
wydatków (wydatki te musi zaakceptować naczelnik Wydz.
Edukacji UM)
Szczegółowe informacje można otrzymać w Wydz. Edukacji Urzędu Miejskiego (tel. 58
77 59 329, 58 77 59 395 ).

Świadczenie DOBRY START 300 plus
Świadczenie „Dobry Start” w wysokości 300 zł przysługuje raz w
roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku
życia. Dzieci niepełnosprawne
uczące się w szkole otrzymają je
do ukończenia przez nie 24 roku
życia.
Świadczenie „Dobr y Start”
przysługuje niezależnie od posiadanego dochodu.
Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do
przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania
przedszkolne w tzw. zerówce w
przedszkolu lub szkole. Świadczenie nie przysługuje również na uczniów szkół policealnych, szkół dla dorosłych ani
studentów.

Wnioski w sprawie ustalenia
prawa do świadczenia „Dobry Start” są przyjmowane od
1 sierpnia danego roku do 30
listopada danego roku, a w
przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną –
od 1 lipca danego roku do 30
listopada danego roku. Ustalenie prawa do świadczenia
dobry start oraz jego wypłata
następuje w terminie 2 miesięcy licząc od dnia złożenia
wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, przy
czym w przypadku wniosków
złożonych w lipcu lub sierpniu

ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz jego wypłata następuje nie później niż
do 30 września.

Przyznanie świadczenia „Dobry Start” nie wymaga wydania decyzji. Strona ma możliwość uzyskania informacji o
przyznaniu świadczenia w siedzibie Ośrodka, a w przypadku wskazania adresu poczty
elektronicznej we wniosku, informacja o przyznaniu świadczenia zostanie w ysłana na
wskazany adres poczty elektronicznej.

Do wniosku należy dołączyć
oświadczenie o uczęszczaniu
dziecka do szkoły, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych
oświadczenie o legitymowaniu
się przez dziecko orzeczeniem
o niepełnosprawności lub orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego albo potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie
z przepisami o ochronie zdrowia psychicznego.
Gdzie? Kiedy?

For mu l a r z e w n iosków
w sprawie świadczenia „Dobry Start” na okres zasiłkow y 2018/2019 dostępne są
w siedzibie Miejsk iego
Ośrod k a Pomoc y w Tc z ewie, przy ul. 1 Maja 8. Druki
wniosków można pobrać rów-

nież ze strony internetowej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie, pod
adresem www.mops.tczew.pl/
wnioski.

Wnioski można składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy 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 składać:

w Forum Inicjatyw Społecznych, przy ul. Łaziennej 5:
• od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.30 do
14.30
w Zespole Opiekuńczym
przy ul. Niepodległości 10:
• od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.30 do
14.30
Szczegółowe informacje na temat zasad ubiegania się o świadczenia, w ykaz niezbędnych
dokumentów oraz opis postępowania w celu złożenia wniosku
w formie elektronicznej znajdą
Państwo na stronie Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w
Tczewie: www.mops.tczew.pl
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Dom przedsiębiorcy w tczewie
ul. Obrońców Westerplatte 3 w Tczewie
tel. 58 777 53 41/42/43, fax. 58 777 53 43

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

Mała firma – mały ZUS!
Od stycznia 2019 roku przedsiębiorcy zapłacą tzw. mały ZUS
(mała firma, mały ZUS).
Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, których średnie miesięczne przychody nie przekraczają
2,5-krotności płacy minimalnej
(w 2018 r. - 5 250 zł), będą mogły płacić obniżone, proporcjonalne do przychodu składki na
ubezpieczenie społeczne. Obecnie przedsiębiorcy, niezależnie
od wielkości przychodu, płacą
taką samą składkę ZUS, czyli
około 1200 złotych.
Obecnie można skorz ystać
z 6 miesięcznego zwolnienia
w opłacaniu składek na ZUS

(za wyjątkiem obowiązkowej
składki zdrowotnej) dla wszystkich nowych przedsiębiorców
lub też osób, którym minęło 5
lat od zamknięcia poprzedniej
działalności.
Ponadto po okresie 6 miesięcy przedsiębiorca korzysta z 24
miesięcznego okresu niższego „ZUS-u” wynoszącego około 600 złotych. Zatem dopiero
po 30 miesiącach wchodzi na
„duży ZUS”.
Istnieje również możliwość wykonywania działalności pracując na etacie, w tym wypadku
opłacamy przez cały okres jej
trwania, tylko składkę zdrowotną około 300 złotych.

Ciekawą alternatywą jest również
możliwość skorzystania z opcji
działalności nierejestrowej, czyli takiej gdy nasze przychody nie
są wyższe niż 50 proc.minimalnego wynagrodzenia (obecnie jest
to kwota 1050 zł – 50 proc. z 2100
zł). Działalności tej nie zgłaszamy do CEIDG, a rozliczamy się
jedynie z Urzędem Skarbowym
osiągniętego przychodu, przy
rocznym zeznaniu podatkowym.
Nie można jednakże w ramach tej
opcji prowadzić działalności objętej wymogiem licencji, koncesji
i zezwoleń, czyli działalności regulowanej.
Więcej informacji można znaleźć
na stronie: www.biznes.gov.pl

Bezpłatne szkolenia językowe i komputerowe
Zapraszamy mieszkańców województwa pomorskiego do udziału
w bezpłatnych szkoleniach językowych i komputerowych.
Rozpoczęliśmy realizację projektów szkoleniowych „Kwalifikacje
to podstawa!” oraz „Dobre i TIKi
i obce języki
– realizacja wysokiej jakości szkoleń dla mieszkańców woj. pomorskiego”, współfinansowanych ze
środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Szkolenia mają na celu podniesienie kwalifikacji osób zamieszkujących w woj. pomorskim.
Zapraszamy do udziału w szkoleniach:

• język angielski (poziomy od A1
do C2) – 180 godzin/grupę,
• język niemiecki (poziomy od
A1 do C2) – 180 godzin/grupę,
• kurs komputerowy (zgodny
z DIGCOMP – poziom A) –
100 godzin/grupę.
Do wyboru są dwie opcje udziału:

• 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 zapraszamy osoby:
– w wieku aktywności zawodowej,
powyżej 18 roku życia,
– pracujące lub/i prowadzące działalność gospodarczą,
– zamieszkujące na obszarze województwa pomorskiego.
Gwarantujemy państwu:
– zajęcia w pobliżu miejsca zamieszkania w tygodniu lub w
weekendy (terminy do uzgodnienia),
– wykwalifikowaną kadrę wykładowców komputerowych oraz lektorów językowych,

– poziom szkoleń dopasowany
do Państwa umiejętności i potrzeb,
– bezpłatne podręczniki i profesjonalne materiały szkoleniowe,
– małe grupy szkoleniowe dopasowane wiekowo oraz przyjazną, koleżeńską atmosferę podczas 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 internetowych projektów:

• www.kwalifikacjetopodstawa.
biuroprojektu.eu
• www.dobretiki.biuroprojektu.eu

Biuro bezpłatnych szkoleń językowych 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.

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

Inkubator
– biuro
• Biuro dla twojej firmy,
z pełnym wyposażeniem
i mediami za 25 zł od m 2

Coworking
• Biurko i komputer dla
Ciebie, adres dla firmy oraz
internet od 100 zł miesięcznie (dla nowych firm)

Konsultacje
i doradztwo
• Konsultacje z zakresu
poszukiwania funduszy
unijnych
• Doradca podatkowy
• Bezpłatne konsultacje prawne
• Powiatowe Centrum
Informacyjne – poręczenia
i pożyczki, z Jeremie i nie
tylko, www.pci.pomorskie.pl
(I piętro pok. nr 12)
• Cykliczne spotkania:
Szminki, ploty, papiloty,
Młodzieżowy Klub Biznesu
+ Cashflow, Biznesowe
podwieczorki, seminaria
• Biuro oddziału Pracodawców Pomorza
• Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

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

16 • Środowisko

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

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

Przygoda z przyrodą – LATO 2018

Piasek, sowy, domki dla owadów oraz uprawa roślin
T

e g o r o c z n a e d y c j a a kcji „Przygoda z Przyrodą”
przygotowana przez Pracownię Edukacji Ekologicznej przy
Urzędzie Miejskim w Tczewie
po raz pierwszy odbyła się przy
dużej różnorodności tematów.
Wzięli w niej udział uczestnicy półkolonii z 8 szkół podstawowych oraz Świetlicy Środowiskowej „OAZA”.

nauczenie dzieci podstaw dbania o rośliny. Samodzielnie posadzone rośliny dzieci mogły
zabrać do domu, aby tam kontynuować opiekę nad nimi. Grupowo przygotowane domki dla
owadów zostały zainstalowane
w pobliżu szkół.
Oprócz tego wszyscy uczestnicy z każdej szkoły wzięli udział
w wybranych wyjazdowych zajęciach terenowych do miejsc
cennych przyrodniczo lub wyjazdach na zajęcia edukacyjne do: ZOO w Oliwie (SP 7),
„Zagrody Kociewskiej” w Godziszewie (SP 5 i SP 4), stadniny w Turzu (SP 12), do cennego przyrodniczo obszaru Wyspy
Sobieszewskiej wybrali się uczniowie z SP 11 i SP 8. Okolice Elbląga zwiedzili uczestnicy ze Świetlicy Środowiskowej
„Oaza”. Uczniowie z SP 10
w Tczewie spędzili aktywnie
czas w „Stadninie Wieniawa”
w Brzuścach.

Przeprowadzone zostały zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej. Dla uczniów wszystkich
szkół po raz pierwszy zostały
zorganizowane tzw. warsztaty
sypankowe prowadzone przez
„Kamyk Studio”, na których uczniowie poznawali miejsce Ziemi
we Wszechświecie, a potem pod
okiem instruktorów wykonywali modele Układu Słonecznego.
Materiałem do pracy był barwiony piasek, a temat zajęć brzmiał:
„Ziemia – nasza planeta”.
Oprócz tego uczniowie SP 12,
SP 5 i SP 7 spotkali się z przyrodnikiem - ornitologiem z Kaszubskiego Parku Krajobrazowego na zajęciach poświęconym
ptakom drapieżnym pn. „Sowy
– mądre głowy”.

Z naszych propozycji zajęć zorganizowanych lub dofinansowanych 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”.

Uczestnicy półkolonii w SSP
2, Świetlicy Środowiskowej
„OAZA” oraz SP 8 gościli u siebie entomologa na zajęciach pn.
„Pszczółki, skorki i biedronki,
zbudujemy dla Was domki”.
Wszystkie grupy zapoznały się
ze znaczeniem owadów w zapylaniu roślin oraz przygotowały
samodzielnie zbudowane siedziby, w których mogłyby zamieszkać owady.
Dodatkowo dzieci z SP 4 w Tczewie również uczyły się o owadach zapylających, ale ich zajęcia
pn. „Mały ogrodnik” zawierały elementy samodzielnego sadzenia siewek roślin kwitnących.
Na zajęciach zostały wykorzystane m.in. siewki stokrotek i różnokolorowych bratków przygotowane wcześniej w szklarni dzięki
uprzejmości „Zieleni miejskiej”.

W zajęciach edukacyjnych oraz
wyjazdach terenowych wzięło udział w sumie 642 uczestników.
Czas trwania w/w działań: 25
czerwca – 10 sierpnia 2018r.

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

piasek, patyki, mech etc. Celem
zajęć było promowanie ochrony
przyrody ożywionej i nieożywionej, ekologicznych zachowań we własnych domach oraz

Tegoroczne zajęcia były kontynuacją realizowanej w poprzednich latach tematyki zrównoważonego rozwoju, poszanowania
różnorodności, ochrony środowiska naturalnego i zasobów
naszej planety. Oczywiście ze
szczególnym uwzględnieniem
tematyki odpadowej. Kolejna
edycja akcji „Przygoda z przyrodą” odbędzie się zimą 2019 dla
uczestników zimowisk. Serdecznie zapraszamy do współpracy.
(ABP)
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Na XLIII sesji Rady Miejskiej w Tczewie, 28 czerwca podjęto następujące uchwały:
– nr XLIII/380/2018 w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
miasta Tczewa za 2017 r.;
– nr XLIII/381/2018 w spr. udzielania Prezydentowi Miasta Tczewa absolutorium za 2017 r.;
– nr XLIII/382/2018 w spr.
nadania nazw drogom wewnętrznym;
– nr XLIII/383/2018 w spr. nadania nazw rondom w mieście
Tczewie;
– nr XLIII/384/2018 w spr. określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Tczew
miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych;
– nr XLIII/385/2018 w spr.
ustalenia liczby punktów
sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Tczewa
odrębnie dla poszczególnych
rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i
poza miejscem sprzedaży;

– nr XLIII/386/2018 w spr.
wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym
umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej
przy ul. Hanny Hass, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew;
– nr XLIII/387/2018 w spr. wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż z bonifikatą
nieruchomości wykorzystywanej pod budownictwo mieszkaniowe, co do której wygasło
prawo użytkowania wieczystego, położonej w Tczewie przy
ul. Spółdzielczej, oznaczonej
numerem działki 129;
– nr XLIII/388/2018 w spr. wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż z bonifikatą
nieruchomości wykorzystywanej pod budownictwo mieszkaniowe, co do której wygasło
prawo użytkowania wieczystego, położonej w Tczewie przy
ul. Spółdzielczej, oznaczonej
numerem działki 137;

– nr XLIII/389/2018 w spr. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miejskiej Tczew do realizacji
projektu konkursowego „Profilaktyka i edukacja zdrowotna pracowników MOPS w Tczewie”,
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na
podstawie Regionalnego Programu 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 Programu Wspierania Rodziny na
lata 2018–2020;
– nr XLIII/391/2018 w spr. zatwierdzenia planu kontroli
Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2018 r.;
– nr XLIII/392/2018 w spr. wynagrodzenia Prezydenta Miasta 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 związanych z usuwanie wyrobów
zawierających azbest z terenu
Gminy Miejskiej Tczew;
– nr XLIII/396/2018 w spr. porozumienia dotyczącego utworzenia okręgów wyborczych
dla przeprowadzenia wyborów
do Rady Powiatu w Tczewie;
– nr XLIII/397/2018 w spr.
rozpatrzenia Inicjatywy Obywatelskiej dotyczącej podjęcia
wszelkich możliwych działań zmierzających do wprowadzenia darmowej komunikacji masowej dla dzieci
i młodzieży uczącej się oraz
studentów i doktorantów na
podstawie ważnej legitymacji szkolnej, studenckiej lub
doktoranckiej.

Podział powiatu tczewskiego na okregi wyborcze
dla wyboru Rady Powiatu w Tczewie na terenie miasta Tczewa
NUMER
OKRĘGU
WYBORCZEGO

1

2

GRANICE OKRĘGU
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, Czesława 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;
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, Niepodległości, 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;

LICZBA RADNYCH
WYBIERANYCH
W OKRĘGACH

5
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WIDOWISKO HISTORYCZNE „TCZEW 1627”
O

j, działo się, działo… Siły
nierówne, cele przeciwne, a
na dodatek bagno… – tak mógłby wyglądać pobieżny opis bitwy, która rozegrała się 391 lat
temu w podtczewskim Lubiszewie. Była ona jednym z elementów wojny polsko-szwedzkiej o
ujście Wisły z lat 1626-1629.

Program
21 września (piątek)
godz. 20.00
Bulwar Nadwiślański

• przemarsz z pochodniami.
Trasa: Bulwar – ul. Nad
Wisłą – ul. Kołłątaja – Fabryka Sztuk

Jak polski hetman pokonał
króla szwedzkiego

Żywa lekcja historii

O bitwie z 1627 roku pisał Roman Landowski w eseju historycznym „Tczew. Spacery
w czasie i przestrzeni”. Radosław Wiecki z Fabryki Sztuk
przygotował wystawę, która
była czynna w minionym roku.
Ale na tym nie koniec. Już niebawem, 22 września, na Bulwarze Nadwiślańskim im. Księcia
Sambora II, będziemy uczestnikami żywej lekcji historii. Zapraszają na nią Fabryka Sztuk i
Stowarzyszenie Kompania Kaperska w Gdańsku.

Czas pomiędzy bitwami

– Inscenizacja bitwy, obozowisko, kramy kupieckie, warsztaty dawnego rzemiosła, strzelanie z łuku, muzyka z epoki,
przemarsze z pochodniami,
turniej szabli. To tylko niektóre atrakcje. Do Tczewa przyje-

godz. 20.30, Fabryka
Sztuk, ul. 30 Stycznia 4

W. Podlesińska

Lubiszewo stało się sceną zacięt ych zmagań wojennych.
Naprzeciw siebie stanęli dwaj
wybitni wodzowie XVII wieku: hetman Stanisław Koniecpolski i król szwedzki Gustaw
II Adolf. Mimo że siły polskie
były niemal dwukrotnie mniejsze, wojsko dowodzone przez
polskiego hetmana pokonało
Szwedów. Walki, które trwały dwa dni, były niezwykle zacięte, a sam władca szwedzki
został ranny. Bitwa pod Tczewem była kulminacyjnym momentem kampanii z 1627 roku.
Szwedom nie udało się uzyskać
wolnej drogi do Gdańska, co
umożliwiłoby zajęcie tego bogatego portu i uzyskanie dostępu do Morza Bałtyckiego,
a to było jedną z przyczyn całego konfliktu. Po bitwie pod
Tczewem ustały działania wojenne. Rok 1627 nie przyniósł
rozstrzygnięcia, a wojna trwała jeszcze dwa lata.

Rekonstruktorzy podczas inscenizacji

dzie blisko stu rekonstruktorów
z całej Polski, którzy wcielą się
w wojska polskie i szwedzkie.
Od piątku wieczorem do niedzieli rano zamieszkają na nadwiślańskim bulwarze, gdzie
pokażą siedemnastowieczne realia. Kobiety będą gotować strawę 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 Marcin Bałut, prezes Stowarzyszenia Kompania Kaperska.
Program może ulec zmianie. Organizatorzy proszą mieszkańców
o wyrozumiałość, z góry przepraszając za hałas podczas widowiska.
Wstęp bezpłatny!

• 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 dorosłych: gra terenowa, nauka szermierki, warsztat
powroźnika, opowieści
o broni czarnoprochowej,
wykonywanie lalek motanek, konkursy sprawnościowe
godz. 13.30-14.30
Bulwar Nadwiślański

• manewry oddziałów

godz. 15.30-17.00
Bulwar Nadwiślański

• inscenizacja bitwy polsko-szwedzkiej
godz. 19.30
Bulwar Nadwiślański

• przemarsz z pochodniami.
Trasa: Bulwar – ul. Nad
Wisłą – ul. Kołłątaja – Fabryka 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 odwiedzających
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WRZEŚNIOWE TARGOWISKO – NABÓR ROZPOCZĘTY
Kolejny handel pod chmurką
tuż… tuż. Wrześniowe Targowisko odbędzie się tym razem w drugą sobotę września,
tradycyjnie na Skwerze Doktora
Schefflera i pobliskich uliczkach
Starego Miasta.
Adresowane jest przede wszystkich do osób prywatnych, które chciałyby sprzedać piękne,
a niepotrzebne już przedmioty, odzież, obuwie, książki, zabawki. Organizatorzy zapraszają również kolekcjonerów i

rękodzielników, którzy byli wystawcami podczas czerwcowego
Pchlego Targu. We Wrześniowym Targowisku mogą wziąć
udział przedsiębiorcy, ale oferujący wyłącznie artykuły spożywcze
i tzw. małą gastronomię. Dzieci
również mogą handlować, oczywiście za zgodą rodziców.
Co ważne, wystawcy nie ponoszą żadnych opłat. We własnym
zakresie organizują sobie stoisko
w miejscu wcześniej im wyznaczonym. Zgłoszenia przyjmowane są do 6 września. Wystarczy

zapoznać się z regulaminem, wypełnić elektroniczny formularz –
oba dokumenty są dostępne na:
www.pchlitarg.tczew.pl – i czekać na odpowiedź. Oczywiście,
kto woli tradycyjną formę zapisów,
może wybrać się do Fabryki Sztuk
przy ul. 30 Stycznia 4 od poniedziałku do piątku w godz. 8.0016.00, by zapisać się osobiście.
Organizatorem wydarzenia jest
Fabryka Sztuk we współpracy z Urzędem Miejskim, Strażą
Miejską i Zakładem Usług Komunalnych.

V Konkurs Fotograficzny
„Cztery pory roku w Tczewie”
Trwa V edycja Konkursu Fotograficznego „Cztery pory roku
w Tczewie – KALENDARZ 2019”.
Przewidziana pula nagród finansowych to 3,5 tys. zł.
Tak jak we wcześniejszych
edycjach zdjęcia powinny
przedstawiać Tczew w czterech porach roku. Mogą to
być fotografie przedstawiające ciekawe, urokliwe miejsca,
ale też wydarzenia plenerowe, imprezy. Zdjęcia nie muszą być wykonane w 2018 r.,
ale powinny przedstawiać stan
aktualny.
Celem konkursu jest fotograficzne przedstawienie walorów
Tczewa, a zwycięskie fotografie posłużą do wykonania kalendarza na 2019 rok.

Konkurs ma charakter otwarty.
Prace konkursowe należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego (Biuro Rzecznika Prasowego) do 31 października 2018 r.
z dopiskiem „KONKURS FOTOGRAFICZNY”.
Prace konkursowe powinny
być dostarczone w postaci odbitek na papierze fotograficznym o wymiarach 20x30 cm
oraz na nośniku CD.

Każdy uczestnik zgłasza
od 4 do 8 fotografii poziomych
w formacie cyfrowym o rozdzielczości przynajmniej 300
dpi, uwzględniających wszystkie 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 nośniku CD, należy oznaczyć
imieniem i nazwiskiem autora
oraz tytułem lub opisem zdjęcia oraz datą i miejscem jego
wykonania.

Warunkiem wzięcia udziału
w konkursie jest przekazanie
wraz z fotografiami podpisanej czytelnie karty zgłoszenia.
Kartę zgłoszenia, której wzór
stanowi załącznik do regulaminu można pobrać w siedzibie organizatora lub ze strony
internetowej www.wrotatczewa.pl. Wyboru zdjęć dokona
komisja powołana przez organizatora.
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