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Ulica Pułaskiego już po remoncie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ma jedną z najnowocześniejszych
w kraju kompostowni odpadów

11 Tczew na planie „Futra z misia”

JUŻ W UBIEGŁEJ KADENCJI ZAPADŁA DECYZJA O ROZBUDOWIE TCZEWSKIEGO KOMPLEKSU
BASENÓW. POMYSŁ NABIERA REALNYCH KSZTAŁTÓW. PRZYGOTOWANA ZOSTAŁA KONCEPCJA
ROZBUDOWY ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU M.IN. O KOLEJNY BASEN PŁYWACKI I BASEN REKREACYJNY.
WŁADZE MIASTA SZACUJĄ, ŻE NOWY OBIEKT MA SZANSĘ POWSTAĆ JUŻ W 2022 ROKU.

INFORMACYJNY – pula nagród to 7 000 zł
Konkurs
dla przedszkoli
2 BIULETYN
SAMORZĄDU MIASTA TCZEWA

Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki zaprasza
do udziału w V edycji
Rowerowego Konkursu
Plastycznego „Bezpiecznie
jeżdżę rowerem”.

1.
2.
3.
4.

Celem konkursu jest zachęcenie dzieci do czynnego zainteresowania się tematyką aktywnego i zdrowego trybu życia oraz
bezpiecznego poruszania się na dwóch kołach po ulicach i ścieżkach rowerowych.
Prace konkursowe należy składać w zamkniętych kopertach
(oznaczonych znakiem autora), a w drugiej kopercie oznaczonej znakiem – dane przedszkola. Na kopertach powinien być
dopisek „rowerowy konkurs plastyczny”. Prace należy dostarczyć do: Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tczewie,
ul. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew. Termin dostarczenia prac mija
16 września 2019 roku.
Przewiduje się 3 nagrody rzeczowe dla przedszkoli (za I, II i III
miejsce). Łączna pula nagród wynosi 7 000 zł. Nagroda (wybrana przez przedszkole) musi być związana z aktywnością ruchową. Wręczenie nagród i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi
w dniu imprezy Dzień bez Samochodu – 21 września.
Regulamin konkursu znajduje się na www.wrotatczewa.pl. Bliższe informacje można uzyskać także w Biurze Rzecznika Prasowego UM, tel. 58 77 59 322.

Można odzyskać pieniądze ze starych kart miejskich

U

waga, użytkownicy komunikacji miejskiej w Tczewie! Od
sierpnia br. jest możliwość przelania środków, które pozostały na starych kartach miejskich na nowe.

Wystarczy z nową kartą zgłosić się do punktu karty miejskiej przy dworcu kolejowym. Mamy na to czas do końca marca 2020 r.
Punkt karty miejskiej znajduje się obecnie w pomieszczeniach
kontenerowych, przy przystanku dla wsiadających, na węźle
transportowym.
Zmiana kart miejskich nastąpiła od 1 lipca br. w związku ze
zmianą przewoźnika. Obecnie komunikację miejską w Tczewie
obsługuje Przedsiębiorstwo Autobusowe GRYF.

6.

Otwarcie sesji i powitanie gości.
Sprawdzenie obecności radnych.
Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji.
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z 27
czerwca 2019 r.
Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za
sierpień 2019 r.
Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych
w okresie od 27 czerwca do 28 sierpnia 2019 r.

CZĘŚĆ DRUGA:
7.

Informacja z realizacji zgłoszonych przez radnych Rady
Miejskiej w Tczewie interpelacji w I półroczu 2019 r.
8. Przedstawienie protokołu nr 1/2019 z kontroli przeprowadzonej przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie w latach 2017-2018.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
9.1. zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Gdańsku informacji o kandydatach na ławników,
9.2. uchylenia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na
terenie Gminy Miejskiej Tczew,
9.3. przyjęcia Regulaminu programu „Usuwanie wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Tczew”,
9.4. ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową oraz garażem podziemnym na terenie działek nr 37/18
i 372, obręb 5, przy ul. Suchostrzyckiej w mieście Tczew,
9.5. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu
wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży,
9.6. uchwalenia regulaminu określającego zasady ustalania
niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli,
9.7. wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy
w Tczewie ze struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie i utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej Miasta Tczew pod nazwą: Środowiskowy Dom
Samopomocy w Tczewie,
9.8. rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Tczewie.
10. Zgłaszanie interpelacji, zapytań i wniosków.
11. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.).

Ilu nas jest?

N

a początku sierpnia w Tczewie zameldowane były 56 804
osoby, w tym 55 496 na pobyt stały i 1308 na pobyt czasowy. Od początku czerwca ubyło 145 osób.
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Porządek obrad XI sesji Rady Miejskiej w Tczewie
SIERPIEŃ
na dzień 29 sierpnia 2019 r. (czwartek)
o godz. 10.00
w sali obrad im. F. Fabicha w Urzędzie Miejskim
w Tczewie (ul. 30 Stycznia 1)

CZĘŚĆ PIERWSZA:

5.
onkurs jest przeznaczony dla przedszkoli (publicznych i niepublicznych) oraz świetlic środowiskowych z Tczewa (dzieci
w wieku do 5 lat). Każde przedszkole bądź świetlica może przedstawić tylko jedną pracę zbiorową wykonaną samodzielnie
przez dzieci. Rysunek może być wykonany w dowolnej technice: ołówek, akwarela, mazak, kredki świecowe, kolaż itp. i w dowolnym formacie.

/2019

XI SESJA

RADA PROGRAMOWA
Kazimierz Ickiewicz (przewodniczący)
Adam Urban
Katarzyna Mejna
Łukasz Brządkowski
Józef Cichon
Roman Kucharski
REDAKTOR NACZELNA
Małgorzata Mykowska
Rzecznik Prasowa UM
tel. 58 77-59-320
mykowska@um.tczew.pl
REDAKCJA
Biuro Rzecznika Prasowego
tel. 58 77-59-320, 58 77-59-490

Wersja elektroniczna biuletynu dostępna
jest na stronie internetowej:
www. wrotatczewa.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania
i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów.
Nakład: 8 000 egzemplarzy
Druk: Wydawnictwo Bernardinum sp. z o.o.
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Nowy basen może powstać
już w 2022 roku
Małgorzata Mykowska

N

a zlecenie miasta przygotowana została koncepcja rozbudowy kompleksu basenów w Tczewie.
– Rozbudowa tczewskiej pływalni jest konieczna, choćby ze
względu na obłożenie obecnego
obiektu. Już w ubiegłej kadencji zapadła decyzja, że nowoczesna pływalnia, obejmująca
także strefę rekreacyjną, powstanie – mówi Mirosław
Pobłocki, prezydent Tczewa. – Największy problem jak
zwykle dotyczy kosztów. Razem z projektantami przeanalizowaliśmy warianty rozbudowy basenu, tak by inwestycja
była możliwa do zrealizowania
pod względem finansowym,
ale jednocześnie atrakcyjna dla
mieszkańców.
Rozbudowa istniejącej pływalni TCSiR będzie obejmowała między innymi:

›
›

budowę nowego basenu
sportowego o wymiarach
12,5x25 m (sześć torów
pływackich)
budowę basenu rekreacyjnego o powierzchni ok. 320
m2 wyposażonego w liczne

›
›
›
›
›

atrakcje wodne w tym między innymi: armatki wodne, masaże ścienne, gejzery
powietrzne, leżanki i ławeczki powietrzne
brodzik dla dzieci o powierzchni ok. 50 m2 z atrakcjami wodnymi i miękkim,
bezpiecznym dnem
zjeżdżalnię rodzinną dwutorową oraz zjeżdżalnię
rurową o długości 80 m
wanny z hydromasażami
zlokalizowane w strefie
rekreacyjnej i przy brodziku dla dzieci
strefę saun z saunami mokrą, parową oraz grotą solną
SPA oraz nowy zespół
szatniowy dla strefy basenowej dla ponad 200 osób

›

strefę techniczną z nowoczesnymi stacjami
uzdatniania wody basenowej dla basenów
nowych oraz istniejących, nowe systemy
wentylacyjne

W ramach koncepcji przewidziano w ykonanie nowego
wejścia głównego do budynku z jednoczesnym powiązaniem funkcjonalnym z częścią
istniejącą.
Now y dojazd zlokalizowany zostanie od ulicy Warsztatowej – na terenie zorganizowane zostaną nowe
miejsca postojowe na blisko
60 samochodów, w tym miejsca przeznaczone dla osób
niepełnosprawnych.

Nowy obiekt będzie połączony z istniejącym.
– Po przygotowaniu koncepcji, głównym zadaniem będzie
przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego, czyli dokładnych wytycznych dla
projektantów – tłumaczy prezydent Mirosław Pobłocki.
– Następnie wybierzemy formę
organizacyjną podmiotu, który
będzie realizował inwestycję.
Niewykluczone, że zaproponujemy powołanie spółki celowej, aby nie obciążać budżetu
miasta kwotą 30 mln zł. Następnym etapem będzie ogłoszenie przetargu na wykonanie
basenu w formule „zaprojektuj
i wybuduj”. Przewidywany termin oddania basenu do użytku
to 2022 r.

Z

a kończ ył się remont
ul. Pułaskiego. II etap
przebudow y dotyczył
ponad 300-metrowego odcinka od skrzyżowania ul. Konarskiego do skrzyżowania
z ul. J. H. Dąbrowskiego.
Jest to inwestycja miejska, zleceniodawcą był Zakład Usług
Komunalnych. Remont wykonała firma B&W z Pruszcza
Gd. Inwestycja zrealizowana
została zgodnie z harmonogramem. Jest objęta 60-mięsieczną gwarancją.

Ulic a P u ła sk iego zost a ła
gruntownie przebudowana,
wraz z infrastrukturą podziemną (kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa),
oświetleniem ulicznym, chodnikami, nawierzchnią, wykonane zostały zjazdy do posesji
oraz ścieżka rowerowa. Koszt
zdania to 2,5 mln zł.
I etap przebudowy ul. Pułaskiego zrealizowany został
w 2017 r.

M.M.

Fot. Małgorzata Mykowska

Ulica Pułaskiego – cała jak nowa
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Wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta
A ndersena na Os. Bajko wym oraz w rejonie ul. Flisaków na Os. Staszica, budowa
świetlicy i siedziby filii Miejskiej Biblioteki Publicznej na
Górkach, dokończenie termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 4.

Tekst i zdjęcie:
Małgorzata Mykowska

Tczewscy radni jednogłośnie uchwalili wotum
zaufania dla prezydenta
Mirosława Pobłockiego
oraz absolutorium za
wykonanie budżetu za
2018 r.

C

zerwcowa sesja w pew ien sposób podsumowuje działania prezydenta i całego samorządu
miasta za poprzedni rok. Odzwierciedleniem tego jest coroczna uchwala absolutoryjna, ale w tym roku pojawiła
się też nowość – po raz pierwszy przedmiotem obrad był
Raport o stanie miasta za
2018 r. Jego następstwem
było głosowanie nad wotum
zaufania dla prezydenta. Radni jednogłośnie przyjęli tę
uchwałę. Również bez kontrowersji udzielili prezydentowi absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu.

BUDŻET TCZEWA 2018
dochody: 268 239 462,80 zł
wydatki: 271 255 437,17 zł
inwestycje: ponad 37 mln zł
deficyt: 3 015 974,37 zł
Wśród inwestycji zrealizowanych w 2018 r. było m.in. remont II etapu ul. Gdańskiej,
przebudowa ul. Orzeszkowej,
prace związane z zagospodarowaniem niecki czyżykowskiej, utworzenie terenu rekreacy jnego w rejonie ul.

Roman Kucharski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że komisja nie wnosi zastrzeżeń do
w ykonania ubiegłorocznego budżetu i zawnioskował
o udzielenie prezydentowi absolutorium. Pozytywna była
także opinia Regionalnej Izby
Obrachunkowej.
Prezydent Mirosław Pobłocki podziękował radnym
za wynik głosowania. – Mamy
pierwszy rok nowej kadencji,
a głosowanie w dużej mierze
dotyczyło poprzedniej. Cieszę
się, że i nowi i „starzy” radni
byli dzisiaj zgodni i doceniają
naszą wspólną pracę dla miasta. Dziękuję radnym, urzędnikom, dyrektorom i pracownikom jednostek – wszystkim,
którzy pracowali nad przygotowaniem, a potem wykonaniem budżetu za 2018 r.

Uczniowie wybrali szkolne inwestycje
Małgorzata Mykowska

Prawie 5 tys. głosów
oddano na projekty
w Szkolnym Budżecie Obywatelskim
Tczewa. Frekwencja
wyniosła 71,4 proc.

S

amorządowe szkoł y
podstawowe w Tczewie,
już po raz dugi realizują Szkolny Budżet Obywatelski. Od 10 do 18 czerwca
trwało głosowanie na projekty zgłoszone wcześniej przez
uczniów. W głosowaniu wzięło udział 3877 uczniów, którzy
oddali łącznie 4951 głosów.
Frekwencja w yniosła 71,4
proc. – najwyższa była w SP 7
(89 proc.), SP 11 (81 proc.), SP
4 (80 proc.), najniższa – w SP
2 (57 proc.) i SP 10 (58 proc.).

Spośród łącznie 32 projektów poddanych pod głosowanie, wykonywanych będzie
14. Szkoły mają na to czas do
końca 2019 r.
Każda z placówek ma do wykorzystania ponad 22 tys. zł.

PROJEKTY PRZYJĘTE DO REALIZACJI
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
plac zabaw
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
› doposażenie biblioteki
szkolnej
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
› remont szatni przy sali
gimnastycznej
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5
› zakup i montaż projektora i
ekranu w auli
› słuchawki bezprzewodowe
› zakup 10 ozobotów (roboty
edukacyjne do nauki
programowania)
› zakup 2 rowerów
› zakup projektora multimedialnego krótkoogniskowego

›

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7
zakup nowych szafek dla
uczniów do szatni
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8
› szkolna stacja meteorologiczna oraz ogródek gier
› siłownia pod chmurką
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10
› nowoczesna pracownia
komputerowa
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11
› „Magiczny Dywan” interaktywna plansza do zabawy i nauki
› nowe komputery do pracowni
komputerowej wraz z
oprogramowaniem
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12
› Siłownia pod chmurką

›

SPOŁECZEŃSTWO

Uczciliśmy bohaterskich
powstańców
Tekst i zdjęcie:
Małgorzata Mykowska
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1 WRZEŚNIA
– 80. ROCZNICA
WYBUCHU II WOJNY
ŚWIATOWEJ
1 września odbędą się
w Tczewie uroczystości
upamiętniające 80. rocznicę
wybuchu II wojny światowej.

1 sierpnia tczewianie
uczcili 75. rocznicę
wybuchu Powstania
Warszawskiego.

W 1939 r. Tczew był jednym
z celów pierwszych niemieckich
bombardowań. Pierwsze strzały
padły tutaj 1 września o godz.
4.34, a więc na 11 minut przed
oficjalnym rozpoczęciem
II wojny światowej.
Uroczystości odbędą się o godz.
15.00 przy obelisku na skwerze
Bohaterów Szymankowa,
niedaleko Mostu Tczewskiego.

W

o b c h o d a c h up a miętniających bohaterskich powstańców uczestnicz yli
kombatanci, harcerze, przedstawiciele parlamentu (poseł
Kazimierz Smoliński), władz
samorządowych, organizacji
politycznych i społecznych,
mieszkańcy Tczewa. Wśród
zebranych był 94-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 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. Ich atutem było zaskoczenie i wola walki, ale to
nie wystarczyło. Naprzeciwko mieli 20 tys. dobrze uzbrojonych żołnierzy i policjantów niemieckich. W mieście
przebywali też żołnierze hitlerowscy kierowani 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, część z nich trafiło
do obozów koncentracyjnych
lub na przymusowe roboty do
Niemiec. Warszawa żegnała
ich morzem ruin.
Wysłuchaliśmy też Słowa
Bożego, które wygłosił ks.
Ad a m G adom sk i, pro boszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża św. Nie zabrakło
pieśni powstańczych. Zebrani
złożyli kwiaty pod obeliskiem.
Fabryka Sztuk przygotowała w ystawę plenerową poświęconą mieszkańcom Tczewa – uczestnikom Powstania
Warszawskiego. Ekspozycja
znajduje się w sąsiedztwie
obelisku.
W hołdzie powstańcom –
o godz. 17.00 w Tczewie zabrzmiały syreny alarmowe.

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
inscenizacja i Piknik historyczno-militarny, organizowany
przez Fabrykę Sztuk.

OGŁOSZENIE
Prezydent Miasta Tczewa
informuje, że na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Tczewie (II piętro) został
wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Miejskiej Tczew,
położonej na targowisku
miejskim w Tczewie przy
ul. Żwirki – boks handlowy nr
21, o pow. 23,10 m2 w hali nr I,
oznaczonej nr działki 32/34,
obręb 5, KW GD1T/00016850/3,
przeznaczonej do oddania
w najem w drodze bezprzetargowej, w celu prowadzenia
działalności gospodarczej.
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Hermetyczna hala dojrzewania
stabilizatu w Tczewie ukończona
Tekst i zdjęcia:
Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie

B

udowa her met ycznej
hali dojrzewania stabilizatu na terenie Zakładu
Utylizacji Odpadów Stałych
w Tczewie dobiegła końca.
Pod koniec maja obiekt został
oddany do użytku.
Nową halę, która przykryła
plac, na którym dojrzewał w
zeszłym roku stabilizat wyposażono w nowoczesną instalację do dezodor yzacji
powietrza. Przeprowadzono rozruch i próby technologiczne maszyn oraz urządzeń wchodzących w skład
całej instalacji. Odbyły się
t a k ż e sz kolen i a d l a pr acowników zakładu w zakresie działania i obsługi linii
technologicznej.
– Jesteśmy zadowoleni, że
prace instalacyjne zakończyły
się zgodnie z planem. Ważne
było, aby nowy obiekt powstał
jak najszybciej, gdyż budowany był z myślą o mieszkańcach
Tczewa i okolic. Dzięki zastosowanej w nim technologii,
ograniczymy przedostawanie
się do atmosfery uciążliwych
zapachów, a także zwiększymy ilość odpadów biodegradowalnych, które będą mogły
być poddawane w naszym zakładzie recyclingowi – mówi
Marcin Cejer, prezes ZUOS
Tczew.
Proces oczyszczania powietrza w nowo wybudowanej
hali dojrzewania stabilizatu przebiega wieloetapowo.
Zanieczyszczone powietrze
z hali zasysane jest do skrubera chemicznego, w którym
usuwane są zw iązki amon ia k u. Na stępn ie pow ie trze przepły wa przez segment lamp promieniowania
UV, które niszczą większość

substancji złowonnych.
W końcowym etapie pozostałe substancje złowonne
są wychwytywane przez filtr
węglow y. Dzięki w ykorzystanej technologii oczyszczania powietrza, uciążliwe
zapachy przedostające się
do atmosfery są skutecznie
minimalizowane.
W skład projektu, który jest
współfinansowany przez Narodow y Fundusz Ochrony
Środowiska, wchodzi także
budowa segmentu do podawania odpadów biodegradowalnych oraz unowocześnienie Punktów Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK-ów)
w Stegnie i Tczew ie. Projekt technologiczny segmentu do podawania odpadów
bio uzyskał właśnie akceptację zamawiającego – obecnie trwają prace nad uzyskaniem pozwolenia na budowę.
Dzięki tej inwestycji odpady
bio będą mogły trafiać bezpośrednio do istniejącej kompostowni. ZUOS Tczew wybrał
również wykonawców dostaw
sprzętu do PSZOK-ów, które w najbliższych tygodniach
mają zostać dostarczone do
Stegny i Tczewa – chodzi
o tzw. prasokontenery i brykieciarki do styropianu.
Wartość całego projektu to
14 670 000 zł netto. Duża
część środków, bo aż 9 975 600
zł netto, pochodzi z unijnego
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Realizacja projektu ma zostać
ukończona na początku 2020
roku. Rozpoczęcie użytkowania hali dojrzewania stabilizatu planowane jest na połowę
2019 roku.

INWESTYCJA ZA 25 MLN ZŁ

PANORAMA
MIASTA

7

Tczew ma nowoczesną
kompostownię odpadów
Tekst i zdjęcia:
Małgorzata Mykowska

T

czewski ZWIK otworzył
kompostownię odpadów
ściekowych i zmodernizował ciąg technologiczny na
oczyszczalni ścieków.
Jest to jedna z dwóch, obok
budowy oczyszczalni ścieków,
największych powojennych
inwestycji tczewskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.
Kosztowała ponad 25 mln zł,
z czego blisko 13 mln zł to dofinansowanie unijne – z Funduszu Spójności. Pozostała
część to wkład własny spółki.
4 lipca odbyło się uroczyste
otwarcie kompostowni. Symboliczną wstęgę przecinali
Mirosław Pobłocki, prezydent Tczewa, Mirosław
Augustyn, starosta tczewski, Andrzej Grygo, prezes
firmy Instal Warszawa S.A.,
Maciej Ochman, prezes firmy Equipo Sp. z o.o. (konsorcjum obu firm podjęło się zaprojektowania i wykonania
inwestycji) oraz Marcjusz
Fornalik, prezes ZWiK.
– Realizowaliśmy tę inwestycję przez 15 miesięcy – powiedział prezes Marcjusz Fornalik. – 9 miesięcy trwało
przygotowywanie dokumentacji oraz uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń, a pół
roku – budowa. Teraz jesteśmy na etapie uzyskiwania
pozwolenia na kompostowanie odpadów, po czym nastąpi 3-miesięczny rozruch.
G łów ny m celem inwest ycji jest stworzenie trwałego, efektywnego i zgodnego
z wymogami ochrony środowiska sposobu zagospodarowania odpadów ściekowych.
– Inwestycja ma też rozwiązać problem nieprzyjemnych
zapachów, na które skarżą się
mieszkańcy Osiedla Staszica

Przecięcie wstęgi – symboliczne otwarcie kompostowni
– mówi prezydent Mirosław
Pobłocki. – Optymalnych
roz w iązań tego problemu
szukaliśmy nie tylko w Polsce, ale też w Niemczech i Austrii. Ostatecznie zapadła decyzja o budowie kompostowni
membranowej.
Zagospodarowanie odpadów
ściekow ych stanowi jedno
z priorytetowych zagadnień
gospodarki ściekowej. Jednym
ze sposobów zagospodarowywania osadów jest kompostowanie – metoda naturalna i
przyjazna dla środowiska. Aby
kompost został uznany za produkt, który może być wykorzystany przyrodniczo, musi spełnić wymogi dotyczące głownie
zawartości metali ciężkich
oraz ilości mikroorganizmów
patogennych.

Oddany do użytku system
kompostowania odpadów jest
mechanizmem kompleksowym, wyposażonym w analizator tlenu, system napow ietrzający i went ylujący
oraz urządzenie monitorujące temperaturę. W ten sposób zostają stworzone idealne warunki kompostowania
w hałdzie, natomiast membrana skutecznie zatrzymuje zapachy i emisję innych
związków. To jeden z najnowocześniejszych systemów
w kraju.
W ramach przedsięwzięcia
zrealizowano następujące
zadania:
› budowę awaryjnej nitki kanału sanitarnego
(obejście przepompowni
Czatkowy)

W ramach projektu zakupiono także sprzęt do obsługi kompostowni

›
›
›
›

modernizację budynku
przepompowni ścieków
Czatkowy oraz wymianę
krat i pomp ścieków
modernizację kraty gęstej,
separatora piasku, dmuchaw i wymianę wirówek
na oczyszczalni ścieków
budowę kompostowni
osadów ściekowych
zakup sprzętu i urządzeń
mechanicznych do obsługi kompostowni.

Projekt pod nazwą: „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki
osadowej wraz z modernizacja
części technologicznej i przebudową systemu doprowadzania ścieków do oczyszczalni
w Tczewie” realizowany był
w ramach umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
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STRAŻ MIEJSKA W LIPCU
W lipcu 2019 r. tczewska Straż
Miejska odnotowała 683
interwencje, w tym 505 zgłoszonych
przez mieszkańców i przedstawicieli
instytucji, 178 – pozostałych, w tym
zgłoszonych przez dyżurnych
Komendy Powiatowej Policji w
Tczewie i interwencje własne
strażników.
› Przewieziono 5 osób z upojeniem
alkoholowym, w tym: 3 do miejsca
zamieszkania, 2 – do pogotowia
socjalnego w Elblągu.
› Dzielnicowi strażnicy miejscy
działający na osiedlach Suchostrzygi i Bajkowym podjęli 49
interwencji własnych oraz 64
zlecone (przez administracje i
mieszkańców osiedli, dyżurnych
SM), nałożyli 8 mandatów karnych
na łącznie 450 zł, wystawili 12
wezwań dla sprawców wykroczeń
drogowych oraz 35 osób pouczyli.
Na Os. Garnuszewskiego i Zatorzu
dzielnicowi podjęli 7 interwencji
własnych oraz 46 zleconych,
nałożyli 1 mandat karny na 100 zł,
wystawili 13 wezwań dla sprawców
wykroczeń drogowych oraz 1 osobę
pouczyli.
Interwencje dzielnicowych dotyczą
głównie spraw porządkowych,
spożywania alkoholu w miejscach
publicznych, wykroczeń drogowych.
› Doprowadzono do usunięcia
pojazdów długo nieużytkowanych
i wraków: samochodu marki Hundai
z ul. Topolowej oraz Fiata z al.
Zwycięstwa.
› Do Komendy Powiatowej Policji
przekazano materiały z monitoringu
dotyczące: kradzieży (3, 9, 12 lipca),
kolizji drogowej (8, 15, 18 lipca),
uszkodzenia pojazdu (19 lipca),
wypadku drogowego (27 lipca).
› Przeprowadzono działania
dotyczące egzekwowania od
właścicieli psów niezgodnego
z przepisami wyprowadzania
czworonogów i sprzątania po nich.
Przeprowadzono 18 interwencji.
1 osobę ukarano mandatem
w wysokości 50 zł za niesprzątanie
po psach. Pouczono 2 osoby,
skierowano jeden wniosek do sądu.
9-krotnie zgłoszono do schroniska
informację o psach bez opieki.

/2019

SIERPIEŃ

Tczew na trasie rowerowej
z Berlina do Tallina
MIROSŁAW POBŁOCKI
prezydent Tczewa

Tekst i zdjęcie:
Małgorzata Mykowska

30

samorządów woje wó d z t w a p o morskiego, w tym
Tczew, będzie współpracowało przy utworzeniu Subregionalnej Trasy Rowerowej.
List intencyjny w tej sprawie podpisano 2 lipca w Kościerzy nie. Strony zobowiązały się do "współpracy
przy realizacji, utrzymaniu

i promocji projektu Subregionalnej Trasy Rowerowej,
tj. długodystansowej trasy rowerowej przebiegającej zgodnie z założeniami
przygotowanej na zlecenie
Województwa Pomorskiego Koncepcji rozwoju sieci tras rowerowych w centralnej strefie województwa
pomorskiego”.

Do końca tego roku przygotowana zostanie analiza finansowa przedsięwzięcia oraz sprecyzowane będą
standardy rowerowe. Planowane jest także umieszczenie projektu w Strategii
Województwa Pomorskiego
na lata 2020-2030. Pierwsze prace mogłyby ruszyć
w 2020 r.

– Trasa obejmować będzie południowe Kaszuby, Kociewie,
Powiśle i Żuławy – tłumaczy
Marta Chełkowska, dyrektor departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego
Woj. Pomorskiego. – Ta trasa
rowerowa poprawi atrakcyjność turystyczną regionu, a co
ważne będzie wykorzystywana przez cały rok. Oprócz wartości turystycznej, rekreacyjnej, zapewne przyczyni się do
rozwoju przedsiębiorczości
związanej z obsługą turystów
rowerowych.

– W Tczewie znaczna część
trasy biegłaby śladem Wiślanej Trasy Rowerowej,
w ięc nie w y magałoby to
od nas dużych nakładów.
Nowy szlak rowerowy podniesie atrakcyjność turystyczną Tczewa, ale też zachęci naszych mieszkańców
do akty wnego spędzania
czasu i zwiedzania Pomorza
na rowerze – mówi Mirosław Pobłocki, prezydent
Tczewa.

Chcemy, by trasa była wkomponowana w międzynarodową trasę wiodącą z Berlina do
Tallina, przebiegającą przez
pięć państw; Niemcy, Polskę,
Litwę, Łotwę i Estonię.

„Kręgosłupem” trasy będzie ok. 260 -k ilometrowy odcinek wiodący m.in.
przez Tczew, Skarszew y,
Kościerzynę, Bytów, Miastko. Do tej głównej trasy dołączane będą lokalne trakty
rowerowe.
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Wrześniowe Targowisko
– czekamy na wystawców
WRZEŚNIOWE
TARGOWISKO

Fot. Marcin Chełstowski

7.09.2019
godz. 10.00-15.00
Tczew,
Skwer Dr. Schefflera,
fragmenty
ul.: J.Dąbrowskiego
(deptak), Mickiewicza,
Łaziennej, Podmurnej
Ubiegłoroczna edycja Wrześniowego Targowiska

7

września odbędzie się
Wrześniowe Targowisko, czyli handel używ a ną o d z ie ż ą , obuw iem,
książkami, zabawkami, drobnymi artykułami gospodarstwa domowego, wyrobami

rękodzielniczymi i artykułami kolekcjonerskimi.
Wystawcami mogą zostać
osoby prywatne, w tym dzieci oraz stowarzyszenia.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Regulamin i formularz

zgłoszenia dostępne są na:
www.pchlitarg.tczew.pl Zgłoszenia przyjmowane są do 5
września drogą elektroniczną lub osobiście w Fabr yce Sztuk przy ul. 30 Stycznia
4. Handel umilać będzie Kociewsko-Kaszubska Orkiestra

Dęta „Torpeda”. Zostaną przeprowadzone ponadto warsztaty artystyczne dla dzieci.
Imprezę organizuje Fabryka Sztuk we współpracy z Zakładem Usług Komunalnych
i Strażą Miejską.

Prezydent Tczewa niewinny
Małgorzata Mykowska

Sąd Rejonowy
w Malborku orzekł,
że prezydent Tczewa
nie przekroczył
uprawnień i uniewinnił go od zarzucanego mu czynu.

W

yrok ogłoszony został 30 lipca.

– Odkąd zaczął się
proces powtarzałem, że jestem
niewinny i że nie ma podstaw
do oskarżenia. Sąd w Malborku to potwierdził – powiedział
prezydent Mirosław Pobłocki.
Proces w Sądzie Rejonowym
w Malborku dotyczył kwestii możliwości wykorzystania monitoringu miejskiego
w postępowaniach dotyczących pociągnięcia do odpowiedzialności sprawców winnych nar uszania prawa
i porządku na terenie objętym
monitoringiem.
Oskarżenie zarzucało prez ydentow i pr zek roczenie
uprawnień i przekazanie nieuprawnionym osobom nagrań
z miejskiego monitoringu.

Sprawa przed Sądem Rejonowym w Malborku dotyczyła ujawnienia sprawców akcji
plakatowej z roku 2015 na terenie Tczewa uwidocznionych
przez monitor ing miejsk i
i przekazania tego nagrania na
potrzeby postępowania sądowego w celu właściwego określenia podmiotów odpowiedzialnych za czyny polegające
na rozpowszechnianiu szeregu obraźliwych plakatów dotyczących prezydenta Tczewa
i prezesów spółek miejskich.
Proces trwał ponad rok. Sąd
w tym czasie przesłuchał kilkunastu świadków
30 lipca Sąd Rejonowy w Malborku orzekł, że prezydent
Tczewa jest niewinny.
Jak powiedział w uzasadnieniu wyroku sędzia Bartosz

Bystrek, zgromadzony materiał dowodowy jednoznacznie wskazuje, że oskarżony
działał, mając uzasadnione
podejrzenie popełnienia czynu zabronionego. W takim
przypadku działania zmierzające do ustalenia ewentualnego sprawcy nie mogą zostać uznane za działania na
szkodę interesu publicznego
lub prawnie chronionego interesu prywatnego. W ocenie
sądu, w wypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia
przestępstwa, działania podejmowane w celu ustalenia
ew. sprawcy nie mogą zostać
uznane za społecznie szkodliwe, bowiem w interesie publicznym jest, aby ewentualny
sprawca przestępstwa został
wykryty i pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

INFORMACYJNY
10 BIULETYN
SAMORZĄDU MIASTA TCZEWA
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Harcerze wypoczywali
na Kaszubach

Tekst i zdjęcia:
Małgorzata Mykowska

145 harcerzy z tczewskiego
hufca ZHP wypoczywało na
obozie w pobliżu Stężycy, na
Kaszubach.

W

obozie uczestniczyły dzieci młodzież w wieku od 9
do 17 lat. Obóz znajdował się
w lesie, nad jeziorem. Harcerze korzystali z kąpieli, pływali na kajakach, uczyli się,
jak bezpiecznie w y poczywać nad wodą. Jak zapewnił
Grzegorz Oszmana, komendant obozu, wszelkie w ymogi bezpieczeństwa były

ściśle przestrzegane. Z obozem codziennie kontaktowała się straż pożarna, harcerze ćwiczyli alarmowe zbiórki
i ewakuacje. Na miejscu były
też osoby przeszkolone, aby
udzielić pierwszej pomocy.
Młodych tczewian odwiedził
Mirosław Pobłocki, prezydent Tczewa, a także wiceprezydent Adam Urban, sekretarz miasta Katarzyna Mejna i

skarbnik Helena Kullas. Obóz
wizytowali także radni.
Harcerze zdoby wali nowe
umiejętności i sprawności.
Nie brakuowało gier, zabaw
i oczywiście  harcerskich piosenek. Kuchnia starała się
sprostać apetytom obozowiczów – na szczęście się to udawało, nawet dla wegetarian
przygotowywane były odrębne posiłki.

Tczewscy orkiestranci na obozie
w Olpuchu
Tekst i zdjęcie:
Małgorzata Mykowska

koncerty w ich wykonaniu,
a także przemarsz   główną
ulicą wioski. Umowa zawarta
z gminą zapewnia naszej orkiestrze korzystanie z tego
miejsca przez kolejne 15 lat.

T

czewska Harcerska Orkiestra Dęta tradycyjnie wakacje spędzała
w Olpuchu.

Od kilkunastu lat tczewska
orkiestra ma tam swoją letnią
bazę.  Urokliwe miejsce w powiecie kościerskim, niedaleko Wdzydz Kiszewskich, nad
jeziorem, blisko lasów sprzyja wypoczynkowi, ale też skupieniu potrzebnemu przy próbach muzycznych. Codzienne
próby orkiestry odbywały się
pod kierunkiem Magdaleny Kubickiej –Netki i  pozawalały rozwijać umiejętności
orkiestrantów, szlifować już

W tym roku w Olpuchu odpoczywało 59 orkiestrantów
i kadra, wolontariusze, razem to ok. 80 osób. Najmłodsi uczestnicy obozu to 9-latki.

znany repertuar i wzbogacać
go o nowe utwory.  To również
tutaj, na obozie, często rodzą się plany dotyczące przyszłych koncertów i wyjazdów
Harcerskiej Orkiestry Dętej. Obóz to także integracja

orkiestrantów, przyjaźnie, relaks i zwykle harcerskie, obozowe życie.
Mieszkańcy Olpucha co roku
z niecierpliwością czekają na
tczewskich harcerzy i letnie

O b o z ow ic z ów o d w ie d z i l i pr zed st aw iciele sa mo rządu miasta – prezydent
Tczewa Mirosław Pobłocki,
wiceprezydenci Adam Burczyk i Adam Urban, skarbnik miasta Helena Kullas oraz
starosta tczewski Mirosław
Augustyn. Jak co roku wypoczywających harcerzy odwiedzili też miejscy radni.

WOKÓŁ NAS

Tczew (i tczewianie)
na planie „Futra z misia”
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Na dwa tygodnie lipca Tczew
stal się planem filmowym
najnowszej produkcji
Michała Milowicza.

Tekst:
Małgorzata Mykowska
Zdjęcia:
Martyna Link

„F

utro z misia” to tytuł
filmu, który powstawał m.in. w Tczewie.
Zdjęcia, które kręcono także
w Zakopanem i Szczecinie, już
zostały zakończone. Premiera
filmu planowana jest na koniec 2019 r. Realizatorzy nie
chcą na razie zdradzać szczegółów fabuły, ma to być komedia kryminalna, której akcja
rozgrywa się współcześnie.
Pomysłodawcą, reżyserem,
współscenarzystą ale też jednym z głównych bohaterów
filmu jest Michał Milowicz.
– Chcemy pokazać w filmie
Tczew w formacie światowym,
z jego piękną architekturą,
urokliwymi zakątkami – powiedział aktor podczas konferencji prasowej w Urzędzie
Miejskim.

przy realizacji filmu „Pogranicze w ogniu”, traktującego
o trudnych sprawach polskoniemieckich. Z przyjemnością patrzę jak polskie miasta się w tym czasie zmieniły.
Tczew jest dużo piękniejszy niż wówczas, ale spotykam tu tak samo wartościowych ludzi.

Drugim reżyserem jest Kacper Anuszewski.
Filmowc y zastrzegli, że
wbrew pojawiającym się w
mediach informacjom, film
nie będzie kontynuacją produkcji „Chłopaki nie płaczą”.
Oprócz Michała Milowicza, w konferencji w tczewsk i m u r z ę d z ie uc z e s t n iczyli tak że inni odtwórcy
filmowych ról, m.in. Bohdan Łazuka, Mirosław
Zbrojew ic z , Sławom i r
Zapała, Krzysztof Kwiatkowski, Olaf Lubaszenko, Piotr Nowak, Grażyna Zielińska.
Oprócz nich w filmie zobaczymy także Cezarego Paz urę, Izę Miko, Edwa rda
Lubaszenkę.
– Nie pierwszy raz jestem
w Tczewie – przyznał Olaf
L u b a s z e n k o . – Po r a z
pierwszy byłem tu w 1990 r.

Premiera filmu spodziewana jest pod koniec 2019 r.

Część zdjęć k ręcona była
w budynku Urzędu Miejskiego, który na ten czas zmienił się w… komisariat policji.
Co ciekawe, w trakcie kręcenia scen, urząd nie został zamknięty dla mieszkańców,
stąd zdziwienie tych, którzy
akurat tego dnia przyszli załatwić w ratuszu swoje sprawy. Film kręcono także m.in.
w bibliotece miejskiej, w okolicach kościoła farnego, dworca kolejowego, przystani nad
Wisłą. Na Starym Mieście
realizowano sceny pościgu
samochodowego.
Oprócz profesjonalnych aktorów, do produkcji zaangażowano wielu statystów – wszyscy to mieszkańcy Tczewa lub
najbliższej okolicy.

INFORMACYJNY
12 BIULETYN
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Pary małżeńskie świętowały jubileusze
JUBILEUSZE OBCHODZILI:
65-LECIE

›

Edyta i Henryk Krejowie

60-LECIE

›
›
›
›
›
›
Tekst i zdjęcie:
Małgorzata Mykowska

Kolejne w tym roku pary
świętowały jubileusze pożycia małżeńskiego. Uroczystość odbyła się 26 czerwca
w tczewskim Urzędzie Stanu
Cywilnego.

J

ubilatom towarz ysz yły rodziny i przyjaciele. Zastępca Prezydenta
Adam Urban życzył seniorom dużo zdrowia, optymizmu i kolejnych jubileuszy.
Gratulacje złożyła także Alin a Kol lw it z- S ob ole wska, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.
Pary, które obchodziły jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego otrzymały Medale
Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie, natom ia st w sz y sc y jubi lac i

Halina i Edmund Bączkowscy
Agnieszka i Klemens Chmieleccy
Jadwiga i Romuald Jankowscy
Cecylia i Stanislaw Staniszewscy
Eryka i Mikołaj Wiatrowie
Hildegarda i Marian Wojciccy

55-LECIE
ot r z y ma li od prez ydent a
Tczewa symboliczne bony
na nagrody rzeczowe. Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Tczewa, parom małżeńsk im zamieszkujący m
i zameldowanym na pobyt
stały w Tczewie powyżej 5 lat,
obchodzącym jubileusz pożycia małżeńskiego, przyznawane są nagrody rzeczowe
o wartości:
•
•
•
•

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

›
›
›
›
›
›

Elżbieta i Zbigniew Bułakowscy
Urszula i Henryk Heroldowie
Krystyna i Ryszard Kittowscy
Janina i Ryszard Klawonowie
Teresa i Marian Pawłowscy
Jadwiga i Andrzej Roszczyńscy

50-LECIE

›
›
›
›
›
›
›

Renata i Kazimierz Kaczyńscy
Lidia i Tadeusz Kowalscy
Daniela i Jerzy Lipiakowie
Halina i Stanisław Mejnowie
Gabriela i Jan Richterowie
Justyna i Tadeusz Stawiccy
Jadwiga i Leszek Stencelowie.

Stypendia szkolne – złóż wniosek

15

września mija termin składania wniosków na stypendia
szkolne. W ubiegłym roku
szkolnym z tej formy pomocy skorzystało blisko 490
osób. Łącznie otrzymali ponad 541 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. 528 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.

edukacy jne, zajęcia dla
dysgrafików, dyslektyków,
logopedyczne, przedsięwzięcia realizowane przez
szkołę jak wyjścia/wyjazdy
do kina, teatru, wycieczki
szkolne itp.);

St y pend iu m sz kol ne je st
przyznawane na okres nie
dłuższy niż od września do
czerwca w danym roku szkolnym, a przypadku słuchaczy
kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych
na okres nie dłuższy niż od
pa źd z ier ni k a do czer wc a
w danym roku szkolnym.

›

Stypendium szkolne może być
udzielane uczniowi na:

›

›

całkowite lub częściowe
pokrycie kosztów udziału
w zajęciach edukacyjnych
wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole
w ramach planu nauczania
(np. wyrównawcze zajęcia

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 miejscem zamieszkania 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
z a a k c e p tow a ć n ac z e l n i k
Wydz. Edukacji UM)
Szczegółowe informacje
można otrzymać w Wydz.
Edukacji Urzędu Miejskiego
(tel. 58 77 59 329/395).
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Amerykanie z wizytą w ratuszu
Tekst i zdjęcie:
Małgorzata Mykowska

J

uż od ponad dwudziestu lat, podczas wakacji,
Amerykanie regularnie
odwiedzają Tczew.
Wszystko to za sprawą obozów językowych organizowanych w Zespole Szkół Ekonomicznych, pod patronatem
UNESCO. Obozy organizowane są dla polskiej młodzieży,
a goście zza oceanu uczą ich
angielskiego. Większość pracuje jako wolontariusze.

i zabytki. Uważają, że mieszkańcy Tczewa są bardzo mili
i uczynni.

Amerykanie odwiedzili tczewski ratusz. – Mam nadzieję, że
pobyt w Tczewie jest dla was
miłym przeżyciem i sprawi, że
chętnie będziecie wracać do
Polski i do Tczewa – przywitał
gości Adam Urban, wiceprezydent Tczewa.

Dla niektórych wolontariuszy jest to już kolejny pobyt
w Polsce i w Tczewie. Przyznają, że Tczew bardzo się zmienia
w ostatnim czasie. Zauważyli
np. że niedawno remontowana była ul. Gdańska, teraz już
można po niej wygodnie jeździć. Duże wrażenie zrobiły
na nich murale.

Goście przyznali, że Tczew
bardzo im się podoba, chętnie zwiedzają Stare Miasto

Amerykanie zwrócili uwagę także na to, że z roku na
rok w Tczewie zwiększa się

ruch samochodow y. Teraz
nie mogą już tak beztrosko
jak dawniej grać w baseball
na szkolnym boisku – muszą uważać na znajdujące się
w pobliżu auta. Pytali o losy
Mostu Tczewskiego i o kapsułę czasu odkrytą podczas prac
remontowych.
Amerykanie dość wysoko oceniają umiejętności językowe
i zapał do nauki młodych Polaków. Na obozie nasza młodzież ma nie tylko możliwość
szlifowania umiejętności językowych, ale też poznania

amerykańskiej kultury i zwyczajów tego odległego kraju.
Najdłużej z tczewskimi obozami językowymi związana
jest Janice Lynn Sherry, która zaczęła tu przyjeżdżać już
pod koniec lat 90. Za zaangażowanie we współpracę polsko-amerykańską, zasługi dla
edukacji polskiej młodzieży
i promocję Tczewa w ramach
wolontariatu realizowanego na obozach językow ych
– w 2012 r. samorząd Tczewa wyróżnił ją medalem „Pro
Domo Trsovieni”.

Filateliści – bohaterom września 1939 r.
Adam Murawski

Znaczk i przedstaw iają
kolejno:

›
Polscy celnicy oraz
kolejarze i ich rodziny
byli pierwszymi bohaterami i ofiarami II wojny
światowej. Oddając
im cześć tczewscy i
malborscy filateliści wraz
Urzędem Pocztowym
Malbork 1 doprowadzili
do wydania w opcji „Mój
znaczek” serii trzech
znaczków pocztowych.

›

›

pomnik poległych celników
w Malborku – Kałdowie
oraz orzełek do czapki garnizonowej Służby Celnej.
pomnik poległych kolejarzy w Szymankowie oraz
tabliczkę z parowozu PKP
z okresu międzywojennego z godłem Polski.
tablicę pamiątkową
umieszczoną w Tczewie
przy ul Jana z Kolna poświęconą Bohaterskim
Żołnierzom 2 Batalionu Strzelców – Obrońcom
Mostu na Wiśle, Polskim
Celnikom i Kolejarzom z
Szymankowa oraz żołnierską odznakę pamiątkową
2 Batalionu Strzelców.

Znaczki w ydano w nakładzie 210 sztuk każdy, czyli 70 arkuszy sprzedażnych
w układzie 3+3+3 (numery
arkuszy: 114134-114203), na
arkuszach na górze i na dole
widnieje napis: „Bohaterom
pierwszych godzin II wojny
światowej”. Autorami projektów znaczków są: Adam
Murawski z Tczewa i Jerzy
Zimnicki z Malborka. Z powodu wyczerpania nakładu,
znaczki mogą być dostępne
dla zainteresowanych tylko na
tzw. rynku wtórnym.
Urząd Pocztowy Malbork 1
podjął starania o w ydanie
datownika okolicznościowego związanego tematycznie
z 80. rocznicą w ybuchu II
wojny światowej i z prezentowanymi znaczkami.
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Pierwsze kroki w Polsce

Zyskaj dzięki
polskiej strefie
inwestycji

P

omorska Specjalna
Strefa Ekonomiczna sp.
z o.o. udziela przedsiębiorcom wsparcia inwestycyjnego w postaci zwolnienia
z podatku dochodowego. Inwestycja może być zlokalizowana na terenie całego kraju,
zarówno na gruncie prywatnym lub też strefowym.
Jak uzyskać wsparcie?

›
›
›
›

Złóż prosty wniosek,
Uzyskaj decyzję
o wsparciu,
Zainwestuj w swoją firmę,
Zdobądź zwolnienie w podatku dochodowym w
wysokości nawet 55 procent poniesionych nakładów inwestycyjnych.

Pełną ofertę oraz niezbędne informacje można znaleźć
na: www.strefa.gda.pl.
Rodzaje wspieranej
działalności:

›
›
›

Działalność produkcyjna;
Nowoczesne usługi dla
biznesu (IT, rachunkowo-księgowe i inne)
Usługi w zakresie badań naukowych i prac
rozwojowych

Omów z przedstawicielem
PSSE możliwości i korzyści,
czekające na Twoją firmę.
W tym celu, zgłoś się do
Działu Inwestycji Strefowych Pomorskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej sp. z o.o.,
który mieści się w Sopocie przy
ul. Władysława IV 9. Pomocy
udzielają:

›
›
›

Jarosław Szponarski
Project Manager Project
Manager tel. 58 740 43 22
j.szponarski@strefa.gda.pl
Igor Nagraba
Project Manager Project
Manager tel. 58 740 43 30
i.nagraba@strefa.gda.pl
Katarzyna Wyszkowska
Project Manager
tel. 58 740 43 28
k.wyszkowska@strefa.gda.pl

24

lipca w Domu
Przedsiębiorcy odbyło się po
raz kolejny spotkanie informacyjne skierowane do
cudzoziemców. Tym razem organizatorem spotkania było Centrum
Wsparcia Imigrantek
i Imigrantów w Gdańsku (http://cwii.org.pl/)
we współpracy z Domem
Przedsiębiorcy w Tczewie
i Fundacją Pokolenia.  
Poruszone zostały na nim
tematy związane
z tym jak korzystać z polskich instytucji publicznych, jak ubiegać się
o świadczenia socjalne i
rodzinne, komu przysługują i jak można uzyskać
500+, jak bezpiecznie

wynająć mieszkanie, zameldować się i uzyskać numer
PESEL, jak korzystać z opieki zdrowotnej, w tym jak złożyć wniosek o orzeczenie
o niepełnosprawności.
Kolejne spotkania odbędą
się jeszcze w tym roku, w ramach zaplanowanego cyklu. Szczegółowe informacje
zostaną podane na stronie
www.dp.tczew.pl.
Spotkania są bezpłatne dla
wszystkich. Na miejscu można było skorzystać z pomocy
tłumacza na języki: ukraiński, rosyjski, angielski. Projekt współfinansowany
z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Ponadto informujemy, że Caritas Archidiecezji
Gdańskiej jest wykonawcą

projektu „Wsparcie dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w województwie pomorskim w latach
2018-2020” w ramach Funduszu Azylu Migracji i Integracji. Projekt jest realizowany przez Pomorski Urząd
Wojewódzki.
W ramach projektu prowadzimy punkty informacyjno-doradcze dla cudzoziemców
spoza UE, gdzie można uzyskać bezpłatną pomoc
w zakresie:
› doradztwa dotyczącego uzyskiwania pozwolenia na pracę i legalizacji
pobytu,
› pomocy prawnej i
psychologicznej,
› tłumaczeń,
› opieki nad dzieckiem.

PUNKTY INFORMACYJNO-DORADCZE DLA CUDZOZIEMCÓW SPOZA UE

› Gdańsk, ul. Dobra 8

› Starogard Gdański, ul. Rycerska 5, tel.: 533-327-342

› Gdynia, ul. Jęczmienna 8

› Chojnice, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 30 A

› Kartuzy, ul. 3 Maja 2/14

› Słupsk, ul. Ojca Pio 3

e-mail: pi-gdansk@caritas.gda.pl
mohiienko@caritas.gda.pl • tel.: 533-327-348
e-mail: pi-gdynia@caritas.gda.pl
zsomko@caritas.gda.pl • tel.: 533-327-359
e-mail: pi-kartuzy@caritas.gda.pl
imalinowska@caritas.gda.pl • tel.: 533-327-368

e-mail: pi-starogard@caritas.gda.pl,
vfurdyn@caritas.gda.pl, zsomko@caritas.gda.pl
e-mail: pi-chojnice@caritas.gda.pl
pkucharska@caritas.gda.pl • tel.: 533-327-369

e-mail: pi-slupsk@caritas.gda.pl
pkucharska@caritas.gda.pl • tel.: 533-327-349

KARTKA Z KALENDARZA

Ostatni wartownik

Tekst i zdjęcia:
Dawny Tczew
Konsultacja merytoryczna:
dr Jan Daniluk

M

i mo up ł y w y w ie lu
lat od wybuchu wojny wciąż odkrywamy
nowe fakty związane z walkami o Tczew w 1939 r. Ciekawe
informacje zawierają wspomnienia byłego żołnierza broniącego mostu, szeregowego
Stanisława Szczupaka, spisane przez jego syna Karola.

Stanisław Szczupak urodził
się 7 maja 1915 r. w Rychłowicach, powiat Wieluń. W marcu 1938r. został powołany do
odbycia zasadniczej służby
wojskowej. Przeszkolenie wojskowe przeszedł w 7 kompanii
III batalionu 86 pułku piechoty Mołodeczno, która stacjonowała w Krasnem nad Uszą.
Ze względu na dobre wyniki strzeleckie został strzelcem wyborowym i w lipcu lub
na początku sierpnia 1939 r.
przeniesiono go do 2 Batalionu Strzelców w Tczewie.

Wojna na gesty
Z opowieści przekazanych synowi wynika, że pełnił służbę
zwiadowczą na granicy z Wolnym Miastem Gdańsk w okolicach Miłobądza. Żołnierze
polscy chodzili nocą nad granicę obserwować zachowania
Niemców, ci rewanżowali się

tym samym. Nie dochodziło
do żadnych starć, ponieważ
Polacy otrzymali rozkaz nie
prowokować przeciwników.
Później Stanisław Szczupak
został wartownikiem na moście. Na łąkach pod mostem
i w jego okolicach często spacerowali Niemcy z policją
Wolnego Miasta Gdańska. Powodowało to swoistą wojnę na
gesty. Polscy żołnierze pokazywali dwoma palcami przy
włosach, że Niemców ,,postrzygą’’, a ci z kolei wykonywali gest palcem przy brodzie,
grożąc że Polaków „pogolą”.

Niedoszła ofiara snajpera
W nocy z 31 sierpnia na 1 września Stanisław Szczupak pełnił służbę wartowniczą po
lewej stronie mostu, na ostatniej wieży od strony Lisewa.
W pewnym momencie
w jego kierunku padł pojedynczy strzał oddany przez snajpera z okolicy gospody przy
wale przeciwpowodziowym.
Kula świsnęła mu koło ucha,
nie został trafiony tylko dlatego, że chodził dookoła wieży. Gdyby nie szczęście, mógłby być jednym z pierwszych
żołnierzy poległych w wojnie
obronnej. Od tej chwili miał
się na baczności. Kiedy o świcie rozpoczęło się bombardowanie Tczewa zszedł z wieży i pobiegł na drugi koniec
mostu. Nie wiemy, czy brał
udział w walkach na przyczółku i był świadkiem wysadzenia
mostów. Powrócił do koszar,
gdzie zastał zbombardowany
i opuszczony budynek, sterty
porozrzucanych dokumentów

i sporo zabitych żołnierzy.
Wraz z kilkoma towarzyszami dostał się do niewoli, wcześniej udało mu się jednak zawinąć w szmaty i zakopać na
skraju lasu broń, książeczkę
wojskową oraz zdjęcia swoje
i rodziny. Pochował także ciało kolegi Mordala z miejscowości Wierzchlas koło Wielunia.
Już jako jeniec został przewieziony pociągiem na teren
Prus Wschodnich do Kwidzyna. Po niedługim czasie udało mu się ze sporą grupą uciec
z niewoli. Pomoc otrzymał od
starszego, niemieckiego małżeństwa. Niemiec znał trochę
język polski więc w zamian
za pomoc przy pracach polowych, dał mu cywilne ubranie, trochę żywności i odręcznie napisane zaświadczenie
potwierdzające pracę u niego.
Stanisław Szczupak wyruszył
w drogę do domu, po drodze
przyłączyło się do niego jeszcze dwóch kompanów. Pod
Toruniem przy pomocy miejscowych udało mu się przepłynąć w łodzi Wisłę i maszerując
przeważnie nocami dotarł po
miesiącu do domu.
Stanisław Szczupak zmarł
w 1995 roku. Za udział w kampanii wrześniowej został odznaczony medalem ,,Za udział
w wojnie obronnej 1939 r’’.
Jego syn Karol był kilkukrotnie na tczewskim mości i odnalazł nawet nazwisko ojca
wyryte na cegle jednej z wież.
Za każdym razem gdy patrzył
w stronę Lisewa nachodziła go
refleksja, co by było gdyby niemiecki snajper nie chybił…
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Zbiórka
na renowację
nagrobka
strzelca Michała
Różanowskiego
zakończyła się
sukcesem

O

d 27 maja trwała
zbiórka zorganizowana przez Dawny
Tczew na renowację nagrobka strzelca Michała
Różanowskiego, poległego w obronie polskiej granicy pomiędzy Kolnikiem
i Miłobądzem 16 sierpnia
1939. Jego grób znajdujący się na Starym Cmentarzu przy ul. 30 Stycznia przez lata pozostawał
zaniedbany. Zwieńczeniem nagrobka był zwykły drewniany krzyż z metalową tabliczką.

W związku ze zbliżająca
się 80. rocznica śmierci
młodego żołnierza sympatycy historii zorganizowali w jego dzień urodzin zbiórkę publiczną.
W ciągu miesiąca uzbieraliśmy łącznie 6720 zł,
co stanowi 112 % potrzebnej kwoty. Zbiórkę wsparło łącznie 93 osoby, dzięki
którym zamiast zwykłego,
drewnianego krzyża powstał nagrobek wzorowany na innym żołnierskim
pochówku z lat 30.
Pierwszą uroczystością,
która przy nim się odbyła, była 80. rocznica trag i c z ne go w y d a r z e n i a
z 1939 roku.
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MIŁO! Tydzień
mobilności
aktywnej
– po raz kolejny

ROWER

Jazda rowerem
po chodniku

Zakres dat nie jest przypadkow y. 22 w rześnia
obchodzimy Międzynarodowy Dzień bez Samochodu, a u schyłku lata
oraz z początkiem jesieni
wiele europejskich miast
prz ygotow uje specja lne kampanie, konkursy,
zmiany infrastrukturalne, happeningi i w ydarzenia 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.
W tegorocznej edycji podobnie jak w zeszłych latach będzie można liczyć
na: przejazdy rowerowe, gry
miejskie, kanapki i kawę
o poranku, a 21 września
wziąć udział w Pikniku
Mobilności Aktywnej.
Sz cz egó ł y wk rótc e na
www.rower.tczew.pl

Padają kolejne rekordy
pod względem liczby osób
poruszających się na rowerach w naszym mieście.

Zgodnie z art 33. ust. 5.
korzystanie z chodnika lub drogi
dla pieszych przez kierującego
rowerem jest dozwolone
wyjątkowo, gdy:
1) opiekuje się on osobą w wieku
do lat 10 kierującą rowerem,
2) szerokość chodnika wzdłuż
drogi, po której ruch pojazdów
jest dozwolony z prędkością
większą niż 50km/h, wynosi
co najmniej 2 m i brakuje
wydzielonej drogi dla rowerów
oraz pasa ruchu dla rowerów,
3) warunki pogodowe zagrażają
bezpieczeństwu rowerzysty na
jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa,
gołoledź, gęsta mgła).

„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.
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– Bardzo mnie to cieszy, że
mieszkańcy coraz chętniej korzystają z rowerów do celów
swoich codziennych podróży. Rekreacja jest też ważna,
ale z punktu widzenia miasta
wybieranie roweru jako codziennego środka transportu
do szkoły czy pracy jest jeszcze ważniejsze. Rachunek jest
prosty. Więcej osób na rowerach to mniej samochodów,
czyli mniejsze korki i czystsze powietrze – mówi Mirosław Pobłocki, Prezydent
Miasta Tczewa.
Informację o rosnącym ruchu
rowerowych Urząd Miejski
w Tczewie posiada z czterech
pętli indukcyjnych, tj. liczników rowerowych zainstalowanych przy ścieżkach rowerowych. Najstarszy licznik
ma już 7 lat. Największy ruch
w ciągu jednej doby zanotowano na ul. Wojska Polskiego
– aż 1562 przejazdów. Zaś na
przestrzeni całego roku licznik
ten zarejestrował ponad 210
tys. przejazdów rowerowych.
Na sz e do ś w iadcz en ia we
wspieraniu ruchu rowerowego nie odbiegają od doświadczeń innych mia st. Ruch
rowerowy stał się bardziej intensywny po wybudowaniu

ścieżek rowerowych wzdłuż
kilku ważnych ulic w Tczewie,
co przyczyniło się również do
stworzenia zalążka spójnej
sieci dróg rowerowych. Nie
bez znaczenia były też kampanie Rowerowy Maj oraz konkurs Rowerem do Pracy. Działania „miękkie” są bardzo
ważne – ale dobrze wiemy,
że bez inwestycji „twardych”
(infrastruktury rowerowej)
mieszkańcy nie jeździli by tak
chętnie.
Trafionym pomysłem okazał się również system Mevo.
Z roweru publicznego skorzystało już ponad 4600 mieszkańców i mieszkanek Tczewa.
Rowery te były wypożyczane ponad 65 tys. razy, a warto przypomnieć, że w systemie mamy na razie tylko 56
rowerów.
Duży ruch rowerow y i zai nter e s ow a n ie r ower a m i
Mevo oznaczają jednak również nowe wyzwania. W tym
miejscu chcielibyśmy przypomnieć mieszkańcom miasta, że jazda rowerem po
chodniku jest zasadniczo
niedozwolona.
Pamiętajmy również, że nawet jeżeli prawo pozwala nam

na jazdę po chodniku, to jesteśmy tam tylko gośćmi. Kierujący rowerem, korzystając
z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać
powoli, zachować szczególną
ostrożność i ustępować miejsca pieszym.
Czasami mieszkańcy pytają się nas, czy mogą jechać
chodnikiem, kiedy przewożą
dziecko w foteliku. Albo jak
powinni się poruszać, gdy towarzyszy im 5- lub 7-letnie
dziecko na własnym rowerze.
Zasady są proste: W przypadku dziecka w wieku do 10 lat
musimy jechać z nim chodnikiem – ani nasza pociecha,
ani my nie możemy poruszać
się w takiej sytuacji po drodze dla rowerów (ani po jezdni). Zaś w przypadku przewożenia dziecka w foteliku albo
w przyczepce rowerowej musimy korzystać ze ścieżki rowerowej lub jezdni, a na chodnik możemy zjechać tylko
w sytuacjach wyjątkowych,
które opisaliśmy powyżej.
Szanujmy się wzajemnie w ruchu miejskim i przestrzegajmy przepisów, ale też dajmy
sobie przestrzeń na popełnianie błędów i zwracajmy sobie
uwagę z uprzejmością.

EKOLOGIA
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Warsztaty, wycieczki, zajęcia
edukacyjne, czyli wakacyjna akcja
„Przygoda z Przyrodą”

W

tegorocznej edycji akcji „Przygoda
z Przyrodą” przygotowanej przez Pracownię
Edukacji Ekologicznej przy
Urzędzie Miejskim w Tczewie wzięli udział uczestnicy
półkolonii z 9 szkół podstawowych oraz Świetlicy Środowiskowej „OAZA”. Przeprowadzone zostały zajęcia
z zakresu edukacji ekologicznej dla wszystkich placówek
poza SP 10 w Tczewie.

podstaw dbania o rośliny
i miejskie zwierzęta.
Oprócz tego wszyscy uczestnicy z każdej szkoły wzięli
udział w wybranych wyjazdow ych zajęciach terenowych do miejsc cennych
pr z y ro d n ic z o lub w y ja zdach na zajęcia edukacyjne
do: Gdańska (SP 4), Bukowca (SP 7), Szpęgawska (SP 5),
„Zagrody Kociewskiej” w Godziszewie (SP 11), stadniny w
Turzu (SP 10) oraz DinoParku w Malborku. Okolice Elbląga zwiedzili uczestnicy
ze Świetlicy Środowiskowej
„Oaza”. Uczniowie z SP 12 i SP
8 w Tczewie spędzili aktywnie
czas w gospodarstwie agroturystycznym „Nasza Masza”
w Dalwinie.

Warsztat y „Opow ieści
drzew" skierowane do dzieci w wieku szkolnym składały się z 2 części. W pierwszej
młodzi słuchacze poznawali ciekawostki z życia drzew
oraz ucz yli się rozpoznawać drzewa po kształtach liści. Drugą część stanow iły warsztaty land-artu, czyli
Sztuki Ziemi. Uczestnicy wyłącznie przy pomocy naturalnych składników – kamienie,
szyszki, piasek itp. Układali swoje „magiczne” drzewo.
Działanie w obszarze Sztuki Ziemi miało na celu pobudzenie wyobraźni i wrażliwości młodych artystów.
„Miasto w mieście, czyli
mrówki pod chodnikiem”.
Owady stanowią najliczniejsza
grupę zwierząt na świecie. Szacuje się, że ich masa przekracza masę wszystkich innych
żywych organizmów. Są wśród
nich piękne motyle, majestatyczne chrząszcze i grające pasikoniki. Nie wolno zapomnieć
o malutkich, bardzo pracowitych i niezwykle pożytecznych
mrówkach. To doskonali architekci, a ich konstrukcje podziwiać można nie tylko w lesie.
Pod powierzchnią miejskich
chodników kryją sie urbanistyczne cuda skonstruowane przez hurtnice, podziemnice, czy murawki. Jaka jest ich
rola w ekosystemach, co robią
w miastach i czego możemy

Z naszych propozycji zajęć
zorganizowanych lub dofinansowanych przez PEE skorzystały dzieci z następujących placówek: SP 1, 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
wzięło udział w sumie ponad
500 uczestników. Jednakże w zestawieniu z ubiegłymi latami jest to wyjątkowo
mała liczba.
Czas trwania w/w działań: 27
czerwca-23 sierpnia 2019 r.

się od nich nauczyć? Od mrówek można się uczyć nie tylko
kunsztu budownictwa, ale również konstruowania społeczeństwa doskonałego. Warsztaty
odkrywały sekrety ich  podziemnego życia. Zadaniem specjalnym dla uczestników było  
stworzenie mapy podziemnego miasta mrówek w samym
sercu miasta ludzi.

Tradycyjnie PEE wprowadza
dzieci w świat recyklingu.
Tym razem na zajęciach, poza
prostymi materiałami recyklingowymi stosowane były
łatwo dostępne: piasek, szyszki, kamienie, kora etc. Celem
zajęć było promowanie ochrony przyrody ożywionej i nieożywionej, ekologicznych zachowań oraz nauczenie dzieci

Tegoroczne zajęcia były kontynuacją realizowanej w poprzednich latach tematyki
zrównoważonego rozwoju,
poszanowania różnorodności,
ochrony środowiska naturalnego i zasobów naszej planety.
Oczywiście z uwzględnieniem
tematyki recyklingowej. Kolejna edycja akcji „Przygoda
z przyrodą” odbędzie się zimą
2020 dla uczestników zimowisk. Serdecznie zapraszamy
do współpracy.

A.B.P.
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O dawnych miarach w Fabryce Sztuk
Fabryka Sztuk zaprasza
w podróż po świecie miar.
Okazją ku temu jest wystawa
„Jak dawniej mierzono”,
objęta honorowym patronatem
Prezesa Głównego Urzędu
Miar. W kamienicy przy ul.
Podmurnej 15 można oglądać
blisko 90 przedmiotów związanych z pomiarem. Najstarsze
datowane są na XIX wiek.
Wśród muzealiów znalazły się:
pojemniki miarowe, w tym
1/4korca – wzór z 1819 r. wykonany z miedzi, a obowiązujący
na terenie Królestwa Polskiego,
różnego rodzaju wagi: równoramienne, bezmiany, sprężynowe
i szalkowe, a także odważniki,
wodomierze, gazomierze,
liczniki energii elektrycznej,
taksometry…

Pamiętajmy jednak, że miary towarzyszyły już dawnym
c y w i li zacjom, u łat w iając

Honorowy patronat
Prezesa Głównego Urzędu Miar
Koordynacja:
Alicja Gajewska
Dyrektor Fabryki Sztuk
Kuratorzy:
Małgorzata Kruk/Fabryka Sztuk,
Wiesław Derus/Okręgowy Urząd
Miar w Gdańsku. Wydz. Zamiejscowy
w Tczewie
Opracowanie graficzne:
Angelika Jagielska/Fabryka Sztuk
Partnerzy:
Apator Metrix S. A. w Tczewie,
Archiwum Państwowe w Gdańsku
Zbiory z zasobów Głównego Urzędu Miar,
Okręgowego Urzędu Miar
w Gdańsku. Wydziału Zamiejscowego
w Słupsku, Okręgowego Urzędu Miar
w Gdańsku. Wydziału Zamiejscowego
w Tczewie, Apator Metrix S. A.
w Tczewie, Narodowego Archiwum
Cyfrowego, osób prywatnych (Tomasza
Bazy, Doroty Wałaszewskiej, Dariusza
Wałaszewskiego i Józefa Ziółkowskiego)

codzienne życie. Przydawały się podczas wymiany towarowej, wytyczaniu obszarów własności, spełnianiu
obowiązków względem władcy, np. przy uiszczaniu daniny. Kiedyś człowiek mierzył
przedmioty częściami swojego ciała. Zapoznając się z
treścią wystawy, dowiadujemy się, co to jest łokieć,
krok, stopa, sążeń, piędź czy
garść. Mowa jest również o

chaosie metrologicznym, do
czego nawiązywał następująco poeta Wacław Potocki: „Co województwo, co powiat, co miasto, insza waga i
łokieć, inszy garniec, korzec”.
W dalszej części wystawy opisane są prace nad ujednoliceniem miar, czego doskonałym
przykładem jest stworzenie
przez Francuzów podstawowego systemu jednostek miar
(metr, kilogram i sekunda

astronomiczna), który w 1960
r. został zastąpiony przez
Międzynarodowy Układ Jednostek Miar (SI). Jest również sporo ciekawostek, np.
o holenderskiej Wadze Czarownic czy też eksperymencie amerykańskiego lekarza,
który próbował „zważyć ludzką duszę”.
Wystawa jest czynna do 5
października.

Małgorzata Kruk

Fot Dariusz Wałaszewski

I

nspiracją do powstania wystaw y jest stulecie Głównego Urzędu Miar. Podpisany m.in. przez Naczelnika
Państwa Józefa Piłsudskiego
„Dekret o miarach” z 8 lutego 1919 r., ustanawiający ten
urząd, był jednym z pierwszych aktów prawnych Drugiej Rzeczypospolitej!

WYSTAWA
„JAK DAWNIEJ MIERZONO”

1/4 korca – wzór z 1819 r. i grafika.
Zbiory Głównego Urzędu Miar.
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