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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	27	

czerwca 2019 r.    
5.	 Informacja	z	działalności	Prezydenta	Miasta	Tczewa	za	

sierpień	2019	r.
6.	 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	przeprowa-

dzonej	przez	zespół	kontrolny	Komisji	Rewizyjnej	w	Szko-
le	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	komu-

nalnych	od	właścicieli	nieruchomości,	na	których	nie	za-
mieszkują	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	bu-
dynku	mieszkalnego	wielorodzinnego	z	częścią	usługo-
wą	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	Spo-
łecznej	w	Tczewie	i	utworzenia	odrębnej	jednostki	orga-
nizacyjnej	Miasta	Tczew	pod	nazwą:	Środowiskowy	Dom	
Samopomocy	w	Tczewie,	

9.8.	rozpatrzenia	skargi	na	działalność	dyrektora	Tczewskie-
go	Centrum	Sportu	i	Rekreacji	w	Tczewie.	

10.	 Zgłaszanie	interpelacji,	zapytań	i	wniosków.
11.	 Wolne	wnioski,	informacje	oraz	oświadczenia	(podzięko-

wania,	życzenia	itp.).

XI SESJA Porządek obrad XI sesji Rady Miejskiej w Tczewie  
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)
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a 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.

ZDJĘCIE NA OKŁADCE
TCSiR

Konkurs	jest	przeznaczony	dla	przedszkoli	(publicznych	i	nie-
publicznych)	oraz	świetlic	środowiskowych	z	Tczewa	(dzieci	 

w	wieku	do	5	lat).	Każde	przedszkole	bądź	świetlica	może	przed-
stawić	tylko	 jedną	pracę	zbiorową	wykonaną	samodzielnie	
przez	dzieci.	Rysunek	może	być	wykonany	w	dowolnej	techni-
ce:	ołówek,	akwarela,	mazak,	kredki	świecowe,	kolaż	itp.	i	w	do-
wolnym	formacie.

Celem	konkursu	jest	zachęcenie	dzieci	do	czynnego	zaintere-
sowania	się	tematyką	aktywnego	i	zdrowego	trybu	życia	oraz	
bezpiecznego	poruszania	się	na	dwóch	kołach	po	ulicach	i	ścież-
kach	rowerowych.

Prace	konkursowe	należy	składać	w	zamkniętych	kopertach	
(oznaczonych	znakiem	autora),	a	w	drugiej	kopercie	oznaczo-
nej	znakiem	–	dane	przedszkola.	Na	kopertach	powinien	być	
dopisek	„rowerowy	konkurs	plastyczny”.	Prace	należy	dostar-
czyć	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	(wy-
brana	przez	przedszkole)	musi	być	związana	z	aktywnością	ru-
chową.	Wręczenie	nagród	i	rozstrzygnięcie	konkursu	nastąpi	 
w	dniu	imprezy	Dzień	bez	Samochodu	–	21	września.

Regulamin	konkursu	znajduje	się	na	www.wrotatczewa.pl.	Bliż-
sze	informacje	można	uzyskać	także	w	Biurze	Rzecznika	Pra-
sowego	UM,	tel.	58	77	59	322.

Uwaga,	użytkownicy	komunikacji	miejskiej	w	Tczewie!	Od	
sierpnia	br.	jest	możliwość	przelania	środków,	które	pozosta-

ły	na	starych	kartach	miejskich	na	nowe.

Wystarczy	z	nową	kartą	zgłosić	się	do	punktu	karty	miej-
skiej	przy	dworcu	kolejowym.	Mamy	na	to	czas	do	końca	mar-
ca 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.	

Konkurs dla przedszkoli – pula nagród to 7 000 zł

Ilu nas jest?
Na	początku	sierpnia	w	Tczewie	zameldowane	były	56 804  
osoby,	w	tym	55	496	na	pobyt	stały	i	1308	na	pobyt	czaso-

wy.	Od	początku	czerwca	ubyło	145	osób.

Prezydent Tczewa Miro-
sław Pobłocki zaprasza 

do udziału w V edycji 
Rowerowego Konkursu 

Plastycznego „Bezpiecznie 
jeżdżę rowerem”.

Można odzyskać pieniądze ze starych kart miejskich
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Na	zlecenie	miasta	przy-
gotowana	została	kon-
cepcja	rozbudowy	kom-

pleksu	basenów	w	Tczewie.

–	Rozbudowa	tczewskiej	pły-
walni	jest	konieczna,	choćby	ze	
względu	na	obłożenie	obecnego	
obiektu.	Już	w	ubiegłej	kaden-
cji	zapadła	decyzja,	że	nowo-
czesna	pływalnia,	obejmująca	
także	strefę	rekreacyjną,	po-
wstanie	–	mówi	Mirosław 
Pobłocki,	prezydent	Tcze-
wa.	–	Największy	problem	jak	
zwykle	dotyczy	kosztów.	Ra-
zem	z	projektantami	przeana-
lizowaliśmy	warianty	rozbudo-
wy	basenu,	tak	by	inwestycja	
była	możliwa	do	zrealizowania	
pod	względem	finansowym,	
ale	jednocześnie	atrakcyjna	dla	
mieszkańców.

Rozbudowa	 istniejącej	pły-
walni	TCSiR	będzie	obejmo-
wała	między	innymi:

› budowę	nowego	basenu	
sportowego	o	wymiarach	
12,5x25	m	(sześć	torów	
pływackich)

› budowę	basenu	rekreacyj-
nego	o	powierzchni	ok.	320	
m2	wyposażonego	w	liczne	

Nowy basen może powstać  
już w 2022 roku

atrakcje	wodne	w	tym	mię-
dzy	innymi:	armatki	wod-
ne,	masaże	ścienne,	gejzery	
powietrzne,	leżanki	i	ła-
weczki	powietrzne

› brodzik	dla	dzieci	o	po-
wierzchni	ok.	50	m2	z	atrak-
cjami	wodnymi	i	miękkim,	
bezpiecznym	dnem

› zjeżdżalnię	rodzinną	dwu-
torową	oraz	zjeżdżalnię	
rurową	o	długości	80	m

› wanny	z	hydromasażami	
zlokalizowane	w	strefie	
rekreacyjnej	i	przy	bro-
dziku	dla	dzieci

› strefę	saun	z	saunami	mo-
krą,	parową	oraz	grotą	solną

› SPA	oraz	nowy	zespół	
szatniowy	dla	strefy	base-
nowej	dla	ponad	200	osób

› strefę	techniczną	z	no-
woczesnymi	stacjami	
uzdatniania	wody	ba-
senowej	dla	basenów	
nowych	oraz	istnie-
jących,	nowe	systemy	
wentylacyjne

W	ramach	koncepcji	przewi-
dziano	wykonanie	nowego	
wejścia	głównego	do	budyn-
ku	z	jednoczesnym	powiąza-
niem	funkcjonalnym	z	częścią	
istniejącą.

Nowy	dojazd	 zlokalizowa-
ny	zostanie	od	ulicy	Warsz-
tatowej	 –	 na	 terenie	 zor-
ganizowane	 zostaną	nowe	
miejsca	postojowe	na	blisko	
60	samochodów,	w	tym	miej-
sca	przeznaczone	dla	osób	
niepełnosprawnych.

Zakończył	 się	 remont	
ul.	Pułaskiego.	II	etap	
przebudowy	dotyczył	

ponad 300-metrowego od-
cinka	od	skrzyżowania	ul.	Ko-
narskiego	do	skrzyżowania 
z	ul.	J.	H.	Dąbrowskiego.	

Jest	to	inwestycja	miejska,	zle-
ceniodawcą	był	Zakład	Usług	
Komunalnych.	Remont	wy-
konała	firma	B&W	z	Pruszcza	
Gd.	Inwestycja	zrealizowana	
została	zgodnie	z	harmonogra-
mem.	Jest	objęta	60-mięsiecz-
ną	gwarancją.

Ulica Pułaskiego – cała jak nowa
Ulica	 Pułaskiego	 zosta ła	
gruntownie	przebudowana,	
wraz	z	 infrastrukturą	pod-
ziemną	 (kanalizacja	desz-
czowa,	 sieć	wodociągowa),	
oświetleniem	ulicznym,	chod-
nikami,	nawierzchnią,	wyko-
nane	zostały	zjazdy	do	posesji	
oraz	ścieżka	rowerowa.	Koszt	
zdania	to	2,5	mln	zł.

I	etap	przebudowy	ul.	Puła-
skiego	zrealizowany	został	
w	2017	r.	

M.M.

Małgorzata Mykowska

Nowy	obiekt	będzie	połączo-
ny	z	istniejącym.

–	Po	przygotowaniu	koncep-
cji,	głównym	zadaniem	będzie	
przygotowanie	programu	funk-
cjonalno-użytkowego,	 czy-
li	dokładnych	wytycznych	dla	
projektantów	–	tłumaczy	pre-
zydent	Mirosław Pobłocki. 
–	Następnie	wybierzemy	formę	
organizacyjną	podmiotu,	który	
będzie	realizował	inwestycję.	
Niewykluczone,	że	zapropo-
nujemy	powołanie	spółki	celo-
wej,	aby	nie	obciążać	budżetu	
miasta	kwotą	30	mln	zł.	Na-
stępnym	etapem	będzie	ogło-
szenie	przetargu	na	wykonanie	
basenu	w	formule	„zaprojektuj	 
i	wybuduj”.	Przewidywany	ter-
min	oddania	basenu	do	użytku	
to 2022 r. 
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Wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta

Czerwcowa sesja w pe-
wien	 sposób	 podsu-
mowuje	działania	pre-

zydenta	 i	całego	samorządu	
miasta	za	poprzedni	rok.	Od-
zwierciedleniem	tego	jest	co-
roczna	uchwala	absolutoryj-
na,	ale	w	tym	roku	pojawiła	
się	też	nowość	–	po	raz	pierw-
szy	przedmiotem	obrad	był	
Raport	 o	 stanie	miasta	 za	
2018	 r.	 Jego	następstwem	
było	głosowanie	nad	wotum	
zaufania	dla	prezydenta.	Rad-
ni	 jednogłośnie	przyjęli	 tę	
uchwałę.	Również	bez	kon-
trowersji	udzielili	prezyden-
towi	absolutorium	za	wykona-
nie	ubiegłorocznego	budżetu.

Wśród	inwestycji	zrealizowa-
nych	w	2018	r.	było	m.in.	re-
mont	II	etapu	ul.	Gdańskiej,	
przebudowa	ul.	Orzeszkowej,	
prace	związane	z	zagospoda-
rowaniem	niecki	czyżykow-
skiej,	utworzenie	terenu	re-
kreacyjnego	w	 rejonie	 ul.	

Uczniowie wybrali szkolne inwestycje

Tekst i zdjęcie:
Małgorzata Mykowska

Małgorzata Mykowska Samorządowe	 szko ły	
podstawowe	w	Tczewie,	
już	po	 raz	dugi	 reali-

zują	Szkolny	Budżet	Obywa-
telski.	Od	10	do	18	czerwca	
trwało	głosowanie	na	projek-
ty	zgłoszone	wcześniej	przez	
uczniów.	W	głosowaniu	wzię-
ło	udział	3877	uczniów,	którzy	
oddali	 łącznie	4951	głosów.	
Frekwencja	wyniosła	 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	projek-
tów	poddanych	pod	głosowa-
nie,	wykonywanych	będzie	
14.	Szkoły	mają	na	to	czas	do	
końca	2019	r.

Każda	z	placówek	ma	do	wy-
korzystania	ponad	22	tys.	zł.

Prawie 5 tys. głosów 
oddano na projekty 
w Szkolnym Budże-

cie Obywatelskim 
Tczewa. Frekwencja 
wyniosła 71,4 proc.

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 multime-

dialnego krótkoogniskowego 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7
›  zakup nowych szafek dla 

uczniów do szatni  
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8
› szkolna stacja meteorologicz-

na oraz ogródek gier  
› siłownia pod chmurką
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10
› nowoczesna pracownia 

komputerowa 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11
› „Magiczny Dywan” interaktyw-

na plansza do zabawy i nauki 
› nowe komputery do pracowni 

komputerowej wraz z 
oprogramowaniem 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12
› Siłownia pod chmurką

Andersena	 na	Os.	 Bajko-
wym	oraz	w	rejonie	ul.	Flisa-
ków	na	Os.	Staszica,	budowa	
świetlicy	i	siedziby	filii	Miej-
skiej	Biblioteki	Publicznej	na	
Górkach,	dokończenie	termo-
modernizacji	Szkoły	Podsta-
wowej nr 4. 

Roman Kucharski, prze-
wodniczący	Komisji	Rewi-
zyjnej	powiedział,	że	komi-
sja	nie	wnosi	zastrzeżeń	do	
wykonania	ubiegłoroczne-
go	budżetu	 i	 zawnioskował	 
o	udzielenie	prezydentowi	ab-
solutorium.	Pozytywna	była	
także	opinia	Regionalnej	Izby	
Obrachunkowej.

Prezydent	Mirosław Po-
błocki	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	mia-
sta.	Dziękuję	radnym,	urzęd-
nikom,	dyrektorom	i	pracow-
nikom	jednostek	–	wszystkim,	
którzy	pracowali	nad	przygo-
towaniem,	a	potem	wykona-
niem	budżetu	za	2018	r.

Tczewscy radni jedno-
głośnie uchwalili wotum 
zaufania dla prezydenta 
Mirosława Pobłockiego 

oraz absolutorium za 
wykonanie budżetu za 

2018 r.

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 

PROJEKTY PRZYJĘTE DO REALIZACJI
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OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Tczewa 
informuje, że na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miejskiego  
w Tczewie (II piętro) został 

wywieszony wykaz nierucho-
mości 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 bezprzetar-

gowej, w celu prowadzenia 
działalności gospodarczej.

1 września odbędą się  
w Tczewie uroczystości 

upamiętniające 80. rocznicę 
wybuchu II wojny światowej.

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 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 historycz-

no-militarny, organizowany 
przez Fabrykę Sztuk.

W obchodach	 upa-
miętniających	bo-
ha t e r s k i c h 	 p o -

wstańców	 uczes tn icz y l i	
kombatanci,	harcerze,	przed-
stawiciele	parlamentu	(poseł	
Kazimierz	Smoliński),	władz	
samorządowych,	organizacji	
politycznych	 i	społecznych,	
mieszkańcy	Tczewa.	Wśród	
zebranych	był	94-letni	dzi-
siaj	uczestnik	Powstania	War-
szawskiego	–	pan	Henryk 
Handke.	Uroczystości	pa-
triotyczne	odbyły	się	w	Par-
ku	Kopernika,	 przy	obeli-
sku	pamięci	bitew	II	wojny	
światowej.	

O	bohaterach	powstania	przy-
pomniał	 prowadzący	uro-
czystość	Krzysztof Korda,	
dyrektor	Miejskiej	Biblio-
teki	Publicznej.	Powstanie	

Uczciliśmy bohaterskich 
powstańców

Tekst i zdjęcie:
Małgorzata Mykowska

zorganizowała	Armia	Kra-
jowa,	największa	w	Europie	
armia	podziemna.	Do	walki	
stanęło	ok.	50	tys.	żołnierzy	
Armii	Krajowej	dysponują-
cych	6	tysiącami	sztuk	broni	
palnej	i	zapasem	amunicji	na	
kilka	dni.	Ich	atutem	było	za-
skoczenie	i	wola	walki,	ale	to	
nie	wystarczyło.	Naprzeciw-
ko	mieli	20	tys.	dobrze	uzbro-
jonych	żołnierzy	 i	policjan-
tów	niemieckich.	W	mieście	
przebywali	 też	żołnierze	hi-
tlerowscy	kierowani	na	front.	
Powstanie	planowano	na	2-3	
dni.	Po	63	dniach	bohater-
scy	żołnierze	Warszawy	pod-
dali	się.	Zginęło	ok.	20	tysię-
cy	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. 
Adam Gadomsk i,  pro-
boszcz	parafii	pw.	Podwyższe-
nia	Krzyża	św.	Nie	zabrakło	
pieśni	powstańczych.	Zebrani	
złożyli	kwiaty	pod	obeliskiem.	

Fabryka	Sztuk	przygotowa-
ła	wystawę	plenerową	po-
święconą	mieszkańcom	Tcze-
wa	–	uczestnikom	Powstania	
Warszawskiego.	Ekspozycja	
znajduje	 się	w	 sąsiedztwie	
obelisku.

W	hołdzie	 powstańcom	–	
o	godz.	17.00	w	Tczewie	za-
brzmiały	syreny	alarmowe.

1 sierpnia tczewianie 
uczcili 75. rocznicę 

wybuchu Powstania 
Warszawskiego.

1 WRZEŚNIA  
– 80. ROCZNICA 

WYBUCHU II WOJNY 
ŚWIATOWEJ
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Hermetyczna hala dojrzewania 
stabilizatu w Tczewie ukończona

Budowa	 hermetycznej	
hali	dojrzewania	stabili-
zatu	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	wy-
posażono	w	nowoczesną	in-
stalację	 do	 dezodoryzacji	
powietrza. Przeprowadzo-
no	rozruch	 i	próby	 techno-
logiczne	maszyn	oraz	urzą-
dzeń	wchodzących	w	skład	
całej	 instalacji.	Odbyły	 się	
także	 szkolenia	 d la	 pra-
cowników	zakładu	w	zakre-
sie	działania	 i	obsługi	 linii	
technologicznej.

–	Jesteśmy	zadowoleni,	 że	
prace	instalacyjne	zakończyły	
się	zgodnie	z	planem.	Ważne	
było,	aby	nowy	obiekt	powstał	
jak	najszybciej,	gdyż	budowa-
ny	był	z	myślą	o	mieszkańcach	
Tczewa	i	okolic.	Dzięki	zasto-
sowanej	w	nim	technologii,	
ograniczymy	przedostawanie	
się	do	atmosfery	uciążliwych	
zapachów,	a	także	zwiększy-
my	ilość	odpadów	biodegra-
dowalnych,	które	będą	mogły	
być	poddawane	w	naszym	za-
kładzie	recyclingowi	–	mówi	
Marcin Cejer,	prezes	ZUOS	
Tczew.

Proces	oczyszczania	powie-
trza	w	nowo	wybudowanej	
hali	dojrzewania	 stabiliza-
tu	przebiega	wieloetapowo.	
Zanieczyszczone	powietrze	
z	hali	zasysane	jest	do	skru-
bera	chemicznego,	w	którym	
usuwane	 są	 związki	 amo-
niaku.	Następnie	 powie-
trze	 przepływa	przez	 seg-
ment	 lamp	promieniowania	
UV,	które	niszczą	większość	

subs tanc j i 	 z ł owonnych.	 
W	końcowym	etapie	pozo-
stałe	 substancje	 złowonne	
są	wychwytywane	przez	filtr	
węglowy.	Dzięki	wykorzy-
stanej	 technologii	 oczysz-
czania	powietrza,	uciążliwe	
zapachy	przedostające	 się	
do	atmosfery	są	skutecznie	
minimalizowane.

W	skład	projektu,	który	jest	
współfinansowany	przez	Na-
rodowy	Fundusz	Ochrony	
Środowiska,	wchodzi	 także	
budowa	segmentu	do	poda-
wania	odpadów	biodegrado-
walnych	oraz	unowocześnie-
nie	Punktów	Selektywnego	
Zbierania	Odpadów	Komu-
nalnych	 (tzw.	 PSZOK-ów)	
w	Stegnie	 i	 Tczewie.	 Pro-
jekt	technologiczny	segmen-
tu	do	podawania	odpadów	
bio	uzyskał	właśnie	akcep-
tację	zamawiającego	–	obec-
nie	trwają	prace	nad	uzyska-
niem	pozwolenia	na	budowę.	
Dzięki	tej	 inwestycji	odpady	
bio	będą	mogły	trafiać	bezpo-
średnio	do	istniejącej	kompo-
stowni.	ZUOS	Tczew	wybrał	
również	wykonawców	dostaw	
sprzętu	do	PSZOK-ów,	któ-
re	w	najbliższych	tygodniach	
mają	zostać	dostarczone	do	
Stegny	 i	 Tczewa	–	 chodzi	 
o	tzw.	prasokontenery	i	bry-
kieciarki	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	In-
frastruktura	i	Środowisko.

Realizacja	projektu	ma	zostać	
ukończona	na	początku	2020	
roku.	Rozpoczęcie	użytkowa-
nia	hali	dojrzewania	stabiliza-
tu	planowane	jest	na	połowę	
2019	roku.

Tekst i zdjęcia:
Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie
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Tczewski	ZWIK	otworzył	
kompostownię	odpadów	
ściekowych	i	zmoderni-

zował	ciąg	technologiczny	na	
oczyszczalni	ścieków.

Jest	to	jedna	z	dwóch,	obok	
budowy	oczyszczalni	ścieków,	
największych	powojennych	
inwestycji	tczewskiego	Zakła-
du	Wodociągów	i	Kanalizacji.	
Kosztowała	ponad	25	mln	zł,	
z	czego	blisko	13	mln	zł	to	do-
finansowanie	unijne	–	z	Fun-
duszu	Spójności.	Pozostała	
część	to	wkład	własny	spółki.

4	 lipca	odbyło	się	uroczyste	
otwarcie	kompostowni.	Sym-
boliczną	wstęgę	przecinali	
Mirosław Pobłocki, pre-
zydent	Tczewa,	Mirosław 
Augustyn, starosta tczew-
ski,	Andrzej Grygo, prezes 
firmy	Instal	Warszawa	S.A.,	
Maciej Ochman,	prezes	fir-
my	Equipo	Sp.	z	o.o.	(konsor-
cjum	obu	firm	podjęło	się	za-
projektowania	 i	wykonania	
inwestycji)	oraz	Marcjusz 
Fornalik,	prezes	ZWiK.	

–	Realizowaliśmy	tę	inwesty-
cję	przez	15	miesięcy	–	powie-
dział	prezes	Marcjusz For-
nalik.	–	9	miesięcy	trwało	
przygotowywanie	dokumen-
tacji	oraz	uzyskiwanie	nie-
zbędnych	pozwoleń,	 a	 pół	
roku	–	budowa.	Teraz	jeste-
śmy	na	etapie	uzyskiwania	
pozwolenia	na	kompostowa-
nie	odpadów,	po	czym	nastą-
pi	3-miesięczny	rozruch.

Głównym	 celem	 inwesty-
cji	 jest	 stworzenie	 trwałe-
go,	efektywnego	i	zgodnego	
z	wymogami	ochrony	środo-
wiska	sposobu	zagospodaro-
wania	odpadów	ściekowych.	
–	Inwestycja	ma	też	rozwią-
zać	problem	nieprzyjemnych	
zapachów,	na	które	skarżą	się	
mieszkańcy	Osiedla	Staszica	

Tczew ma nowoczesną 
kompostownię odpadów

–	mówi	prezydent	Mirosław 
Pobłocki.	–	Optymalnych	
rozwiązań	 tego	 problemu	
szukaliśmy	nie	tylko	w	Pol-
sce,	ale	też	w	Niemczech	i	Au-
strii.	Ostatecznie	zapadła	de-
cyzja	o	budowie	kompostowni	
membranowej.

Zagospodarowanie	odpadów	
ściekowych	 stanowi	 jedno	 
z	priorytetowych	zagadnień	
gospodarki	ściekowej.	Jednym	
ze	sposobów	zagospodarowy-
wania	osadów	jest	komposto-
wanie	–	metoda	naturalna	i	
przyjazna	dla	środowiska.	Aby	
kompost	został	uznany	za	pro-
dukt,	który	może	być	wykorzy-
stany	przyrodniczo,	musi	speł-
nić	wymogi	dotyczące	głownie	
zawartości	metali	 ciężkich	
oraz	ilości	mikroorganizmów	
patogennych.

Oddany	do	użytku	 system	
kompostowania	odpadów	jest	
mechanizmem	komplekso-
wym,	wyposażonym	w	ana-
lizator	 tlenu,	system	napo-
wietrzający	 i	wentylujący	
oraz	urządzenie	monitorują-
ce	temperaturę.	W	ten	spo-
sób	zostają	stworzone	ideal-
ne	warunki	kompostowania	
w	hałdzie,	natomiast	mem-
brana	skutecznie	zatrzymu-
je	 zapachy	 i	 emisję	 innych	
związków.	To	jeden	z	najno-
wocześniejszych	 systemów	
w	kraju.
W	ramach	przedsięwzięcia	
zrealizowano	następujące	
zadania:
› budowę	awaryjnej	nit-
ki	kanału	sanitarnego	
(obejście	przepompowni	
Czatkowy)

› modernizację	budynku	
przepompowni	ścieków	
Czatkowy	oraz	wymianę	
krat	i	pomp	ścieków

› modernizację	kraty	gęstej,	
separatora	piasku,	dmu-
chaw	i	wymianę	wirówek	
na	oczyszczalni	ścieków

› budowę	kompostowni	
osadów	ściekowych

› zakup	sprzętu	i	urządzeń	
mechanicznych	do	obsłu-
gi	kompostowni.

Projekt	pod	nazwą:	„Komplek-
sowe	rozwiązanie	gospodarki	
osadowej wraz z modernizacja 
części	technologicznej	i	prze-
budową	systemu	doprowadza-
nia	ścieków	do	oczyszczalni	 
w	Tczewie”	realizowany	był	 
w	ramach	umowy	z	Narodo-
wym	Funduszem	Ochrony	Śro-
dowiska	i	Gospodarki	Wodnej.	

Tekst i zdjęcia:
Małgorzata Mykowska

Przecięcie wstęgi – symboliczne otwarcie kompostowni

W ramach projektu zakupiono także sprzęt do obsługi kompostowni
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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 Suchostrzy-
gi 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.

Tczew na trasie rowerowej  
z Berlina do Tallina

Tekst i zdjęcie:
Małgorzata Mykowska

30 samorządów	wo-
jewództwa	 po -
morskiego,	w	tym	

Tczew,	będzie	współpraco-
wało	przy	utworzeniu	Subre-
gionalnej	Trasy	Rowerowej.

List	 intencyjny	w	tej	spra-
wie	podpisano	2	lipca	w	Ko-
ścierzynie.	 Strony	 zobo-
wiązały	się	do	"współpracy	
przy	realizacji,	utrzymaniu	

i	promocji	projektu	Subre-
gionalnej	Trasy	Rowerowej,	
tj.	 długodystansowej	 tra-
sy	 rowerowej	przebiegają-
cej	 zgodnie	 z	 założeniami	
przygotowanej	na	zlecenie	
Województwa	Pomorskie-
go	Koncepcji	 rozwoju	 sie-
ci	 tras	 rowerowych	w	cen-
tralnej	strefie	województwa	
pomorskiego”.	

–	Trasa	obejmować	będzie	po-
łudniowe	Kaszuby,	Kociewie,	
Powiśle	i	Żuławy	–	tłumaczy	
Marta Chełkowska,	dy-
rektor	departamentu	Turysty-
ki	Urzędu	Marszałkowskiego	
Woj.	Pomorskiego.	–	Ta	trasa	
rowerowa	poprawi	atrakcyj-
ność	turystyczną	regionu,	a	co	
ważne	będzie	wykorzystywa-
na	przez	cały	rok.	Oprócz	war-
tości	turystycznej,	rekreacyj-
nej,	zapewne	przyczyni	się	do	
rozwoju	przedsiębiorczości	
związanej	z	obsługą	turystów	
rowerowych.

Chcemy,	by	trasa	była	wkom-
ponowana	w	międzynarodo-
wą	trasę	wiodącą	z	Berlina	do	
Tallina,	przebiegającą	przez	
pięć	państw;	Niemcy,	Polskę,	
Litwę,	Łotwę	i	Estonię.

Do	końca	 tego	roku	przy-
gotowana	 zostanie	anali-
za	finansowa	przedsięwzię-
cia	oraz	sprecyzowane	będą	
standardy	rowerowe.	Pla-
nowane	jest	także	umiesz-
czenie	projektu	w	Strategii	
Województwa	Pomorskiego	
na	lata	2020-2030.	Pierw-
sze	prace	mogłyby	 ruszyć	 
w 2020 r.

–	W	Tczewie	znaczna	część	
trasy	biegłaby	śladem	Wi-
ślanej	 Trasy	Rowerowej,	
więc	 nie	wymagałoby	 to	
od	nas	dużych	nakładów.	
Nowy	szlak	rowerowy	pod-
niesie	 atrakcyjność	 tury-
styczną	Tczewa,	ale	też	za-
chęci	naszych	mieszkańców	
do	 aktywnego	 spędzania	
czasu	i	zwiedzania	Pomorza	
na	rowerze	–	mówi	Miro-
sław Pobłocki,	prezydent	
Tczewa.

„Kręgosłupem”	 trasy	bę-
dzie	 ok.	 260-kilometro-
wy	odcinek	wiodący	m.in.	
przez	Tczew,	 Skarszewy,	
Kościerzynę,	Bytów,	Miast-
ko.	Do	tej	głównej	trasy	do-
łączane	będą	lokalne	trakty	
rowerowe.

MIROSŁAW POBŁOCKI 
prezydent Tczewa
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7 września	odbędzie	 się	Wrześniowe	Targowi-
sko,	 czyli	handel	uży-

waną	 odzieżą,	 obuwiem,	
książkami,	zabawkami,	drob-
nymi	artykułami	gospodar-
stwa	domowego,	wyrobami	

Wrześniowe Targowisko  
– czekamy na wystawców

WRZEŚNIOWE 
TARGOWISKO

7.09.2019 
godz. 10.00-15.00 

Tczew,  
Skwer Dr. Schefflera, 

fragmenty  
ul.: J.Dąbrowskiego 

(deptak), Mickiewicza, 
Łaziennej, Podmurnej Fo

t. M
arc

in 
Ch

ełs
to

ws
ki

rękodzielniczymi	i	artykuła-
mi	kolekcjonerskimi.	

Wystawcami	mogą	 zostać	
osoby	prywatne,	w	tym	dzie-
ci	oraz	stowarzyszenia.	

Udział	w	wydarzeniu	jest	bez-
płatny.	Regulamin	i	formularz	

zgłoszenia	dostępne	są	na:	
www.pchlitarg.tczew.pl	Zgło-
szenia	przyjmowane	są	do	5	
września	drogą	elektronicz-
ną	 lub	 osobiście	w	Fabry-
ce	Sztuk	przy	ul.	30	Stycznia	
4.	Handel	umilać	będzie	Ko-
ciewsko-Kaszubska	Orkiestra	

Dęta	„Torpeda”.	Zostaną	prze-
prowadzone ponadto warsz-
taty	artystyczne	dla	dzieci.	
Imprezę	organizuje	Fabry-
ka	Sztuk	we	współpracy	z	Za-
kładem	Usług	Komunalnych	 
i	Strażą	Miejską.

Ubiegłoroczna edycja Wrześniowego Targowiska

Prezydent Tczewa niewinny

Wyrok	ogłoszony	zo-
stał	30	lipca.

–	Odkąd	zaczął	się	
proces	powtarzałem,	że	jestem	
niewinny	i	że	nie	ma	podstaw	
do	oskarżenia.	Sąd	w	Malbor-
ku	to	potwierdził	–	powiedział	
prezydent	Mirosław	Pobłocki.	

Proces	w	Sądzie	Rejonowym	
w	Malborku	dotyczył	kwe-
stii	możliwości	wykorzysta-
nia	monitoringu	miejskiego	
w	postępowaniach	dotyczą-
cych	pociągnięcia	do	odpo-
wiedzialności	sprawców	win-
nych 	 na ruszan ia 	 prawa	 
i	porządku	na	terenie	objętym	
monitoringiem.  

Oskarżenie	 zarzucało	pre-
zydentowi	 przekroczenie	
uprawnień	i	przekazanie	nie-
uprawnionym	osobom	nagrań	
z	miejskiego	monitoringu.	

Sprawa	przed	Sądem	Rejo-
nowym	w	Malborku	dotyczy-
ła	ujawnienia	sprawców	akcji	
plakatowej	z	roku	2015	na	te-
renie	Tczewa	uwidocznionych	
przez	monitoring	miejski	 
i	przekazania	tego	nagrania	na	
potrzeby	postępowania	sądo-
wego	w	celu	właściwego	okre-
ślenia	podmiotów	odpowie-
dzialnych	za	czyny	polegające	
na	rozpowszechnianiu	szere-
gu	obraźliwych	plakatów	do-
tyczących	prezydenta	Tczewa	
i	prezesów	spółek	miejskich.	

Proces	trwał	ponad	rok.	Sąd	
w	tym	czasie	przesłuchał	kil-
kunastu	świadków

30	lipca	Sąd	Rejonowy	w	Mal-
borku	orzekł,	 że	prezydent	
Tczewa	jest	niewinny.

Jak	powiedział	w	uzasadnie-
niu	wyroku	sędzia	Bartosz	

Bystrek,	zgromadzony	mate-
riał	dowodowy	 jednoznacz-
nie	wskazuje,	że	oskarżony	
działał,	mając	uzasadnione	
podejrzenie	popełnienia	czy-
nu	zabronionego.	W	 takim	
przypadku	działania	zmie-
rzające	do	ustalenia	ewentu-
alnego	sprawcy	nie	mogą	zo-
stać	uznane	za	działania	na	
szkodę	interesu	publicznego	
lub	prawnie	chronionego	in-
teresu	prywatnego.	W	ocenie	
sądu,	w	wypadku	uzasadnio-
nego	podejrzenia	popełnienia	
przestępstwa,	działania	po-
dejmowane	w	celu	ustalenia	
ew.	sprawcy	nie	mogą	zostać	
uznane	za	społecznie	szko-
dliwe,	bowiem	w	interesie	pu-
blicznym	jest,	aby	ewentualny	
sprawca	przestępstwa	został	
wykryty	i	pociągnięty	do	od-
powiedzialności	karnej.

Małgorzata Mykowska

Sąd Rejonowy  
w Malborku orzekł, 

że prezydent Tczewa 
nie przekroczył 

uprawnień i unie-
winnił go od zarzu-

canego mu czynu.
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Tczewska	Harcerska	Or-
kiestra	Dęta	 tradycyj-
nie	wakacje	 spędzała	 

w	Olpuchu.

Od	kilkunastu	 lat	 tczewska	
orkiestra	ma	tam	swoją	letnią	
bazę.		Urokliwe	miejsce	w	po-
wiecie	kościerskim,	niedale-
ko	Wdzydz	Kiszewskich,	nad	
jeziorem,	blisko	lasów	sprzy-
ja	wypoczynkowi,	ale	też	sku-
pieniu	potrzebnemu	przy	pró-
bach	muzycznych.	Codzienne	
próby	orkiestry	odbywały	się	
pod	kierunkiem	Magdale-
ny	Kubickiej	–Netki	i	 	poza-
walały	rozwijać	umiejętności	
orkiestrantów,	szlifować	już	

Tczewscy orkiestranci na obozie 
w Olpuchu

znany	repertuar	i	wzbogacać	
go	o	nowe	utwory.		To	również	
tutaj,	na	obozie,	 często	ro-
dzą	się	plany	dotyczące	przy-
szłych	koncertów	i	wyjazdów	
Harcerskiej	Orkiestry	Dę-
tej.	Obóz	to	także	integracja	

orkiestrantów,	przyjaźnie,	re-
laks	i	zwykle	harcerskie,	obo-
zowe	życie.	

Mieszkańcy	Olpucha	co	roku	
z	niecierpliwością	czekają	na	
tczewskich	harcerzy	i	 letnie 

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

W	tym	roku	w	Olpuchu	od-
poczywało	59	orkiestrantów	
i	kadra,	wolontariusze,	 ra-
zem	to	ok.	80	osób.	Najmłod-
si	uczestnicy	obozu	to	9-latki.

Obozow iczów	 odw iedz i-
l i 	 przedstawiciele	 samo -
rządu	miasta	–	prezydent	
Tczewa	Mirosław	Pobłocki,	
wiceprezydenci	Adam	Bur-
czyk	 i	Adam	Urban,	skarb-
nik	miasta	Helena	Kullas	oraz	
starosta	 tczewski	Mirosław	
Augustyn.	Jak	co	roku	wypo-
czywających	harcerzy	odwie-
dzili	też	miejscy	radni.

Harcerze wypoczywali 
na Kaszubach

W obozie	 uczestni-czyły	dzieci	mło-
dzież	w	wieku	od	9	

do	17	lat.	Obóz	znajdował	się	
w	lesie,	nad	jeziorem.	Harce-
rze	korzystali	z	kąpieli,	pły-
wali	na	kajakach,	uczyli	się,	
jak	 bezpiecznie	wypoczy-
wać	nad	wodą.	Jak	zapewnił	
Grzegorz	Oszmana,	komen-
dant	 obozu,	wszelkie	wy-
mogi	bezpieczeństwa	były	

ściśle	przestrzegane.	Z	obo-
zem	codziennie	kontaktowa-
ła	się	straż	pożarna,	harce-
rze	ćwiczyli	alarmowe	zbiórki	 
i	ewakuacje.	Na	miejscu	były	
też	osoby	przeszkolone,	aby	
udzielić	pierwszej	pomocy.

Młodych	tczewian	odwiedził	
Mirosław	Pobłocki,	prezy-
dent	Tczewa,	a	także	wicepre-
zydent	Adam	Urban,	sekre-
tarz	miasta	Katarzyna	Mejna	i	

Tekst i zdjęcia:
Małgorzata Mykowska

skarbnik	Helena	Kullas.	Obóz	
wizytowali	także	radni.

Harcerze	 zdobywali	 nowe	
umiejętności	 i	 sprawności.	
Nie	brakuowało	gier,	zabaw	 
i	oczywiście		harcerskich	pio-
senek.	Kuchnia	 starała	 się	
sprostać	apetytom	obozowi-
czów	–	na	szczęście	się	to	uda-
wało,	nawet	dla	wegetarian	
przygotowywane	były	odręb-
ne	posiłki.

145 harcerzy z tczewskiego 
hufca ZHP wypoczywało na 

obozie w pobliżu Stężycy, na 
Kaszubach.

Tekst i zdjęcie:
Małgorzata Mykowska



11PANORAMA  
MIASTAWOKÓŁ NAS

Tekst:
Małgorzata Mykowska 

Zdjęcia:
Martyna Link

„Futro	z	misia”	to	tytuł	
filmu,	który	powsta-
wał	m.in.	w	Tczewie.	

Zdjęcia,	które	kręcono	także	
w	Zakopanem	i	Szczecinie,	już	
zostały	zakończone.	Premiera	
filmu	planowana	jest	na	ko-
niec	2019	r.	Realizatorzy	nie	
chcą	na	razie	zdradzać	szcze-
gółów	fabuły,	ma	to	być	kome-
dia	kryminalna,	której	akcja	
rozgrywa	się	współcześnie.

Pomysłodawcą,	 reżyserem,	
współscenarzystą	ale	też	jed-
nym	z	głównych	bohaterów	
filmu	jest	Michał Milowicz. 
–	Chcemy	pokazać	w	filmie	
Tczew	w	formacie	światowym,	
z	 jego	piękną	architekturą,	
urokliwymi	zakątkami	–	po-
wiedział	aktor	podczas	kon-
ferencji	prasowej	w	Urzędzie	
Miejskim.

Drugim	reżyserem	jest	Kac-
per Anuszewski. 

Fi lmowcy	 zast r zeg l i , 	 że	
wbrew	pojawiającym	się	w	
mediach	 informacjom,	 film	
nie	będzie	kontynuacją	pro-
dukcji	„Chłopaki	nie	płaczą”.	

Oprócz	Michała Milowi-
cza,	w	konferencji	w	tczew-
sk im	 urzędz ie	 uczestni-
czyli	 także	 inni	 odtwórcy	
filmowych	ról,	m.in.	Boh-
dan Łazuka,	Mirosław 
Zbrojewicz ,	Sławomir 
Zapała, Krzysztof Kwiat-
kowski, Olaf Lubaszen-
ko, Piotr Nowak, Graży-
na Zielińska. 

Oprócz	nich	w	filmie	zoba-
czymy	 także	Cezarego	Pa-
zurę,	 Izę	Miko,	 Edwarda	
Lubaszenkę.

–	Nie	pierwszy	 raz	 jestem	
w	Tczewie	–	przyznał	Olaf 
L uba s z en ko . 	 – 	 Po 	 ra z	
pierwszy	byłem	tu	w	1990	r.	

Tczew (i tczewianie) 
na planie „Futra z misia”

Na dwa tygodnie lipca Tczew  
stal się planem filmowym  
najnowszej produkcji  
Michała Milowicza.

przy	realizacji	filmu	„Pogra-
nicze	w	ogniu”,	traktującego	
o	trudnych	sprawach	polsko-
niemieckich.	Z	przyjemno-
ścią	patrzę	 jak	polskie	mia-
sta	się	w	tym	czasie	zmieniły.	
Tczew	 jest	 dużo	 piękniej-
szy	niż	wówczas,	ale	spoty-
kam	tu	tak	samo	wartościo-
wych	ludzi.	

Część	 zdjęć	 kręcona	 była	 
w	budynku	Urzędu	Miejskie-
go,	który	na	 ten	czas	zmie-
nił	się	w…	komisariat	policji.	
Co	ciekawe,	w	trakcie	kręce-
nia	scen,	urząd	nie	został	za-
mknięty	dla	mieszkańców,	
stąd	zdziwienie	tych,	którzy	
akurat	tego	dnia	przyszli	za-
łatwić	w	ratuszu	swoje	spra-
wy.	Film	kręcono	także	m.in.	
w	bibliotece	miejskiej,	w	oko-
licach	kościoła	farnego,	dwor-
ca	kolejowego,	przystani	nad	
Wisłą.	Na	Starym	Mieście	
realizowano	sceny	pościgu	
samochodowego.

Oprócz	profesjonalnych	akto-
rów,	do	produkcji	zaangażo-
wano	wielu	statystów	–	wszy-
scy	to	mieszkańcy	Tczewa	lub	
najbliższej	okolicy.	

Premiera filmu spodziewana jest pod koniec 2019 r.
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15 września	mija	 ter-
min	składania	wnio-
sków	na	 stypendia	

szkolne.	W	ubiegłym	roku	
szkolnym	z	tej	formy	pomo-
cy	 skorzystało	 blisko	 490	
osób.	Łącznie	otrzymali	po-
nad	541	tys.	zł.

Stypendium	szkolne	to	 for-
ma	pomocy	uczniom,	której	
celem	jest	wyrównanie	szans	
edukacyjnych	 i	wspieranie	
rozwoju	edukacyjnego.

Miesięczny	dochód	na	oso-
bę	w	rodzinie	nie	może	prze-
kroczyć	kwoty	kryterium	do-
chodowego	tj.	528	zł	(netto).	
Wnioski	składa	się	w	Wydz.	
Edukacji	Urzędu	Miejskiego	
w	Tczewie.

Termin składania wnio-
sków: do 15 września,  
a dla słuchaczy kolegiów 

nauczycielskich  
– do 15 października.

Stypendium	 szkolne	 jest	
przyznawane	na	okres	nie	
dłuższy	niż	od	września	do	
czerwca	w	danym	roku	szkol-
nym,	a	przypadku	słuchaczy	
kolegiów	nauczycielskich,	na-
uczycielskich	kolegiów	języ-
ków	obcych	 i	kolegiów	pra-
cowników	służb	społecznych	
na	okres	nie	dłuższy	niż	od	
października	 do	 czerwca	 
w	danym	roku	szkolnym.

Stypendium	szkolne	może	być	
udzielane	uczniowi	na:

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

edukacyjne,	 zajęcia	dla	
dysgrafików,	dyslektyków,	
logopedyczne,	przedsię-
wzięcia	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,	kompu-
terowych,	sportowych;

› pomoc	rzeczową	o	charak-
terze	edukacyjnym	(np.	za-
kup	podręczników,	lektur,	
słowników,	multimedial-
nych	programów	eduka-
cyjnych,	komputera,	 za-
kup	wyposażenia	ucznia	 
w	związku	z	udziałem	w	za-
jęciach	realizowanych	poza	

szkołą	np.	zakup	 instru-
mentu	muzycznego,	zakup	
okularów);

› całkowite	 lub	częściowe	
pokrycie	kosztów	związa-
nych	z	pobieraniem	nauki	
poza miejscem zamiesz-
kania	w	 szczególności:	
transportu	środkami	ko-
munikacji	zbiorowej,	za-
kwaterowania	w	bursie,	in-
ternacie	(z	wykluczeniem	
opłat	za	wyżywienie).

Wypłata	stypendium	szkol-
nego	następuje	poprzez	zwrot	
wydatków	(wydatki	 te	musi	
zaakceptować	 naczeln ik	
Wydz.	Edukacji	UM)

Szczegółowe informacje 
można	otrzymać	w	Wydz.	
Edukacji	Urzędu	Miejskiego	 
(tel.	58	77	59	329/395).

Pary małżeńskie świętowały jubileusze

Jubilatom	 towarzyszy-
ły	 rodziny	 i	przyjacie-
le.	Zastępca	Prezydenta	

Adam Urban	życzył	senio-
rom	dużo	zdrowia,	optymi-
zmu	 i	kolejnych	 jubileuszy.	
Gratulacje	złożyła	także	Ali-
na Kollw itz-Sobolew-
ska,	kierownik	Urzędu	Sta-
nu	Cywilnego.

Pary,	które	obchodziły	 jubi-
leusz	50-lecia	pożycia	mał-
żeńskiego	otrzymały	Medale	
Prezydenta	RP	za	długolet-
nie	pożycie	małżeńskie,	na-
tomiast	 wszyscy	 jubi laci	

JUBILEUSZE OBCHODZILI:

65-LECIE

› Edyta i Henryk Krejowie

60-LECIE

› 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

› 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.

otrzymali	 od	 prezydenta	
Tczewa	 symboliczne	 bony	
na	nagrody	rzeczowe.	Zgod-
nie	 z	 zarządzeniem	Prezy-
denta	Tczewa,	parom	mał-
żeńskim	 zamieszkującym	 
i	 zameldowanym	na	pobyt	
stały	w	Tczewie	powyżej	5	lat,	
obchodzącym	jubileusz	poży-
cia	małżeńskiego,	przyzna-
wane	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.	

Kolejne w tym roku pary 
świętowały jubileusze po-

życia małżeńskiego. Uroczy-
stość odbyła się 26 czerwca 

w tczewskim Urzędzie Stanu 
Cywilnego.

Tekst i zdjęcie:
Małgorzata Mykowska

Stypendia szkolne – złóż wniosek
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Już	od	ponad	dwudzie-
stu	lat,	podczas	wakacji,	
Amerykanie	regularnie	

odwiedzają	Tczew.

Wszystko	to	za	sprawą	obo-
zów	językowych	organizowa-
nych	w	Zespole	Szkół	Ekono-
micznych,	pod	patronatem	
UNESCO.	Obozy	organizowa-
ne	są	dla	polskiej	młodzieży,	 
a	goście	zza	oceanu	uczą	ich	
angielskiego.	Większość	pra-
cuje	jako	wolontariusze.	

Amerykanie	odwiedzili	tczew-
ski	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, wicepre-
zydent	Tczewa.

Goście	przyznali,	 że	Tczew	
bardzo	im	się	podoba,	chęt-
nie	zwiedzają	Stare	Miasto	 

Amerykanie z wizytą w ratuszu
Tekst i zdjęcie:

Małgorzata Mykowska

i	zabytki.	Uważają,	że	miesz-
kańcy	Tczewa	są	bardzo	mili	
i	uczynni.

Dla	niektórych	wolontariu-
szy	jest	to	 już	kolejny	pobyt	 
w	Polsce	i	w	Tczewie.	Przyzna-
ją,	że	Tczew	bardzo	się	zmienia	 
w	ostatnim	czasie.	Zauważyli	
np.	że	niedawno	remontowa-
na	była	ul.	Gdańska,	teraz	już	
można	po	niej	wygodnie	jeź-
dzić.	Duże	wrażenie	zrobiły	
na	nich	murale.	

Amerykanie	 zwrócili	uwa-
gę	także	na	to,	że	z	roku	na	
rok	w	Tczewie	zwiększa	się	

ruch	 samochodowy.	Teraz	
nie	mogą	 już	 tak	beztrosko	
jak	dawniej	grać	w	baseball	
na	szkolnym	boisku	–	mu-
szą	uważać	na	znajdujące	się	
w	pobliżu	auta.	Pytali	o	losy	
Mostu	Tczewskiego	i	o	kapsu-
łę	czasu	odkrytą	podczas	prac	
remontowych.	

Amerykanie	dość	wysoko	oce-
niają	umiejętności	 językowe	 
i	zapał	do	nauki	młodych	Po-
laków.	Na	obozie	nasza	mło-
dzież	ma	nie	tylko	możliwość	
szlifowania	umiejętności	 ję-
zykowych,	ale	 też	poznania	

amerykańskiej	kultury	i	zwy-
czajów	tego	odległego	kraju.	

Najdłużej	z	tczewskimi	obo-
zami	 językowymi	związana	
jest	Janice	Lynn	Sherry,	któ-
ra	zaczęła	tu	przyjeżdżać	już	
pod	koniec	lat	90.	Za	zaanga-
żowanie	we	współpracę	pol-
sko-amerykańską,	zasługi	dla	
edukacji	polskiej	młodzieży	 
i	promocję	Tczewa	w	ramach	
wolontariatu	 realizowane-
go	na	obozach	 językowych	 
–	w	2012	r.	samorząd	Tcze-
wa	wyróżnił	ją	medalem	„Pro	
Domo	Trsovieni”.

Filateliści – bohaterom września 1939 r.
Adam Murawski Znac z k i 	 p r z ed s t aw i a j ą	

kolejno:

› pomnik	poległych	celników	
w	Malborku	–	Kałdowie	
oraz	orzełek	do	czapki	gar-
nizonowej	Służby	Celnej.

› pomnik	poległych	koleja-
rzy	w	Szymankowie	oraz	
tabliczkę	z	parowozu	PKP	
z	okresu	międzywojenne-
go	z	godłem	Polski.

› tablicę	pamiątkową	
umieszczoną	w	Tczewie	
przy	ul	Jana	z	Kolna	po-
święconą	Bohaterskim	
Żołnierzom	2	Batalio-
nu	Strzelców	–	Obrońcom	
Mostu	na	Wiśle,	Polskim	
Celnikom	i	Kolejarzom	z	
Szymankowa	oraz	żołnier-
ską	odznakę	pamiątkową	
2	Batalionu	Strzelców.	

Znaczki	wydano	w	nakła-
dzie	210	 sztuk	każdy,	 czy-
li	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	pro-
jektów	znaczków	są:	Adam 
Murawski z	Tczewa	i Jerzy 
Zimnicki z	Malborka.	Z	po-
wodu	wyczerpania	nakładu,	
znaczki	mogą	być	dostępne	
dla	zainteresowanych	tylko	na	
tzw.	rynku	wtórnym.

Urząd	Pocztowy	Malbork	1	
podjął	 starania	o	wydanie	
datownika	okolicznościowe-
go	związanego	tematycznie	 
z	80.	 rocznicą	wybuchu	 II	
wojny	światowej	i	z	prezento-
wanymi	znaczkami.

Polscy celnicy oraz 
kolejarze i ich rodziny 
byli pierwszymi bohate-
rami 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.
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24 lipca	w	Domu	Przedsiębior-
cy	odbyło	się	po	

raz	kolejny	spotkanie	in-
formacyjne	skierowane	do	
cudzoziemców.	Tym	ra-
zem organizatorem spo-
tkania	było	Centrum	
Wsparcia	Imigrantek	
i	Imigrantów	w	Gdań-
sku	(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	pol-
skich	instytucji	publicz-
nych,	jak	ubiegać	się	 
o	świadczenia	socjalne	i	
rodzinne,	komu	przysłu-
gują	i	jak	można	uzyskać	
500+,	jak	bezpiecznie	

Pomorska	Specjalna	
Strefa	Ekonomiczna	sp.	
z	o.o.	udziela	przedsię-

biorcom	wsparcia	inwesty-
cyjnego	w	postaci	zwolnienia	
z	podatku	dochodowego.	In-
westycja	może	być	zlokalizo-
wana	na	terenie	całego	kraju,	
zarówno	na	gruncie	prywat-
nym	lub	też	strefowym.

Jak	uzyskać	wsparcie?	

› Złóż	prosty	wniosek,

› Uzyskaj	decyzję	 
o	wsparciu,

› Zainwestuj	w	swoją	firmę,

› Zdobądź	zwolnienie	w	po-
datku	dochodowym	w	
wysokości	nawet	55	pro-
cent	poniesionych	nakła-
dów	inwestycyjnych.

Pełną	ofertę	oraz	niezbęd-
ne	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	ba-
dań	naukowych	i	prac	
rozwojowych

Omów	z	przedstawicielem	
PSSE	możliwości	i	korzyści,	
czekające	na	Twoją	firmę.	 
W	tym	celu,	zgłoś	się	do	
Działu	Inwestycji	Strefo-
wych	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

Pierwsze kroki w Polsce

› Gdańsk, ul. Dobra 8  
e-mail: pi-gdansk@caritas.gda.pl  
mohiienko@caritas.gda.pl • tel.: 533-327-348

› Gdynia, ul. Jęczmienna 8 
 e-mail: pi-gdynia@caritas.gda.pl 
zsomko@caritas.gda.pl • tel.: 533-327-359

› Kartuzy, ul. 3 Maja 2/14  
e-mail: pi-kartuzy@caritas.gda.pl 
imalinowska@caritas.gda.pl • tel.: 533-327-368

wynająć	mieszkanie,	zamel-
dować	się	i	uzyskać	numer	
PESEL,	jak	korzystać	z	opie-
ki	zdrowotnej,	w	tym	jak	zło-
żyć	wniosek	o	orzeczenie	 
o	niepełnosprawności.

Kolejne	spotkania	odbędą	
się	jeszcze	w	tym	roku,	w	ra-
mach	zaplanowanego	cy-
klu.	Szczegółowe	informacje	
zostaną	podane	na	stronie	
www.dp.tczew.pl.	

Spotkania	są	bezpłatne	dla	
wszystkich.	Na	miejscu	moż-
na	było	skorzystać	z	pomocy	
tłumacza	na	języki:	ukraiń-
ski,	rosyjski,	angielski.	Pro-
jekt	współfinansowany	 
z	Programu	Krajowego	Fun-
duszu	Azylu,	Migracji	i	In-
tegracji.	Ponadto	informuje-
my,	że	Caritas	Archidiecezji	
Gdańskiej	jest	wykonawcą	

Zyskaj dzięki 
polskiej strefie 
inwestycji

projektu	„Wsparcie	dla	cu-
dzoziemców	spoza	Unii	Eu-
ropejskiej	w	wojewódz-
twie	pomorskim	w	latach	
2018-2020”	w	ramach	Fun-
duszu	Azylu	Migracji	i	In-
tegracji.	Projekt	jest	realizo-
wany	przez	Pomorski	Urząd	
Wojewódzki.

W	ramach	projektu	prowa-
dzimy	punkty	informacyjno-
-doradcze	dla	cudzoziemców	
spoza	UE,	gdzie	można	uzy-
skać	bezpłatną	pomoc	 
w	zakresie:
›	 doradztwa	dotyczące-
go	uzyskiwania	pozwole-
nia	na	pracę	i	legalizacji	
pobytu,

›		 pomocy	prawnej	i	
psychologicznej,

›		 tłumaczeń,
›		 opieki	nad	dzieckiem.

PUNKTY INFORMACYJNO-DORADCZE DLA CUDZOZIEMCÓW SPOZA UE

› Starogard Gdański, ul. Rycerska 5, tel.: 533-327-342  
e-mail: pi-starogard@caritas.gda.pl,  
vfurdyn@caritas.gda.pl, zsomko@caritas.gda.pl 

› Chojnice, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 30 A 
e-mail: pi-chojnice@caritas.gda.pl  
pkucharska@caritas.gda.pl • tel.: 533-327-369 

› Słupsk, ul. Ojca Pio 3  
e-mail: pi-slupsk@caritas.gda.pl 
pkucharska@caritas.gda.pl • tel.: 533-327-349
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Ostatni wartownik

Mimo	 upływy	 w ielu	
lat	od	wybuchu	woj-
ny	wciąż	odkrywamy	

nowe	fakty	związane	z	walka-
mi	o	Tczew	w	1939	r.	Ciekawe	
informacje	zawierają	wspo-
mnienia	byłego	żołnierza	bro-
niącego	mostu,	szeregowego	
Stanisława	Szczupaka,	spi-
sane	przez	jego	syna	Karola.	

Stanisław	Szczupak	urodził	
się	7	maja	1915	r.	w	Rychłowi-
cach,	powiat	Wieluń.	W	mar-
cu	1938r.	został	powołany	do	
odbycia	zasadniczej	 służby	
wojskowej.	Przeszkolenie	woj-
skowe	przeszedł	w	7	kompanii	
III	batalionu	86	pułku	piecho-
ty	Mołodeczno,	która	stacjo-
nowała	w	Krasnem	nad	Uszą.	
Ze	względu	na	dobre	wyni-
ki	strzeleckie	został	 strzel-
cem	wyborowym	i	w	lipcu	lub	
na	początku	sierpnia	1939	r.	
przeniesiono	go	do	2	Batalio-
nu	Strzelców	w	Tczewie.

Wojna na gesty
Z	opowieści	przekazanych	sy-
nowi	wynika,	że	pełnił	służbę	
zwiadowczą	na	granicy	z	Wol-
nym	Miastem	Gdańsk	w	oko-
licach	Miłobądza.	Żołnierze	
polscy	chodzili	nocą	nad	gra-
nicę	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	mo-
ście.	Na	łąkach	pod	mostem	 
i	w	jego	okolicach	często	spa-
cerowali	Niemcy	 z	 policją	
Wolnego	Miasta	Gdańska.	Po-
wodowało	to	swoistą	wojnę	na	
gesty.	Polscy	żołnierze	poka-
zywali	dwoma	palcami	przy	
włosach,	 że	Niemców	 ,,po-
strzygą’’,	a	ci	z	kolei	wykony-
wali	gest	palcem	przy	brodzie,	
grożąc	że	Polaków	„pogolą”.	

Niedoszła ofiara snajpera
W	nocy	z	31	sierpnia	na	1	wrze-
śnia	Stanisław	Szczupak	peł-
nił	 służbę	wartowniczą	po	
lewej	stronie	mostu,	na	ostat-
niej	wieży	od	strony	Lisewa.	 
W	 p ew nym 	 momen c i e	 
w	jego	kierunku	padł	pojedyn-
czy	strzał	oddany	przez	snaj-
pera	z	okolicy	gospody	przy	
wale	przeciwpowodziowym.	
Kula	świsnęła	mu	koło	ucha,	
nie	został	trafiony	tylko	dla-
tego,	że	chodził	dookoła	wie-
ży.	Gdyby	nie	szczęście,	mógł-
by	być	jednym	z	pierwszych	
żołnierzy	poległych	w	wojnie	
obronnej.	Od	tej	chwili	miał	
się	na	baczności.	Kiedy	o	świ-
cie	rozpoczęło	się	bombardo-
wanie	Tczewa	zszedł	z	wie-
ży	i	pobiegł	na	drugi	koniec	
mostu.	Nie	wiemy,	czy	brał	
udział	w	walkach	na	przyczół-
ku	i	był	świadkiem	wysadzenia	
mostów.	Powrócił	do	koszar,	
gdzie	zastał	zbombardowany	
i	opuszczony	budynek,	sterty	
porozrzucanych	dokumentów	

Tekst i zdjęcia:
Dawny Tczew

Konsultacja merytoryczna:
dr Jan Daniluk

Od	27	maja	 trwała	
zbiórka	zorganizo-
wana	przez	Dawny	

Tczew	na	renowację	na-
grobka	strzelca	Michała	
Różanowskiego,	poległe-
go	w	obronie	polskiej	gra-
nicy	pomiędzy	Kolnikiem	
i	Miłobądzem	16	sierpnia	
1939.	Jego	grób	znajdują-
cy	się	na	Starym	Cmen-
tarzu	przy	ul.	30	Stycz-
nia	przez	lata	pozostawał	
zaniedbany.	Zwieńcze-
niem	nagrobka	był	zwy-
kły	drewniany	krzyż	z	me-
talową	tabliczką.	

W	związku	ze	zbliżająca	
się	80.	rocznica	śmierci	
młodego	żołnierza	sym-
patycy	historii	 zorgani-
zowali	w	jego	dzień	uro-
dzin	zbiórkę	publiczną.	
W	ciągu	miesiąca	uzbie-
raliśmy	 łącznie	6720	zł,	
co stanowi 112 % potrzeb-
nej	kwoty.	Zbiórkę	wspar-
ło	łącznie	93	osoby,	dzięki	
którym	zamiast	zwykłego,	
drewnianego	krzyża	po-
wstał	nagrobek	wzorowa-
ny	na	innym	żołnierskim	
pochówku	z	lat	30.	

Pierwszą	uroczystością,	
która	przy	nim	się	odby-
ła,	była	80.	rocznica	tra-
g icznego	 w ydarzenia	 
z	1939	roku.

i	 sporo	 zabitych	 żołnierzy.	
Wraz	z	kilkoma	towarzysza-
mi	dostał	się	do	niewoli,	wcze-
śniej	udało	mu	się	jednak	za-
winąć	w	szmaty	i	zakopać	na	
skraju	lasu	broń,	książeczkę	
wojskową	oraz	zdjęcia	swoje	 
i	rodziny.	Pochował	także	cia-
ło	kolegi	Mordala	z	miejscowo-
ści	Wierzchlas	koło	Wielunia.

Już	 jako	 jeniec	został	prze-
wieziony	pociągiem	na	teren	
Prus	Wschodnich	do	Kwidzy-
na.	Po	niedługim	czasie	uda-
ło	mu	się	ze	sporą	grupą	uciec	
z	niewoli.	Pomoc	otrzymał	od	
starszego,	niemieckiego	mał-
żeństwa.	Niemiec	znał	trochę	
język	polski	więc	w	zamian	
za	pomoc	przy	pracach	polo-
wych,	dał	mu	cywilne	ubra-
nie,	trochę	żywności	i	odręcz-
nie	napisane	zaświadczenie	
potwierdzające	pracę	u	niego.	
Stanisław	Szczupak	wyruszył	
w	drogę	do	domu,	po	drodze	
przyłączyło	się	do	niego	jesz-
cze	dwóch	kompanów.	Pod	
Toruniem	przy	pomocy	miej-
scowych	udało	mu	się	przepły-
nąć	w	łodzi	Wisłę	i	maszerując	
przeważnie	nocami	dotarł	po	
miesiącu	do	domu.	

Stanisław	Szczupak	 zmarł	 
w	1995	roku.	Za	udział	w	kam-
panii	wrześniowej	został	od-
znaczony	medalem	,,Za	udział	
w	wojnie	obronnej	1939	r’’.	
Jego	syn	Karol	był	kilkukrot-
nie	na	tczewskim	mości	i	od-
nalazł	nawet	nazwisko	ojca	
wyryte	na	cegle	jednej	z	wież.	
Za	każdym	razem	gdy	patrzył	
w	stronę	Lisewa	nachodziła	go	
refleksja,	co	by	było	gdyby	nie-
miecki	snajper	nie	chybił…

Zbiórka  
na renowację 

nagrobka 
strzelca Michała 
Różanowskiego 
zakończyła się 

sukcesem
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–	Bardzo	mnie	to	cieszy,	że	
mieszkańcy	coraz	chętniej	ko-
rzystają	z	rowerów	do	celów	
swoich	codziennych	podró-
ży.	Rekreacja	jest	też	ważna,	
ale	z	punktu	widzenia	miasta	
wybieranie	roweru	jako	co-
dziennego	środka	transportu	
do	szkoły	czy	pracy	jest	jesz-
cze	ważniejsze.	Rachunek	jest	
prosty.	Więcej	osób	na	rowe-
rach	to	mniej	samochodów,	
czyli	mniejsze	korki	 i	czyst-
sze	powietrze	–	mówi	Miro-
sław Pobłocki, Prezydent	
Miasta	Tczewa.

Informację	o	rosnącym	ruchu	
rowerowych	Urząd	Miejski	 
w	Tczewie	posiada	z	czterech	
pętli	 indukcyjnych,	 tj.	 licz-
ników	rowerowych	zainsta-
lowanych	przy	ścieżkach	ro-
werowych.	Najstarszy	licznik	
ma	już	7	lat.	Największy	ruch	 
w	ciągu	jednej	doby	zanoto-
wano	na	ul.	Wojska	Polskiego	
–	aż	1562	przejazdów.	Zaś	na	
przestrzeni	całego	roku	licznik	
ten	zarejestrował	ponad	210	
tys.	przejazdów	rowerowych.

Nasze	 doświadczenia	 we	
wspieraniu	ruchu	rowerowe-
go	nie	odbiegają	od	doświad-
czeń	 innych	miast.	 Ruch	
rowerowy	stał	się	bardziej	in-
tensywny	po	wybudowaniu	

Jazda rowerem 
po chodniku

Padają kolejne rekordy  
pod względem liczby osób 
poruszających się na rowe-
rach w naszym mieście.

ścieżek	rowerowych	wzdłuż	
kilku	ważnych	ulic	w	Tczewie,	
co	przyczyniło	się	również	do	
stworzenia	zalążka	spójnej	
sieci	dróg	rowerowych.	Nie	
bez	znaczenia	były	też	kampa-
nie	Rowerowy	Maj	oraz	kon-
kurs	Rowerem	do	Pracy.	Dzia-
łania	 „miękkie”	 są	bardzo	
ważne	–	ale	dobrze	wiemy,	
że	bez	inwestycji	„twardych”	
(infrastruktury	rowerowej)	
mieszkańcy	nie	jeździli	by	tak	
chętnie.	

Trafionym	pomysłem	oka-
zał	się	również	system	Mevo.	 
Z	roweru	publicznego	skorzy-
stało	już	ponad	4600	miesz-
kańców	i	mieszkanek	Tczewa.	
Rowery	 te	były	wypożycza-
ne	ponad	65	tys.	razy,	a	war-
to	przypomnieć,	że	w	syste-
mie	mamy	na	razie	tylko	56	
rowerów.	

Duży	 ruch	 rowerowy	 i	 za-
interesowanie rowerami 
Mevo	oznaczają	jednak	rów-
nież	nowe	wyzwania.	W	tym	
miejscu	chcielibyśmy	przy-
pomnieć	mieszkańcom	mia-
sta,	 że	 jazda	 rowerem	po	
chodniku	 jest	 zasadniczo	
niedozwolona.

Pamiętajmy	również,	że	na-
wet	jeżeli	prawo	pozwala	nam	

na	jazdę	po	chodniku,	to	je-
steśmy	tam	tylko	gośćmi.	Kie-
rujący	rowerem,	korzystając	
z	chodnika	lub	drogi	dla	pie-
szych,	jest	obowiązany	jechać	
powoli,	zachować	szczególną	
ostrożność	i	ustępować	miej-
sca	pieszym.

Czasami	mieszkańcy	pyta-
ją	się	nas,	czy	mogą	 jechać	
chodnikiem,	kiedy	przewożą	
dziecko	w	foteliku.	Albo	jak	
powinni	się	poruszać,	gdy	to-
warzyszy	 im	5-	 lub	7-letnie	
dziecko	na	własnym	rowerze.	
Zasady	są	proste:	W	przypad-
ku	dziecka	w	wieku	do	10	lat	
musimy	jechać	z	nim	chod-
nikiem	–	ani	nasza	pociecha,	
ani	my	nie	możemy	poruszać	
się	w	takiej	sytuacji	po	dro-
dze	dla	rowerów	(ani	po	jezd-
ni).	Zaś	w	przypadku	przewo-
żenia	dziecka	w	foteliku	albo	 
w	przyczepce	rowerowej	mu-
simy	korzystać	ze	ścieżki	ro-
werowej	lub	jezdni,	a	na	chod-
nik	możemy	 zjechać	 tylko	 
w	sytuacjach	wyjątkowych,	
które	opisaliśmy	powyżej.	

Szanujmy	się	wzajemnie	w	ru-
chu	miejskim	i	przestrzegaj-
my	przepisów,	ale	też	dajmy	
sobie	przestrzeń	na	popełnia-
nie	błędów	i	zwracajmy	sobie	
uwagę	z	uprzejmością.

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).

„Czy	na	pewno	za-
wsze	 potrzebu-
jemy	 samocho-

du,	by	przemieścić	się	z	
miejsca	na	miejsce?	Może	
zamiast	 tego	skorzystać	 
z	komunikacji	miejskiej,	
wsiąść	na	 rower	 lub	po	
prostu	użyć	nóg?	Zarę-
czamy!	Będzie	MIŁO!”	
–	 tymi	 słowami	po	 raz	
kolejny	Stowarzyszenie	
Tczewska Inicjatywa 
Rowerowa (TIR)	zapra-
sza	do	udziału	w	MIŁO! 
Tygodniu Mobilności 
Aktywnej, który	przy-
pada w terminie 16-22 
września. 

Zakres	dat	nie	jest	przy-
padkowy.	 22	września	
obchodzimy	Międzyna-
rodowy	Dzień	bez	Samo-
chodu,	a	u	 schyłku	 lata	
oraz	z	początkiem	jesieni	
wiele	europejskich	miast	
przygotowuje	 specjal-
ne	kampanie,	konkursy,	
zmiany	 infrastruktural-
ne,	happeningi	 i	wyda-
rzenia	skupiające	się	na	
odpowiedzialnym	plano-
waniu	 transportu	miej-
skiego	i	ekologii	a	wszystko	 
w	ramach	Europejskie-
go	Tygodnia	Mobilności	
Aktywnej.	

Poprzednie	 lata	pokaza-
ły,	 iż	mieszkańcy	Tcze-
wa	chętnie	biorą	udział	w	
akcjach	przygotowanych	
na	 ten	wyjątkowy	czas.	 
W	tegorocznej	edycji	po-
dobnie	jak	w	zeszłych	la-
tach	będzie	można	liczyć	
na:	przejazdy	rowerowe,	gry	
miejskie,	kanapki	i	kawę	 
o	poranku,	a	21 września 
wziąć	udział	w	Pikniku 
Mobilności Aktywnej. 

Szczegóły	 wkrótce	 na	
www.rower.tczew.pl

MIŁO! Tydzień 
mobilności 

aktywnej  
– po raz kolejny
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W tegorocznej	 edy-
cji	akcji	„Przygoda	
z	Przyrodą”	przy-

gotowanej	przez	Pracownię	
Edukacji	Ekologicznej	przy	
Urzędzie	Miejskim	w	Tcze-
wie	wzięli	udział	uczestnicy	
półkolonii	z	9	szkół	podsta-
wowych	oraz	Świetlicy	Śro-
dowiskowej	 „OAZA”.	Prze-
prowadzone	zostały	zajęcia	 
z	zakresu	edukacji	ekologicz-
nej	dla	wszystkich	placówek	
poza	SP	10	w	Tczewie.	

Warsztaty „Opowieści 
drzew"	skierowane	do	dzie-
ci	w	wieku	szkolnym	składa-
ły	się	z	2	części.	W	pierwszej	
młodzi	słuchacze	poznawa-
li	ciekawostki	z	życia	drzew	
oraz	 uczyli	 się	 rozpozna-
wać	drzewa	po	kształtach	li-
ści.	Drugą	 część	 stanowi-
ły	warsztaty	land-artu,	czyli	
Sztuki	Ziemi.	Uczestnicy	wy-
łącznie	przy	pomocy	natural-
nych	składników	–	kamienie,	
szyszki,	piasek	 itp.	Układa-
li	swoje	„magiczne”	drzewo.	
Działanie	w	obszarze	Sztu-
ki	Ziemi	miało	na	celu	pobu-
dzenie	wyobraźni	i	wrażliwo-
ści	młodych	artystów.

„Miasto w mieście, czyli 
mrówki pod chodnikiem”. 
Owady	stanowią	najliczniejsza	
grupę	zwierząt	na	świecie.	Sza-
cuje	się,	że	ich	masa	przekra-
cza	masę	wszystkich	innych	
żywych	organizmów.	Są	wśród	
nich	piękne	motyle,	majesta-
tyczne	chrząszcze	i	grające	pa-
sikoniki.	Nie	wolno	zapomnieć	
o	malutkich,	bardzo	pracowi-
tych	i	niezwykle	pożytecznych	
mrówkach.	To	doskonali	archi-
tekci,	a	ich	konstrukcje	podzi-
wiać	można	nie	tylko	w	lesie.	
Pod	powierzchnią	miejskich	
chodników	kryją	sie	urbani-
styczne	cuda	skonstruowa-
ne	przez	hurtnice,	podziemni-
ce,	czy	murawki.	Jaka	jest	ich	
rola	w	ekosystemach,	co	robią	
w	miastach	i	czego	możemy	

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

się	od	nich	nauczyć?	Od	mró-
wek	można	się	uczyć	nie	tylko	
kunsztu	budownictwa,	ale	rów-
nież	konstruowania	społeczeń-
stwa	doskonałego.	Warsztaty	
odkrywały	sekrety	ich		pod-
ziemnego	życia.	Zadaniem	spe-
cjalnym	dla	uczestników	było		
stworzenie	mapy	podziemne-
go	miasta	mrówek	w	samym	
sercu	miasta	ludzi.

Tradycyjnie	PEE	wprowadza	
dzieci	w	 świat	 recyklingu.	
Tym	razem	na	zajęciach,	poza	
prostymi	materiałami	recy-
klingowymi	stosowane	były	
łatwo	dostępne:	piasek,	szysz-
ki,	kamienie,	kora	etc.	Celem	
zajęć	było	promowanie	ochro-
ny	przyrody	ożywionej	i	nie-
ożywionej,	ekologicznych	za-
chowań	oraz	nauczenie	dzieci	

podstaw	dbania	 o	 rośliny	 
i	miejskie	zwierzęta.	

Oprócz	tego	wszyscy	uczest-
nicy	z	każdej	 szkoły	wzięli	
udział	w	wybranych	wyjaz-
dowych zajęciach tere-
nowych	do	miejsc	cennych	
przyrodniczo	 lub	 wy jaz-
dach	na	zajęcia	edukacyjne 
do:	Gdańska	(SP	4),	Bukow-
ca	(SP	7),	Szpęgawska	(SP	5),	
„Zagrody	Kociewskiej”	w	Go-
dziszewie	(SP	11),	stadniny	w	
Turzu	(SP	10)	oraz	DinoPar-
ku	w	Malborku.	Okolice	El-
bląga	 zwiedzili	 uczestnicy	
ze	Świetlicy	Środowiskowej	
„Oaza”. Uczniowie	z	SP	12	i	SP	
8	w	Tczewie	spędzili	aktywnie	
czas w gospodarstwie agro-
turystycznym	„Nasza	Masza”	 
w	Dalwinie. 
Z	naszych	propozycji	 zajęć	
zorganizowanych	 lub	dofi-
nansowanych	przez	PEE	sko-
rzystały	dzieci	z	następują-
cych	placówek:	SP	1,	SSP	2,	SP	
4,	SP	5,	SP	7,	SP	8,	SP	10,	SP	
11,	SP	12	i	Świetlica	Środowi-
skowa	„Oaza”.

W	zajęciach	edukacyjnych	
oraz	wyjazdach	terenowych	
wzięło	udział	w	sumie	ponad	
500	uczestników.	 Jednak-
że	w	zestawieniu	z	ubiegły-
mi	latami	jest	to	wyjątkowo	
mała	liczba.	

Czas	trwania	w/w	działań:	27	
czerwca-23 sierpnia 2019 r.

Tegoroczne	zajęcia	były	kon-
tynuacją	realizowanej	w	po-
przednich	 latach	 tematyki	
zrównoważonego	 rozwoju,	
poszanowania	różnorodności,	
ochrony	środowiska	natural-
nego	i	zasobów	naszej	planety.	
Oczywiście	z	uwzględnieniem	
tematyki	recyklingowej.	Ko-
lejna	edycja	akcji	„Przygoda	 
z	przyrodą”	odbędzie	się	zimą	
2020	dla	uczestników	zimo-
wisk.	Serdecznie	zapraszamy	
do	współpracy.

A.B.P.
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O dawnych miarach w Fabryce Sztuk

Inspiracją	do	powstania	wy-
stawy	 jest	 stulecie	Głów-
nego	Urzędu	Miar.	Podpi-
sany	m.in.	przez	Naczelnika	
Państwa	Józefa	Piłsudskiego	
„Dekret	o	miarach”	z	8	lute-
go	1919	r.,	ustanawiający	ten	
urząd,	był	 jednym	z	pierw-
szych	aktów	prawnych	Dru-
giej	Rzeczypospolitej!

Pamiętajmy	jednak,	że	mia-
ry	towarzyszyły	już	dawnym	
cywilizacjom,	 ułatwiając	

codzienne	życie.	Przydawa-
ły	się	podczas	wymiany	to-
warowej,	wytyczaniu	obsza-
rów	własności,	 spełnianiu	
obowiązków	względem	wład-
cy,	np.	przy	uiszczaniu	dani-
ny.	Kiedyś	człowiek	mierzył	
przedmioty	częściami	swo-
jego	ciała.	Zapoznając	się	z	
treścią	wystawy,	dowiadu-
jemy	 się,	 co	 to	 jest	 łokieć,	
krok,	stopa,	sążeń,	piędź	czy	
garść.	Mowa	jest	również	o	

chaosie	metrologicznym,	do	
czego	nawiązywał	następu-
jąco	poeta	Wacław	Potoc-
ki:	„Co	województwo,	co	po-
wiat,	co	miasto,	insza	waga	i	
łokieć,	inszy	garniec,	korzec”.	
W	dalszej	części	wystawy	opi-
sane	są	prace	nad	ujednolice-
niem	miar,	czego	doskonałym	
przykładem	jest	stworzenie	
przez	Francuzów	podstawo-
wego	systemu	jednostek	miar	
(metr,	 kilogram	 i	 sekunda 

astronomiczna),	który	w	1960	
r.	 został	 zastąpiony	przez	
Międzynarodowy	Układ	Jed-
nostek	Miar	 (SI).	Jest	 rów-
nież	sporo	ciekawostek,	np.	
o	holenderskiej	Wadze	Cza-
rownic	czy	też	eksperymen-
cie	amerykańskiego	lekarza,	
który	próbował	„zważyć	ludz-
ką	duszę”.	

Wystawa	 jest	 czynna	do	5	
października.

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

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 zwią-

zanych z pomiarem. Najstarsze 
datowane są na XIX wiek. 

Wśród muzealiów znalazły się: 
pojemniki miarowe, w tym 

1/4korca – wzór z 1819 r. wyko-
nany z miedzi, a obowiązujący 

na terenie Królestwa Polskiego, 
różnego rodzaju wagi: równora-
mienne, bezmiany, sprężynowe 

i szalkowe, a także odważniki, 
wodomierze, gazomierze, 

liczniki energii elektrycznej, 
taksometry…

WYSTAWA  
„JAK DAWNIEJ MIERZONO”

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)
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