TCZEW
www.bip.tczew.pl

www. tczew.pl

PANORAMA MIASTA
BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY SAMORZĄDU MIASTA TCZEWA
NR 11/249 • TCZEW • GRUDZIEŃ 2011 r.
ISSN 1234-5911

I

G

H

H

H
I
I

G
H

G

I

„KAPELA KOCIEWSKA”
ŚPIEWA KOLĘDY

I

H
I

PREZENT
DLA CZYTELNIKÓW

I

G

I

H

Wszystkim Tczewianom, ich bliskim i gościom życzymy,
aby nadchodzące święta Bożego Narodzenia
przyniosły radość przeżywania pięknych chwil razem z najbliższymi.
Niech będzie to czas spokoju, rodzinnego ciepła i poczucia wspólnoty.
Niech nadzieja i wiara w sens podejmowania codziennych
trudów towarzyszą Państwu w Nowym 2012 Roku.
Mirosław Pobłocki
Prezydent Tczewa

Mirosław Augustyn
Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie
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Mikołaj odwiedził najmłodszych
6 GRUDNIA ŚWIĘTY MIKOŁAJ wraz ze swoją świtą
przyjechał do Tczewa.
Powitał go tłum najmłodszych mieszkańców naszego miasta i...
kilkudziesięciu innych
miejscowych Mikołajów.
Na spotkanie z oczekiwanym gościem pospieszyli także prezydent
miasta Mirosław Pobłocki i jego współpracownicy – po to by
pomóc Mikołajowi w rozdawaniu prezentów.
W tym roku na spotkanie z Mikołajem przed Urzędem
Miejskim przybyło szczególnie dużo najmłodszych. Punktem kulminacyjnym było jak zwykle wspólne zapalenie
światełek na choince. Nie zabrakło piosenek i zabaw. Mikołaj zapewnił, że po otwarciu wiaduktu o wiele łatwiej dowieźć do Tczewa prezenty i zachęcał dzieci do pisania listów.
Najmłodsi otrzymali słodkości oraz książeczki o Skrzacie
Samborku i znaczki do przypięcia z elementami świątecznymi i napisem „Kocham Tczew”.
Po wizycie przed urzędem, Mikołaj pojechał do małych
pacjentów tczewskiego szpitala i do przedszkoli.

Od stycznia 2012 r.

Nowe godziny pracy urzędu
Od stycznia 2012 roku Urząd Miejski w Tczewie zmienia
godziny pracy. Chcemy, aby nasi klienci mieli możliwość
załatwienia spraw urzędowych także w późniejszych godzinach popołudniowych. Dlatego w czwartek urząd czynny będzie do godz. 17.00, ale za to w piątek – tylko do godz.
14.00. Podobne godziny pracy obowiązują w Starostwie Powiatowym w Tczewie.
Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Tczewie
(pl. Piłsudskiego 1) od stycznia 2012 r.:
poniedziałek, wtorek, środa – godz. 7.30-15.30
czwartek – godz. 7.30-17.00
piątek – godz. 7.30-14.00.
Kasa czynna będzie w następujących godzinach:
poniedziałek, wtorek, środa – godz. 8.30-14.30
czwartek – godz. 8.30-16.00
piątek – godz. 8.30-13.00.
UWAGA! Nie zmienią się godziny pracy Urzędu Stanu Cywilnego (ul. Armii Krajowej 39), który przyjmuje interesantów w poniedziałki i wtorki w godz. 7.30-15.30, w środy od
7.30 do 17.00, w czwartki i piątki w godz. 7.30-14.00).

Kasa UM inaczej
23 grudnia br. kasa Urzędu Miejskiego w Tczewie będzie
przyjmować interesantów w godz. 8.30-13.30, zaś 30 grudnia, z uwagi na konieczność przeprowadzenia inwentaryzacji – w godz. od 8.30 do 11.00.
Za utrudnienia przepraszamy.

ILU NAS JEST?

1 grudnia 2011 r. w Tczewie zameldowanych było 59 550
osób, w tym 58 459 na pobyt stały i 1091 na pobyt czasowy.
Od początku listopada ubyło 32 mieszkańców miasta.

XV SESJA
Porządek obrad XV sesji Rady Miejskiej w Tczewie
na dzień 29 grudnia 2011 r. (czwartek)
o godz. 10.00 w sali konferencyjnej im. Franciszka
Fabicha w Urzędzie Miejskim w Tczewie

I. CZĘŚĆ PIERWSZA:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie sesji i powitanie gości.
Sprawdzenie obecności radnych.
Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji.
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie
z 24 listopada 2011 r.
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa
za grudzień 2011 r.
6. Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych
w okresie od 24 listopada do 28 grudnia 2011 r.

II . CZĘŚĆ DRUGA:

7. Podjęcie uchwał w sprawie:
7.1 zmian w budżecie miasta Tczewa na 2011 rok,
7.2 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2011-2024,
7.3 ustalenia wykazu wydatków budżetu miasta,
których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011,
7.4 uchwalenia budżetu miasta na 2012 na rok,
7.5 Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2012-2024,
7.6 ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na rok 2012 dla Zakładu Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie,
7.7 zatwierdzenia Planu modernizacji i rozwoju ZWiK
sp. z o.o. w Tczewie na lata 2012-2014,
7.8 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat nieruchomości
położonych w Tczewie, zabudowanych garażami,
7.9 nadania nazw ulicom w mieście Tczewie,
7.10 zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie
wykonywania prac społecznie użytecznych w mieście
Tczewie na rok 2012,
7.11 przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi,
7.12 określenia przystanków komunikacyjnych i dworców na terenie Tczewa oraz warunków i zasad korzystania z nich przez przewoźników wraz ze stawkami opłat,
7.13 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu w odniesieniu do gminnego transportu zbiorowego w mieście
Tczewie,
7.14 uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Tczewie na 2012 r.,
7.15 zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
na 2012 r.,
7.16 zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2012 r.,
7.17 zmiany nazwy Centrum Wystawienniczo-Regionalnego Dolnej Wisły w Tczewie i nadania statutu,
7.18 przyjęcia Programu Naprawczego Środowiskowych Domów Samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie,
7.19 powołania Komisji do zniszczenia dokumentów
złożonych przez kandydatów na ławników do sądów
powszechnych na kadencję 2012-2015.
8. Zgłaszanie interpelacji i zapytań oraz wniosków.
9. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia.
Porządek sporządzono 8 grudnia 2011 r.

PANORAMA MIASTA – BIULETYN INFORMACYJNY SAMORZĄDU MIASTA TCZEWA
RADA PROGRAMOWA: przewodniczący – Kazimierz Ickiewicz
CZŁONKOWIE – Zenon Drewa, Katarzyna Mejna, Barbara Kamińska, Włodzimierz Mroczkowski, Zbigniew Urban
REDAKTOR NACZELNA – Małgorzata Mykowska
Urząd Miejski Tczew, Biuro Rzecznika Prasowego
77-59-322
WYDAWCA: Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta,
ul. J. Dąbrowskiego 6,
531-35-50; 531-36-37
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18 grudnia w Parku Kopernika

KRÓTKO

Miejskie spotkanie opłatkowe

M. MYKOWSKA

Tczewskie spotkanie
opłatkowe to ewenement w skali kraju
– tak twierdzą organizatorzy. Jest adresowane do wszystkich
mieszkańców i tych,
którzy tego dnia odwiedzą nasze miasto.
Co roku około 5-6 tysięcy osób przychodzi, aby przełamać się
opłatkiem, życzyć sobie wesołych świąt.
– Takiego spotkania
Na scenie wystąpi m.in. dziecięcy chór Biedronki
jak w Tczewie nie ma
nigdzie – tłumaczy Stefan Kukowski, uwaga – będzie można je otrzymać
jeden z organizatorów. – To prawda, że tylko na początku spotkania.
w innych miasta te spotkania wigilijne
Atrakcją dla dzieci będzie żywy
są nawet bardziej liczne, jak choćby żłóbek i jasełka. Najmłodsi uczestnicy
w Krakowie. Tyle tylko, że zwykle są spotkania otrzymają zabawki. Jak co
one organizowane dla ludzi ubogich, roku, harcerze przekażą Betlejemskie
których często nie stać na przygotowa- Światełko Pokoju i sianko pod świąnie wigilijnej wieczerzy. W Tczewie na teczny obrus. Nie zabraknie występów
nasze spotkanie przychodzą wszyscy, chórów, zespołów wokalnych, scholi,
niezależnie od wieku czy zasobności przedszkolaków.
portfela. To integracja całego społeDzięki coraz liczniejszemu gronu
czeństwa naszego miasta.
darczyńców, tczewskich restauratorów,
Przedświąteczne spotkanie tcze- piekarzy, cukierników, organizacji chawian odbędzie się już po raz dziewią- rytatywnych przygotowany zostanie
ty, tradycyjnie w Parku Kopernika poczęstunek dla kilku tysięcy osób.
– o godz. 15.00. Patronat nad uroczySpotkanie organizuje samorząd
stością przyjął biskup pelpliński Jan miasta Tczewa przy współudziale KuBernard Szlaga. Spotkanie potrwa rii Diecezjalnej w Pelplinie, starostwa
około dwóch godzin. Tradycyjnie roz- powiatowego oraz Miejskiego Ośrodka
poczną je życzenia oraz błogosławień- Pomocy Społecznej i Przeoratu Pomorstwo, po czym wszyscy podzielimy się skiego Orderu Św. Stanisława.
opłatkiem. Wśród uczestników będą
rozdawane śpiewniki z kolędami, ale
M.M.

zzMIASTO WSPIERA ŻŁOBKI
200 zł miesięcznie na każde dziecko – taką
dotację otrzymają od przyszłego roku żłobki w Tczewie. O wysokości dopłaty zadecydowali radni podczas listopadowej sesji.
Na razie do prowadzonego przez Gminę
Miejską Tczew rejestru żłobków wpisana
jest tylko jedna placówka – przy ul. Kubusia Puchatka, która może objąć opieką
15 maluchów. Pozostałe punkty opieki dla
najmłodszych, które chciałyby uzyskać
dotację, mają czas na złożenie wniosków
do 20 grudnia br.
Termin do 20 grudnia dotyczy tylko
tych jednostek, które ubiegają się o dotację na 2012 rok. Procedura ubiegania
się o dofinansowanie w kolejnych latach
wymaga, aby wnioski były składane do
30 września roku poprzedzającego rok
udzielenia dotacji.
Zgodnie z uchwałą, osoby fizyczne
lub prawne i jednostki organizacyjne,
które nie posiadają osobowości prawnej,
a prowadzą na terenie Tczewa żłobki,
przedstawiają prezydentowi Tczewa
wniosek zawierający:
– datę i numer wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
– oświadczenia rodziców (opiekunów
prawnych) z deklaracją zapisu dziecka do żłobka lub klubu dziecięcego,
– liczbę dzieci, które mają być objęte
opieką żłobka,
– nazwę i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana
dotacja,
– zobowiązanie do informowania organu dotującego o zmianach:
– numeru konta bankowego na który
ma być przekazywana dotacja,
– nazwy lub imienia i nazwiska podmiotu prowadzącego żłobek,
– miejsca prowadzenia żłobka.

Dobra wiadomość dla użytkowników Karty Miejskiej

Nie będzie mandatów za brak dokumentów

Wszystko wskazuje na to, że od 2012 roku użytkownicy Karty Miejskiej
uprawnieni do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów nie będą już musieli
wozić ze sobą dokumentów potwierdzających ich prawo do ulgi. Uchwała
taka ma zostać podjęta podczas grudniowej sesji Rady Miejskiej.
Zdaniem prawników, w celu wyeliSprawa dotyczy głównie młodzieży
szkolnej, rencistów, emerytów. Kontrole- minowania wątpliwości co do jasności
rzy żądali od posiadaczy Karty Miejskiej zapisów należy jednak zmienić zapis
dokumentu mimo, że bilet elektroniczny w uchwale regulującej tę kwestię (uchwabył ważny. Niestety w wielu przypad- ła nr XLIV/383/2010 Rady Miejskiej
kach brak np. legitymacji szkolnej koń- w Tczewie z dn. 29.04.2010 r., § 2, pkt
czył się wypisaniem mandatu. Sprawę 5) i do zdania: ”Na żądanie kontrolera
te podniósł na listopadowej sesji radny biletów pasażer jest zobowiązany wręZbigniew Urban. Poruszały ją również czyć kontrolerowi ważny bilet, a w przylokalne media, do których zwracali się padku prawa do przejazdu ulgowego lub
niezadowoleni pasażerowie.
bezpłatnego, pasażer zobowiązany jest
O opinię w tej sprawie poproszony okazać kontrolerowi dokument uprawzostał Wydział Obsługi Prawnej tczew- niający do takiego przejazdu” dopisane
skiego magistratu. Prawnicy uznali, zostanie drugie zdanie: „Obowiązek okaże nie ma obowiązku posiadania przy zania dokumentów nie dotyczy posiasobie dokumentów uprawniających do daczy ważnych ulgowych i bezpłatnych
przejazdów ulgowych czy bezpłatnych Kart Miejskich”.
w przypadku posiadania Kart MiejUchwała trafi pod obrady Rady
skich, w przeciwieństwie do interpre- Miejskiej w grudniu br.
tacji tych zapisów przez firmę kontrolującą bilety w autobusach miejskich.
M.M.

Aktualności

zzOD STYCZNIA Z METEOREM
Od 1 stycznia usługi komunikacji
miejskiej w Tczewie przejmie firma
Meteor z Jaworzna. W autobusach
nadal obowiązywać będą bilety elektroniczne (Karta Miejska), ale pozostanie również możliwość korzystania
z biletów jednorazowych – papierowych, kupowanych w kioskach lub
u kierowcy. Zmianie ulegną natomiast rozkłady jazdy oraz przebieg
niektórych linii. Inne będą też kolory
autobusów. Dotychczasowy – turkusowy zastąpią kolory biały, czerwony
i żółty, czyli barwy herbu miasta.
Po tczewskich ulicach jeździć będą
23 pojazdy komunikacji miejskiej,
oprócz tego firma zabezpieczy autobusy rezerwowe.
Meteor będzie świadczyć usługi
w Tczewie przez trzy lata – od stycznia
2012 do końca 2014 r.
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zzPOWSTAJE MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
Od 1 stycznia 2012 r. w Tczewie powołany zostanie Miejski Zarząd Dróg, który
działać będzie w strukturze Zakładu
Usług Komunalnych.
Miejski Zarząd Dróg zajmować się
będzie m.in.:
– prowadzeniem spraw związanych
z bieżącym utrzymaniem dróg miejskich oraz ewidencją tych dróg i ich
zarządzaniem
– inwestycjami drogowymi
– nadzorowaniem funkcjonowania
miejskiej komunikacji zbiorowej
w zakresie bezpieczeństwa przewodów oraz jakości obsługi pasażerów
– nadzorem i koordynowaniem funkcjonowania karty miejskiej
– podejmowaniem działań w celu realizacji zadań wynikających z ustawy o drogach publicznych (wnioskowanie, opiniowanie i programowanie
rozwiązań komunikacyjnych układu drogowego miasta; współpraca
z właściwymi organami w spr. oznakowania dróg i instalowania urządzeń ostrzegawczych).
W skład MZD wejdą dotychczasowi
pracownicy Urzędu Miejskiego (dwie osoby z Wydz. Inwestycji i Remontów oraz
trzy osoby z Wydz. Spraw Komunalnych).

OGŁOSZENIE
Prezydent Miasta Tczewa informuje, że
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Tczewie (II piętro) został wywieszony
wykaz nieruchomości niezabudowanej
stanowiącej własność Gminy Miejskiej
Tczew przeznaczonej do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległej, oznaczonej
nr działki 28/11 obr. 3 stanowiącej własność Tadeusza Marcińskiego dla potrzeb prowadzonej przez niego działalności gospodarczej pod nazwą Zakład
Betoniarski Usługi Sprzętowo-Transportowe Tadeusz Marciński.
Nieruchomość położona jest w Tczewie przy ul. Dworzec-Suchostrzygi b/n
i oznaczona nr działki 29/2 obr. 3 o pow.
1140m2, KW GD1T/00017454/4.
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Tworzymy mapę barier w ruchu rowerowym
Zapraszamy do udziału w badaniu,
które pozwoli na identyfikację występujących w przestrzeni miasta
utrudnień dla ruchu rowerowego.
Zachęcamy mieszkańców do wskazywania miejsc, w których napotykają Państwo trudności w poruszaniu się rowerem na co dzień.
Internetowa baza danych o miejscach, gdzie istnieją przeszkody dla
ruchu rowerowego posłuży do tworzenia kompleksowej sieci komunikacji rowerowej w mieście.
W wielu miastach europejskich rower
jest znaczącym sposobem poruszania
się po mieście. Tczew chcąc do nich dołączyć, musi przekonać mieszkańców,
że miasto posiada olbrzymi, warty wykorzystania potencjał rozwojowy. Dobrze zaplanowana infrastruktura ma
kluczowe znaczenie dla racjonalnego
wydatkowania funduszy publicznych.
W ramach realizacji projektu PRESTO oraz certyfikacji polityki rowerowej
BYPAD miasto od 2009 roku korzysta
z doradztwa europejskich i krajowych
specjalistów w zakresie tworzenia
planów niskonakładowych działań na
rzecz poprawy warunków jazdy rowerem po mieście.
Teraz samorząd z wykorzystaniem powstałego w ramach projektu
portalu internetowego dailybike otwiera się na opinie mieszkańców nt.
istniejących w mieście barier dla rozwoju ruchu rowerowego.
Realizatorzy projektu PRESTO
zapraszają pod adresem www.dailybike.pl do udziału w badaniu, które
pozwoli na identyfikację występujących w przestrzeni miasta utrudnień
dla ruchu rowerowego.

– Zachęcamy mieszkańców do
wskazywania miejsc, w których można
napotkać trudności w poruszaniu się
rowerem na co dzień – mówi Małgorzata Ciecholińska, oficer rowerowy
Tczewa. – Internetowa baza danych
o miejscach, gdzie istnieją przeszkody
dla ruchu rowerowego posłuży do tworzenia kompleksowej sieci komunikacji
rowerowej w mieście.
Badanie zostało opracowane przez
Pomorskie Stowarzyszenie Wspólna
Europa – partnera miasta w projekcie PRESTO. Mieszkańcy Tczewa
od września w ramach dotychczasowych działań projektu mieli okazję
uczestniczyć w pilotażu badania.
Dotychczas za pomocą ankiet zebrano
informacje o ponad 100 barierach na
mapie Tczewa.
Wyniki badania zostaną przedstawione
w styczniu 2012 roku w ramach podsumowania działań projektu PRESTO,
w tym efektów kampanii promującej
jazdę na rowerze niezależnie od wieku,
planowania sieci dróg rowerowych
z udziałem mieszkańców oraz promocji
rowerów elektrycznych jako atrakcyjnego środka codziennych dojazdów do
pracy.

PRESTO jest projektem promującym transport rowerowy na co dzień
• Rower jest w mieście szybkim, elastycznym i bardzo tanim środkiem transportu.
• Jazda na rowerze poprawia samopoczucie, zdrowie.
• Korzystanie z roweru jest także najbardziej energooszczędnym sposobem poruszania
się po mieście, nie powoduje emisji zanieczyszczeń.
• Codzienne korzystanie z roweru poprawia jakość życia.
Więcej o projekcie pod adresem: http://www.presto-cycling.eu/pl/home
Na stronie dostępne są także przewodniki i arkusze informacyjne polityki rowerowej
przyjętej przez Tczew: http://www.presto-cycling.eu/pl/policy-guidelines-a-fact-sheets

Zintegrowany węzeł transportowy

Piesi mogą już korzystać z placu przed dworcem PKP
Od 5 grudnia piesi mogą już korzystać z placu przed dworcem PKP. Inwestycja – budowa transportowego węzła integracyjnego, nie została jeszcze zakończona, ale zaawansowanie prac pozwala na udostępnienie tego terenu pieszym.
Na terenie „węzła” trwają prace wykończeniowe, zakończono już układanie nawierzchni dróg, wykonano wiaty wraz
ze szklanym pokryciem. Rozpoczęto
montaż systemu informacji dla pasażerów. Przystąpiono do robót wykończeniowych w budynku dworca i na terenie
węzła. Gotowy jest też parking na ok.
250 samochodów. W połowie grudnia
ruszyły procedury odbiorowe. Całkowite zakończenie prac i udostępnienie
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całego obiektu ma nastąpić 30 stycznia,
chociaż termin umowy mija z końcem
lutego 2012 r.
„Węzeł” to jedna z największych inwestycji samorządu miasta. Powstaje
na obszarze ponad 5 ha i tworzony jest
z myślą o podróżnych korzystających
z różnych rodzajów transportu – kolejowego, w tym SKM, autobusowego
(miejskiego, międzymiastowego, międzynarodowego) oraz taksówkowego.

Komunikacja

Budowa „węzła” jest dofinansowana
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Woj. Pomorskiego na lata
2007-2013. Jej koszt to ok. 26 mln zł, z czego połowa dofinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Prace rozpoczęły się w połowie 2010 r.
W sąsiedztwie „węzła” powstaje galeria handlowa z kinem. Obiekt ma zostać
udostępniony klientom wiosną przyszłego roku.
M.M.

www.bip.tczew.pl

www. tczew.pl

Debata budżetowa

Przed nami dobry inwestycyjny rok

Na poziomie 179 mln zł został zrównoważony budżet Tczewa na 2012 rok. Na wpływy budżetowe składają się dochody
w wysokości 164,7 mln zł oraz przychody w wysokości 14,5 mln zł.
Planowane wydatki to 176,2 mln zł, a rozchody 3 mln zł. Na inwestycje samorząd przeznaczy 30 mln zł. Planowany deficyt budżetowy to ok. 11,5 mln zł.

– W sytuacji, gdy wszędzie mówi się
o kryzysie, gdy budżet państwa „zaciska pasa” udało nam się stworzyć
proinwestycyjny budżet – tłumaczył
Mirosław Pobłocki, prezydent
Tczewa. – Uważam, że to jeden z lepszych budżetów w historii miasta.
Spośród 30 mln zł przeznaczonych na
inwestycje, jedna trzecia to zadania
realizowane przy wsparciu środków
unijnych. To ostatni taki rok, ponieważ dotacje się już praktycznie skończyły. Tczew wykorzystał tę szansę.
Wśród najważniejszych inwestycji
czekających nas w 2012 r. są:
1.

PROJEKTY REALIZOWANE PRZY WSPARCIU ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH.

ZADA-

NIA TE OBLICZONO NA OK. 10 MLN ZŁ
– ciąg dalszy rewitalizacji Starego
Miasta (ponad 6 mln zł) – mieści
się tu głównie przebudowa trzech
kamienic – przy ul. Mickiewicza 18,
Zamkowej 16 i Rybackiej 8 oraz
przygotowanie dokumentacji na
modernizacje kolejnych budynków;
dokończenie budowy Szlaku Fortecznego (wokół murów obronnych)
oraz Trasy Spacerowej, oznakowanie szlaków, uzupełnienie sytemu
monitoringu
– budowa pomostu cumowniczego
na wysokości przystani harcerskiej – zadanie realizowane będzie w ramach dużego regionalnego projektu „Pętla Żuławska”
– pomost będzie służył głównie
wioślarzom Unii oraz wodniackiej
drużynie harcerskiej.
– „Wrota Tczewa” (ciąg dalszy) – projekt zakłada stworzenie miejskiego portalu internetowego, który
obejmować będzie także miejskie
jednostki organizacyjne. Już rozpoczęła się realizacja modułu e-szkoła
(dzięki niemu rodzice będą mogli za
pomocą Internetu m.in. sprawdzać
oceny swoich dzieci).

2 ZADANIA ZWIĄZANE Z OŚWIATĄ:
– termomodernizacja szkół – SP 12,
Gimnazjum nr 1 (termomodernizacja obejmie także budynek Centrum Kultury i Sztuki)

– dostosowanie przedszkoli do wymagań przepisów
przeciwpożarowych
– budowa boiska lekkoatletycznego oraz boiska Orlik
2012 – przy SP 10
– budowa boiska na os. Górki
3
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Na razie to jedynie projekt budżetu,
który został przedstawiony mieszkańcom podczas społecznej debaty 25 listopada br. Aby projekt wszedł w życie,
uchwalić go musi Rada Miejska. Sesja
budżetowa odbędzie się 29 grudnia.

Prezydent Mirosław Pobłocki i skarbnik
miasta – Helena Kullas objaśniali zawiłości
NAD 10 MLN ZŁ – TO NAJWYŻ- przyszłorocznego budżetu miasta
INWESTYCJE DROGOWE (PO SZA POZYCJA W BUDŻECIE „IN-

WESTYCYJNYM”)
– drugi etap budowy ul. Spółdzielczej (1,8 mln zł)
– budowa ulicy równoległej do ul. Jagiellońskiej (tzw. fabryka domów)
– budowa ul. Poligonowej – powstanie
na terenach wojskowych, wzdłuż
torów kolejowych, połączy ul. Rokicką z drogą krajowa nr 91; docelowo ma to być droga dojazdowa do
przyszłego zakładu utylizacji)

4 INWESTYCJE KOMUNALNE
– budowa naświetlaczy na przejściach dla pieszych
– zakup wiat przystankowych
– rozbudowa systemu monitoringu
– budowa kanalizacji deszczowej
w ul. Czerwonego Kapturka, Nowej i Samborówny.
Ponadto ok. 4 mln zł przeznaczono na
wykupy nieruchomości, głównie na
terenach wojskowych oraz od Agencji
Własności Rolnej Skarbu Państwa
(tereny w kierunku Bałdowa).
– W tym roku planowana jest emisja
obligacji komunalnych w wysokości
ok. 9,3 mln zł, będą to pieniądze przeznaczone na inwestycje – tłumaczyła
Helena Kullas, skarbnik miasta.
– Planowane zadłużenie budżetu miasta na koniec 2012 r. wynosi 81,3 mln zł.
Jeśli dochody będą spływały, tak jak
zostało to zaplanowane, nie powinno
być kłopotów z realizacją budżetu.
Taki budżet pozwoli na zahamowanie
rosnącego zadłużenia.
Dochody miasta (164,7 mln zł) to
w 51 proc. dochody własne, w 26 proc.
– subwencje, 15 proc. dotacje i 8 proc.
środki zewnętrzne. 46 proc. dochodów
miasta stanowią udziały w podatkach dochodowych (PIT i CIT), ponad
36 proc. to wpływy z podatków i opłat
lokalnych, a blisko 12 proc – dochody
z mienia komunalnego (sprzedaż, najem, dzierżawa, opłaty).

Budżet

Największe wydatki z budżetu miasta
przeznaczone są na:
– oświatę i wychowanie – 60,3 mln zł
– pomoc społeczną – 35,5 mln zł proc.
(te dwie powyższe pozycje stanowią
ok. 55 proc. wydatków miasta)
– transport i łączność – 13 mln zł
– administrację publiczną – 14 mln zł
– gospodarkę komunalną i ochronę
środowiska – 12 mln zł
– kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 8,5 mln zł
– kulturę fizyczną i sport – 6 mln zł.
Mieszkańców przybyłych na debatę
interesowały sprawy związane m.in.
z remontem ulic na osiedlu Górki, ul.
Kwiatowej, przyszłości budownictwa
socjalnego i komunalnego, terenów
rekreacyjnych.
Niestety, jak tłumaczył prezydent
nie wszystkie postulaty uda się zrealizować, gdyż budżet jest bardzo napięty. Miasto ma obecnie ok. 160 km dróg
– nie jest wiec możliwe remontowanie
wszystkich. Sukcesywnie jednak zadania te będą realizowane. Niektóre
sprawy, jak np. zgłaszany brak oświetlenia na ul. Obrońców Tczewa, prezydent obiecał przyjąć do realizacji. Nie
jest natomiast możliwe, aby miasto
finansowało remonty budynków należących do wspólnot mieszkaniowych,
jak sugerowała jedna z uczestniczek spotkania. Jeśli część mieszkań
w budynku to mieszkania komunalne, miasto w tej części może partycypować w kosztach prac remontowych,
ale inicjatywa musi wyjść od wspólnoty mieszkaniowej. Miasto nie będzie
też budowało nowych mieszkań socjalnych – na ten cel będą wykorzystywane istniejące mieszkania będące w gorszym stanie technicznym lub
osoby z wyrokami eksmisyjnymi będą
zakwaterowywane w lokalach socjalnych poza Tczewem.
M.M.
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DEBATA MŁODZIEŻOWA… BEZ MŁODZIEŻY

M. MYKOWSKA

– Spotykamy się, aby wspólnie decydować o przestrzeni, która jest nasza, aby podpowiedzieć samorządowi
miasta, jakie są potrzeby i oczekiwania młodego pokolenia – powiedziała
Ewa Romanow ze Stowarzyszenia
CAL, prowadząca spotkanie. – Macie
okazję porozmawiać z tymi osobami, które mają wpływ na kreowanie
przyszłości miasta, a przy tym duże
doświadczenie zawodowe. Mogą służyć pomocą młodzieży, która ma ciekawe pomysły i chce je realizować.
Po przedstawieniu przez Jolantę Śliwińską, naczelnika Wydz.
Rozwoju UM, prezentacji dotyczącej
procesu planowania rozwoju miasta
i tego jak wygląda droga od pomysłu
do jego realizacji, rozpoczęły się tzw.
rozmowy stolikowe. Przy stolikach
na młodzież czekali eksperci z następujących dziedzin:
– zrównoważony transport, ochrona
środowiska, edukacja ekologiczna
– działalność kulturalna i sportowa, podmioty działające na rzecz
młodzieży
– rozwój przedsiębiorczości
– wspieranie inicjatyw młodzieżowych, wsparcie finansowe, doradztwo
– zagospodarowanie przestrzeni
miejskiej pod katem spędzania
wolnego czasu młodych ludzi
– Fundacja Pokolenia.

M. MYKOWSKA

Udzia ł m łodego pokolenia
w tworzeniu i realizacji strategii
rozwoju miasta był głównym tematem sejmiku, który odbył się
w CWRDW. Adresatem, ale i głównym organizatorem spotkania
była młodzież, niestety frekwencja na spotkaniu nie była imponująca.

Młodzież pytała, jak zdobyć fundusze na realizację swoich projektów

organizacjom pozarządowym przez
samorząd miasta), zaproponowali
zbudowanie w Tczewie skate parku,
ścianki wspinaczkowej. Pytali też
o sprawy związane z przedsiębiorczością – wykłady i warsztaty dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych na
ten temat już wkrótce rozpoczną się
w Domu Przedsiębiorcy. Będą one realizowane w ramach lekcji podstaw
przedsiębiorczości, we współpracy
z wyższymi uczelniami. Okazało się,
że pilną potrzebą jest znalezienie
siedziby dla ACK Zebra. Pojawił się
również pomysł stworzenia w Tczewie bractwa rycerskiego. Pytania
dotyczyły także spraw związanych
z komunikacją rowerową oraz selektywną zbiórką odpadów. Przedstawiciele Fundacji Pokolenia zachęcali do
udziału w różnych formach wolontariatu, także za granicą.
Z wypowiedzi młodzieży wynikało, że mimo, iż frekwencja okazała się
Młodzież interesowało, jak można nieduża, są w Tczewie grupy, którym
zdobyć fundusze na realizację swoich chce się działać i trzeba ten potencjał
pomysłów (m.in. poprzez granty na wykorzystać. Pozytywne jest także
konkretne działania przekazywane to, że w kameralnej atmosferze, przy
stolikach można było
porozmawiać z ekspertami i okazało się,
że… urzędnik nie taki
straszny.
Dużym rozczarowa niem był n iema l
całkowity brak przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miasta –
głównego organizatora
debaty (na początku
debaty było trzech radnych, do końca został
tylko jeden).
– Debata okazaDyskutowano również o zagospodarowaniu
ła się bardzo ciekaprzestrzennym Tczewa
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Młodzież

wą inicjatywą – powiedział Zenon
Drewa, wiceprezydent Tczewa na
zakończenie dyskusji. – Spodziewałem się co prawda większej frekwencji, ale byłem też przygotowany na
bardziej agresywną dyskusję. Sądziłem, że będziecie nas atakować
za to, co robimy, bądź nie robimy,
a waszym zdaniem powinniśmy.
Mam żal do Młodzieżowej Rady
Miasta. Są to przecież przedstawiciele waszego pokolenia, wybrani
w waszych szkołach w demokratycznych wyborach po to, by w waszym
imieniu rozmawiać o sprawach dla
was ważnych. My – dorośli potraktowaliśmy to spotkanie bardzo poważnie i mam nadzieję, że na kolejnym
młodzieży będzie więcej.
Rozmawiano też o przyszłości młodzieżowego samorządu. Jak powiedziała Barbara Kamińska, opiekunka MRM z ramienia dorosłej
Rady, może warto byłoby zastanowić
się nad zmianą formuły wyłaniania
młodzieżowych radnych. Nie ograniczać się do wyboru przedstawicieli
poszczególnych szkół, ale skupić się
również na organizacjach pozarządowych zrzeszających młodzież czy
innych aktywnych grupach, które
mają ciekawe pomysły, chcą i potrafią
je realizować.
Spotkanie było kolejnym działaniem
w celu zaangażowania społeczności
lokalnych i włączania ich we współdecydowanie o sprawach publicznych
w ramach wspieranego przez Unię
Europejską projektu „Decydujmy Razem” w którym bierze udział Gmina
Miejska Tczew.
M.M.

www.bip.tczew.pl
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Najzdolniejsi uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
oraz studenci mieszkający w Tczewie otrzymali nagrody prezydenta
Tczewa. W tym roku wyróżnionych
zostało 13 młodych ludzi. Prezydent wręczył im nagrody pieniężne
w wysokości od 1100 do 2000 zł.
Nagrody przyznane zostały w ramach
Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
– Jestem pod dużym wrażeniem waszych osiągnięć – powiedział prezydent
Mirosław Pobłocki. – To dla was
przepustka do dalszej kariery, wasze
dzisiejsze pasje i osiągnięcia zadecydują
o waszej przyszłości. Jesteście młodzi,
zdolni, ambitni, pełni pasji. Osiągacie
sukcesy tam, gdzie inni wypadają

średnio. Jesteście lepsi i nie
powinniście tego zaprzepaścić, ale rozwijać swoje talenty. Tylko od was zależy, jak je
wykorzystacie.
Prezydent pogratulował
laureatom, ale też ich rodzicom i nauczycielom, którzy
wspierają zainteresowania
młodzieży i stwarzają im warunki do rozwoju.
Regulamin przyznawania
nagrody określa uchwała
Rady Miejskiej w Tczewie nr Prezydent M. Pobłocki wręczył nagrody pieniężne
VI/33/2007 z 29 marca 2007 r. i drobne upominki
oraz zmieniająca ją Uchwała
Nr XLVII/408/2010 z 24 czerwca 2010 r. Informacji zasięgnąć można także w Wydz.
Uchwały dostępne są na stronie Biuletynu Edukacji UM.
Informacji Publicznej; www.bip.tczew.pl.
M.M.

Nagrody prezydenta Tczewa otrzymali:
Y Zuzanna Balcerzak – Gimnazjum nr 3
Ur. 1997 r. Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego dla Gimnazjalistów, zdobywczyni III miejsca
w Powiatowym Konkursie Ekologicznym, II miejsca w Międzygimnazjalnym Konkursie Wiedzy o Krajach Anglosaskich „Culture Genius”, I miejsca
w konkursie poetyckim „Kraj dziecięcych lat” organizowanym przez MBP
w Tczewie, wielokrotna uczestniczka
Turniejów Tańca Towarzyskiego.
Y Aleksandra Laniecka – Gimnazjum nr 3
Ur. 1995 r. Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego, finalistka
Wojewódzkiego Konkursu Języka
Angielskiego oraz Wojewódzkiego
Konkursu Biologicznego, zdobywczyni I miejsca w Miejskim Konkursie
Jęz. Angielskiego, IV m. w Konkursie
Wiedzy o Tczewie. Otrzymała tytuł
„PRIMUS INTER PARES” dla najlepszej absolwentki gimnazjum. Średnia
ocen za rok szkolny 2010/2011: 5,35.
Y Daniel Lewiński – Gimnazjum nr 3
Ur. 1995 r. Finalista Wojewódzkiego
Konkursu Informatycznego, Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego,
uczestnik etapu rejonowego: Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego,
Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego, Wojewódzkiego Konkursu
Matematycznego, Wojewódzkiego
Konkursu Fizycznego, Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego. Otrzymał
tytuł najlepszego absolwenta Gim. nr
3 i został wyróżniony medalem „PRIMUS INTER PARES”. Średnia ocen
za rok szkolny 2010/2011: 5,5.
Y Michał Ciecierski – Gimnazjum 3
Ur. 1997 r. Finalista Wojewódzkiego
Konkursu Historycznego, zdobywca
II miejsca w Miejskim Konkursie Wiedzy o Tczewie organizowanym przez

CED, uczestnik Rejonowego Konkursu
Biblijnego.
Y Marta Pieczewska – Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna I i II st. w Gdańsku
Ur. 1992 r. Zdobywczyni III m. w I Ogólnopolskich Spotkaniach Gitarowych
w Elblągu, dostała się na Uniwersytet
Muzyczny im. F. Chopina w Warszawie,
na kierunek: gra na gitarze.
Y Joanna Czechura – Gimnazjum nr 1
Ur. 1995 r. Laureatka Wojewódzkiego
Konkursu Matematycznego, finalistka:
Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego, Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego oraz Wojewódzkiego Konkursu
Fizycznego. Średnia ocen za rok szkolny
2010/2011: 5,73.
Y Filip Czaplicki – Gimnazjum nr 1
Ur. 1995 r. Dwukrotny laureat Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego,
uczestnik Ogólnopolskiego Konkursu
Informatycznego, finalista Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego i Fizycznego.
Y Paweł Bieliński – Gimnazjum nr 1
Ur. 1995 r. Dwukrotny laureat Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego
oraz wielokrotny finalista Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego, Fizycznego, Chemicznego oraz Historycznego.
Otrzymał tytuł Superabsolwenta Szkoły.
Y Bartosz Mrozowski – Gimnazjum 1
Ur. 1995 r. Laureat Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego, uczestnik Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego,
finalista Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego i Fizycznego.
Y Agata Wasielewska – Gimnazjum nr 1
Ur. 1996 r. Laureatka Wojewódzkiego
Konkursu Języka Polskiego. Działa
w szkolnym kole dziennikarskim, kole po-

Edukacja

lonistycznym, współpracuje z Radiem
Głos w Pelplinie. Średnia ocen za rok
szkolny 2010/2011: 5,00.
Y Aleksandra Kołodziejczyk – Uniwersytet Gdański i Uniwersytet w Heidelbergu
Ur. 1987 r. Ukończyła studia na
Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii w Gdańsku, zakwalifikowana do studiowania w ramach
międzynarodowego programu „Job
Creation Oriented Biotechnology”
w Perugii, gdzie spędziła 3 lata. Pracowała nad trzema projektami badawczymi w wiodących europejskich
jednostkach naukowo-badawczych.
Ukończyła studia na Uniwersytecie
w Heidelbergu, przyjęta również na
bioinformatykę na Uniwersytecie
w Edynburgu. Obecnie jest studentką
Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku ochrona środowiska.
Y Marcin Marzejon – I LO Tczew
Ur. 1995 r. Laureat XV Ogólnopolskiego Konkursu „Wygraj indeks” organizowanego przez Politechnikę Gdańską, uczestnik zawodów II stopnia
57. Olimpiady Chemicznej; wyróżniony w I Ogólnopolskim Konkursie
Chemicznym „Alchemik”, uczestnik
II etapu 47. Konkursu Chemicznego
im. prof. A. Swiniarskiego. Średnia
ocen za rok szkolny 2010/2011: 5,25.
Y Joanna Dubiela – Uniwersytet Muzyczny im. F. Chopina w Warszawie
Ur. 1985 r. Stażystka Uniwersytetu
Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie, stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na
Podyplomowym Międzywydziałowym Studium Pieśni w Warszawie.
Półfinalistka Międzynarodowego
Konkursu Wokalnego im. R. Nicolosi w Rzymie.
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PREZYDENT NAGRODZIŁ NAJZDOLNIEJSZYCH MŁODYCH TCZEWIAN
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Najpiękniejszy
wystrój świąteczny
Prezydent Tczewa
ogłosił Konkurs
na najładniejszy
wystrój świąteczny. Konkurs dotyczy budynków
jednorodzinnych,
balkonów w budynkach wielomieszkaniowych
oraz witryn sklepowych. W każdej
z tych kategorii można wygrać nagrody pieniężne.
Na zgłoszenia czekamy do końca
grudnia 2011 r. – w Wydziale Spraw
Komunalnych Urzędu Miejskiego
w Tczewie, pl. Piłsudskiego 1, II p.
pok. 42, tel. 58 77 59 346.
Za zajęcie pierwszych trzech miejsc
w/w kategoriach przyznane zostaną nagrody pieniężne w wysokości
(brutto):
1) dla budynków jednorodzinnych:
– I miejsce – 250 zł
– II miejsce – 200 zł
– III miejsce – 150 zł
2) dla budynków wielomieszkaniowych – balkony:
– I miejsce – 170 zł
– II miejsce – 130 zł
– III miejsce – 100 zł
3) dla witryn sklepowych
– I miejsce – 500 zł
– II miejsce – 300 zł
– III miejsce – 200 zł
Zgłoszenia najładniejszego wystroju
świątecznego może dokonać każdy
mieszkaniec miasta. Uczestnik konkursu może być nagrodzony tylko
w jednej kategorii. Udział w konkursie mogą brać wyłącznie osoby fizyczne z terenu miasta Tczewa. Przegląd
zgłoszonych dekoracji świątecznych
nastąpi do 15 stycznia. Oceni je powołana przez prezydenta komisja konkursowa.

OGŁOSZENIE
Prezydent Miasta Tczewa informuje,
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został
wywieszony wykaz nieruchomości
zabudowanej stanowiącej własność
Gminy Miejskiej Tczew przeznaczonej zamiany z ZEC Tczew Sp. z o.o.
Nier uchomoś ć p o łoż ona jest
w Tczewie przy ul. Jaworowej i oznaczona nr działki 140 obr. 4 o pow.
451m2, KW 25460.
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Akcja Zima na tczewskich drogach
Zadania związane z zimowym
utrzymaniem dróg na terenie
Tczewa w tym roku koordynuje Zakład Usług Komunalnych.
Łącznie na terenie Tczewa, ulice pierwszej i drugiej kolejności
odśnieżania liczą blisko 61 km.
W razie problemów z przejezdnością
można przez całą dobę kontaktować się z koordynatorem Akcji Zima
(w ZUK) pod numerem: 519 198 404,
zaś od poniedziałku do piątku w godz. W grudniu ub. roku tczewskie ulice były już
7.00-15.00 telefonować pod nr 58 531 pokryte śniegiem
64-66, fax 58 531-57-29 (ZUK).
Rozstrzygnięty został przetarg na inApelujemy, aby w razie opadów
terwencyjne
utrzymanie dróg miejskich
śniegu, tam gdzie drogi są wąskie, kierowcy parkowali samochody tylko po – tych, które nie zostały ujęte w wykazie
jednej stronie ulicy. Ułatwi to przejazd dróg I i II kolejności odśnieżania. Do końpozostałym uczestnikom ruchu, a także ca 2011 r. interwencyjnym odśnieżaniem
i usuwaniem śliskości dróg zajmie się
umożliwi odśnieżenie nawierzchni.
Zimowym utrzymaniem dróg, po- wspomniana już firma BOL-TRANS,
zaś interwencyjnym wywozem śniegu
dobnie jak w ubiegłym roku, zajmuje
– firma PROFIT z Tczewa.
się wyłoniona w wyniku przetargu firJednocześnie przypominamy, że
ma BOL-TRANS z Rybaków. Admini- zgodnie z „Regulaminem utrzymania
stracje budynków mieszkalnych oraz czystości i porządku na terenie miasta
służby komunalne przygotowały plany Tczewa”, do oczyszczania ze śniegu,
działania swoich jednostek, w których lodu, błota oraz innych zanieczyszczeń
zawarły sprawy zabezpieczenia trans- chodników położonych bezpośrednio
portu, materiałów oraz sprzętu nie- przy granicy nieruchomości, jak rówzbędnego do usuwania skutków zimy nież likwidowania skutków gołoledzi
oraz wyznaczyły odpowiedzialne osoby przez posypywanie piaskiem są zobowiązani właściciele nieruchomości.
(zob. tabela w dodatku z uchwałami).
A LFABETYCZNY SPIS ULIC POWIATOWYCH I MIEJSKICH WEDŁUG KOLEJNOŚCI
ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI ORAZ ODŚNIEŻANIA MECHANICZNEGO

I KOLEJNOŚĆ ODŚNIEŻANIA:
ul. Andersena, ul. Armii Krajowej, ul. Bałdowska, ul. Bema, ul. Braci Grimm, ul.
Broniewskiego, ul. Brzechwy, ul. Chopina, ul. Czatkowska, ul. J. Dąbrowskiego (od
ul. Piłsudskiego do ul. Kościuszki), ul. Dominikańska, ul. Gdańska, ul. Głowackiego (od ul. 30 Stycznia do ul. Nałkowskiej), ul. Grunwaldzka, pl. Hallera, ul. Jagiełły,
ul. Jana z Kolna (od ul. Obr. Westerplatte do mostu), ul. Jedności Narodu, ul. Kasprowicza, Kazimierza Wielkiego, al. Kociewska, ul. Kolejowa, ul. Konarskiego (od
ul. Czyżykowskiej do ul. Orzeszkowej), ul. Kossaka, ul. Kościelna, ul. Kościuszki,
ul. Kozia, ul. Lecha, ul. Łazienna, ul. Łąkowa, ul. 1 Maja, ul. Mieszka I, ul. Mostowa, ul. Nałkowskiej, ul. Nowa, ul. Nowowiejska, ul. Nowy Rynek (wiadukt), ul. Obr.
Westerplatte, ul. Ogrodowa, ul. Okrzei, ul. Paderewskiego, pl. J. Piłsudskiego, ul.
Podgórna, ul. Pomorska (od ul. Mostowej do Gdańskiej), ul. Robotnicza, ul. Rokicka
(do granicy miasta Tczewa), ul. Saperska, ul. Sienkiewicza, ul. Sobieskiego, ul. Starowiejska, ul. Strzelecka, ul. 30 Stycznia, ul. Wąska, ul. Wojska Polskiego, ul. Kard.
Wyszyńskiego, ul. Zamkowa, al. Zwycięstwa, ul. Zygmunta Starego, ul. Żwirki.
II KOLEJNOŚĆ ODŚNIEŻANIA:
ul. Bosmańska, ul. Ceglarska, ul. Chełmońskiego, ul. Chłopska, ul. Chrobrego,
ul. Czerwonego Kapturka, ul. Czyżykowska (od Ceglarskiej do Kołłątaja), ul. Dokerów, ul. Elżbiety, ul. Fenikowskiego (od Konopnickiej do Iwaszkiewicza), ul.
Gryfa Pomorskiego, ul. Iwaszkiewicza, ul. Jaworowa (od Żwirki do Jodłowej), ul.
Jodłowa, ul. Wł. Jurgo, ul. Kołłątaja, ul. Konopnickiej, ul. Królowej Marysieńki, ul. Kruczkowskiego, ul. Kubusia Puchatka, ul. Malczewskiego, ul. Matejki
(od Starowiejskiej do Sienkiewicza), ul. Młyńska, ul. Modrzewskiego, ul. Nadbrzeżna (od Czyżykowskiej do Ceglarskiej), ul. Niepodległości, ul. Norwida (od
drogi nr 1 do ul. Nałkowskiej), ul. Okrętowa, ul. Orzeszkowej, ul. Piaskowa (od
W. Polskiego do laboratorium), ul. Pionierów, ul. Piotrowo, ul. W. Pola (od ul. Ks.
Sychty do ul. 30 Stycznia), ul. Półwiejska, ul. Portowców, ul. Prosta (od Kolejowej
do Kruczej), ul. Przemysława II, ul. Pułaskiego, ul. Reymonta, ul. Sadowa, ul.
Sambora, ul. Stanisławskiego, ul. Staszica, ul. Stroma, ul. Ks. Sychty, ul. Targowa, ul. Tetmajera, ul. Topolowa z odcinkiem ul. Kasztanowej (od ul. Jodłowej
– SP 12 – do wylotu al. Solidarności), ul. Tuwima (od ul. Modrzewskiego do Reymonta), ul. Wilcza, ul. Wiślana (od. ul. Pionierów do Robotniczej), ul. Wigury, ul.
Wyczółkowskiego, ul. Zielona, ul. Żeromskiego.

Zima

M. MYKOWSKA

Konkurs
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TAK MINĄŁ ROK…

W „Panoramie Miasta” przypominamy sprawy, którymi żyliśmy przez 12 ostatnich miesięcy. Był to rok
bogaty w wydarzenia, Tczew zmienia się na naszych oczach - byliśmy i nadal jesteśmy świadkami ważnych
inwestycji, jak budowa zintegrowanego węzła transportowego i sąsiedniej galerii handlowej z kinem, wiaduktu w ul. Wojska Polskiego, Domu Przedsiębiorcy, inwestycji związanych z rewitalizacją Starego Miasta.
Nie sposób było ująć wszystkich wydarzeń, które można by uznać za istotne, ale mamy nadzieję, że ten kalejdoskop pozwoli na małe podsumowanie i ocenę, jaki był 2011 rok dla Tczewa…
STYCZEŃ

NAJPIĘKNIEJSI W ZŁOTYM WIEKU

KONIEC ŚWIĘTOWANIA

Zakończył się jubileusz 750-lecia nadania Tczewowi praw miejskich. Zwieńczeniem obchodów była uroczysta sesja
Rady Miejskiej oraz oratorium „Tczew
oczami muz” napisane specjalnie
z okazji jubileuszu. Podsumowano Rok
Jubileuszowy i wręczono wyróżnienia
tym, którzy najbardziej zasłużyli się dla
Tczewa. Honorowe Obywatelstwo Miasta Tczewa otrzymał były prezydent Zenon Odya, a Tczewianinem Roku 2010
został ks. Jan Buk.

Gertruda Kosz-Kwiatkowska (lat 70)
została Miss Złotego Wieku, zaś tytuł
Mistera Złotego Wieku zdobył Witold
Szulc (lat 81). Impreza odbyła się już
po raz ósmy. O koronę rywalizowało
sześcioro seniorów w wieku od 70 do
85 lat.

nia i nagrody za niekonwencjonalną
promocję miasta. Tczew stał się w filmie tłem dla sensacyjnej akcji, samochodowych pościgów, walki z bronią
w ręku, gangsterskich pojedynków.
RADA STRATEGII
Prezydent Tczewa powołał Radę Strategii Rozwoju Tczewa. Rada pełni rolę
opiniodawczą i konsultacyjną dla prezydenta, jest powoływana na okres
kadencji. W skład gremium wchodzi
16 osób – przedstawiciele samorządu
miasta, powiatu, organizacji pozarządowych, sfery biznesu.
KWIECIEŃ
NOWE MIESZKANIA DLA 36 RODZIN

LUTY
„WĘZEŁ” – PRACE TRWAJĄ

NAGRODY DLA SPORTOWCÓW

Mimo zimowej aury trwają prace
przy budowie zintegrowanego węzła
transportowego. Prace koncentrują się przy budowie tunelu przed budynkiem dworca.
Samorząd miasta nagrodził najlepszych tczewskich sportowców i trenerów za osiągnięcia w minionym
roku. Nagrody prezydenta otrzymały
52 osoby – przeznaczono na nie łącznie 25 tys. zł, zaś stypendia – 5 osób
(łącznie 39,6 tys. zł). Wśród wyróżnionych było aż 35 zawodników MKS
Sambor.

36 osób otrzymało klucze do nowych
mieszkań przy ul. Prostej. Oddane
zostały dwa trzykondygnacyjne budynki z mieszkaniami 1- i 2-pokojowymi. Łączny koszt inwestycji to ok.
3 mln zł.
DOM PRZEDSIĘBIORCY OTWARTY

MARZEC
JAMES BOND PROMUJE TCZEW
Twórcy internetowego hitu – fi lmu
James Bond 007 Keylight byli gośćmi
prezydenta Tczewa Mirosława Pobłockiego. Prezydent przekazał młodym
fi lmowcom gratulacje, podziękowa15 kwietnia Dom Przedsiębiorcy rozpoczął działalność. Obiekt, powstały
przy wykorzystaniu funduszy unijnych, ma na celu wspomaganie mikro,
małych i średnich przedsiębiorstw,
zmniejszanie bezrobocia i ułatwienie
startu osobom rozkręcającym własny
biznes. Działa tutaj pierwszy w powiecie inkubator przedsiębiorczości.

WIĘŹNIOWIE PRACUJĄ DLA TCZEWA
Prezydent Tczewa podpisał porozumienie z Aresztem Śledczym w Starogardzie Gd., na mocy którego osadzeni
będą uczestniczyć w pracach porządkowych na terenie naszego miasta. Początkowo były to prace przy usuwaniu
skutków zimy, później przy sprzątaniu
ulic, skwerów itp.

Rok 2011
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NOWE BOISKA DLA SP 5

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5
otrzymali dwa połączone boiska do
gry w piłkę siatkową, koszykówkę
i piłkę ręczną. Teren jest ogrodzony
siatką i oświetlony. Koszt inwestycji
to ponad 500 tys. zł

LIPIEC
„WĘZEŁ” ROŚNIE

ciągnął wielu tczewian zainteresowanych kupnem staroci. Dzieci chętnie
korzystały z warsztatów artystycznych proponowanych przez Fabrykę
Sztuk, konkursów i zabaw.
ŚWIĘTO ULICY

MAJ
NOC MUZEÓW

Prace przy budowie zintegrowanego
węzła transportowego zaawansowane są w ok. 60 proc. Wykonany
został tunel oraz parking na ponad
250 samochodów, rozpoczęło się wylewanie asfaltu na ulicy, która łączy
ul. Gdańską z parkingiem oraz dalej
z dworcem kolejowym i płytą dworca
autobusowego.
PERFECT DLA TCZEWIAN

Górale śląscy byli tegorocznymi bohaterami Nocy Muzeów, którą już po raz
czwarty zorganizowała Fabryka Sztuk
– Centrum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisły. Górale królowali na
estradzie, w budynku CWRDW otwarto ekspozycję prezentującą ich kulturę,
a na dziedzińcu trwała biesiada góralska i jarmark sztuki ludowej.
LUDOWY OSKAR
SZTUK
Centrum Wystawienniczo-Regionalne
Dolnej Wisy otrzymało Ludowego Oskara 2010 za zorganizowanie wystawy
„Rola chleba w kulturze ludowej”. „Ludowe Oskary” to konkurs na najciekawsze
wydarzenie folklorystyczne w Polsce.

Już po raz trzeci na Starym Mieście
odbyło się Święto Ulicy. Tym razem
impreza odbyła się nie jak poprzednio
w dawnej fosie przy ul. Łaziennej, ale
na placu przy ul. Ks. Ściegiennego.
Uczestniczyło w niej wielu tczewian,
nie tylko mieszkańców starówki.
DNI ZIEMI TCZEWSKIEJ

DLA FABRYKI

I GOSPODARCZY RAZEM

Kasia Kowalska, Afromental i bałkańskie rytmy w wykonaniu grupy
„Balkan Sevdah”, rejsy statkiem po
Wiśle, dyskoteka pod gwiazdami, fajerwerki i mnóstwo atrakcji dla dzieci
– tak było podczas tegorocznych Dni
Ziemi Tczewskiej. Mimo dość kapryśnej aury, publiczność dopisała.

PCHLI TARG
Pchli Targ, który odbył się w Tczewie
w pierwszą niedzielę czerwca, przy-

KONIEC SPISU
Zakończył się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszka ń.
W Tczewie spisano 4138 jednostek
(mieszkań), ponadto 583 mieszkania
spisane zostały bez udziału rachmistrza – w formie samospisu albo telefonicznie przez ankietera GUS. Pozostałych mieszkańców spisano w trybie
administracyjnym (informacje z systemu ewidencji ludności przekazane zostały wcześniej drogą urzędową).

CZERWIEC
SAMORZĄD MIEJSKI
Podpisany został list intencyjny
w sprawie współpracy pomiędzy Gminą Miejską Tczew a tczewskim oddziałem Regionalnej Izby Gospodarczej
Pomorza. Współpraca ma się koncentrować głównie na organizowaniu
szkoleń i konferencji adresowanych do
małych i średnich przedsiębiorstw oraz
wzajemnej wymianie informacji.
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W tczewskim amfiteatrze wystąpiła
legenda polskiej muzyki rozrywkowej
– zespół PERFECT. Publiczność bawiła się w rytmie kultowych i lubianych hitów i chętnie włączała się do
wspólnego śpiewania.
GALERIA WYSTARTOWAŁA
18 lipca br. wmurowano kamień pod
galerię handlową, która znajduje się
w sąsiedztwie regionalnego węzła
transportowego. W galerii mieścić
się będą 4 sale kinowe na około 800
miejsc, market spożywczy, sklep
RTV-AGD oraz znane marki odzieżowe. Planowane otwarcie galerii przewiduje się na I półrocze 2012 roku.
SIERPIEŃ
SIŁACZE NA MOŚCIE
Dziesięciu spośród najsilniejszych ludzi w Polsce przeniosło ważącą 500 kg
lektykę przez Most Tczewski. Poko-

www.bip.tczew.pl
nali 1000 metrów w czasie 17 minut
7 sekund 33 setnych sek. Wszystko
to, aby wpisać się do Księgi Rekordów
Guinnessa.
STRAŻ MIEJSKA MA 20 LAT
Tczewska Straż Miejska działa już od
20 lat. Jubileusz był okazją do przypomnienia początków tej formacji w Tczewie, wręczenia odznaczeń i awansów.
Strażnicy podziękowali tym, którzy
najbardziej wspierają ich działania.
FESTIWAL IN MEMORIAM

www. tczew.pl
Międzynarodowego Festiwalu ZDARZENIA im. Józefa Szajny. Przez cztery dni widzowie mogli obejrzeć ponad
20 prezentacji, 14 z nich to spektakle
konkursowe. Poza artystami z Polski
zobaczyliśmy prezentacje z Finlandii,
Czech, Szwajcarii, Słowacji i Rosji.
NOWY PRZEWOŹNIK
Firma METEOR z Jaworzna wygrała przetarg na „Świadczenie usług
przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej
w Tczewie w latach 2012-2014”. Jej
oferta okazała się najkorzystniejsza
cenowo.
ŚCIEŻKA WYRÓŻNIONA

Już po raz dziesiąty odbył się w Tczewie Festiwal Grzegorza Ciechowskiego, zaś po raz szósty młodzi artyści
rywalizowali o Grand Prix Konkursu
Piosenek Grzegorza Ciechowskiego.
WRZESIEŃ
FONTANNA NA PL. HALLERA

Przy aplauzie najmłodszych na placu
Hallera wystartowała interaktywna
fontanna. Zbudowano ją w ramach
projektu rewitalizacji Starego Miasta.
Świadkowie obejrzeli 40-minutowy
program – zmieniająca się wysokość
strumieni wody oraz kolor i natężenie
świateł sprawiały wrażenie „tańczącej fontanny”.

PAŹDZIERNIK
POŻEGNALIŚMY SAPERÓW

Tczewianie pożegnali 16. Tczewski Batalion Saperów. Po 60 latach
stacjonowania w Tczewie jednostka
przeniesiona została do Niska i weszła w skład 21. Brygady Strzelców
Podhalańskich. 1 października po
raz ostatni żołnierze przedefilowali
przez miasto i poczęstowali wojskową grochówką. Odsłonięta też została
tablica pamiątkowa w Parku Kopernika. W CWRDW otwarto wystawę
pamiątek po tczewskich saperach.
WIĘCEJ MIEJSCA DLA FABRYKI SZTUK

Ścieżka przyrodnicza wzdłuż Wisły
w Tczewie została wyróżniona w konkursie marszałka województwa pomorskiego na „Najlepszą Przestrzeń
Publiczną Województwa Pomorskiego 2011”.
TCZEW W METROPOLII
Gdański Obszar Metropolitalny stał
się faktem. Przedstawiciele 29 samorządów z województwa pomorskiego
zawiązali stowarzyszenie pod tą nazwą. W gronie założycieli znalazły
się m.in. miasto Tczew, gmina Tczew
i powiat tczewski. Podczas spotkania uchwalono statut stowarzyszenia
i wybrano władze.
ROWEROWY TCZEW

FESTIWAL ZDARZENIA
„Projekt: Trzy siostry” w wykonaniu
studentów Wydziału Teatru Tańca
w Bytomiu zdobył Grand Prix XII
Już po raz piąty odbył się w Tczewie
przejazd rowerowy w ramach Dnia
bez samochodu. Tegoroczna impreza
zgromadziła rekordową liczbę rowerzystów. Z kanonki wystartowało ok.
500 osób – począwszy od kilkulatków
na dziecięcych rowerkach lub w siodełkach zamontowanych na rowerach
rodziców aż po seniorów.

Rok 2011

Po gruntownym remoncie (w ramach
rewitalizacji) otwarta została kamienica przy ul. Podmurnej 15. Gospodarzem tego miejsca została Fabryka
Sztuk, która przygotowała na otwarcie dwie ekspozycje – upamiętniającą bitwę o Tczew w 1807 r. oraz 16.
Tczewski Batalion Saperów.
TARGI DLA SENIORÓW
Około 30 wystawców wzięło udział
w Targach Ludzi Złotego Wieku. Impreza odbyła się w Tczewie po raz pierwszy,
ale cieszyła się tak dużym zainteresowaniem ze strony wystawców i odwiedzających, że organizatorzy postanowili, że będzie to impreza cykliczna.

ciąg dalszy na stronie 12
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KRÓTKO
zzTCZEWIANIN ROKU 2011
– ZGŁOŚ KANDYDATA
Do 5 stycznia czekamy na kandydatury do nagrody prezydenta miasta
– Tczewianin Roku 2011. Zachęcamy
organizacje, stowarzyszenia i grupy
prywatnych osób do wytypowania
kandydatów spośród osób, które w mijającym roku szczególnie zasłużyły się
dla naszego miasta.
Nagroda została ustanowiona
w 1996 r. i jest przyznawana za wybitne osiągnięcia i zasługi dla Tczewa i jego mieszkańców. Nagrodę
i wyróżnienia przyznaje prezydent raz
w roku, za rok poprzedni. Wręczenie
następuje podczas uroczystości Dnia
Tczewa 30 stycznia.
Do nagrody i wyróżnień mogą być
zgłaszane osoby fizyczne, które uzyskały szczególnie znaczące osiągnięcia, mające znaczenie dla miasta lub
jego mieszkańców, a w szczególności:
• przyczyniły się do promocji osiągnięć miasta Tczewa w kraju lub
za granicą;
• przyczyniły się do rozwoju społecznego, gospodarczego lub kulturalnego miasta;
• przysporzyły miastu korzyści materialnych i duchowych.
Kandydatów mogą zgłaszać stowarzyszenia, organizacje społeczne,
kombatanckie lub polityczne oraz grupy mieszkańców (co najmniej 20 osób),
a także Rada Miejska.
zzKODEKS ETYCZNY DLA URZĘDNIKÓW
17 listopada prezydent Tczewa podpisał Kodeks Postępowania Etycznego Pracowników Urzędu Miejskiego
w Tczewie. Uroczystość odbyła się
w Gdańsku. Podobny dokument podpisali również włodarze gminy Tczew,
Starogardu i Dzierzgonia. Kodeks
przygotowany został w ramach realizacji projektu Akademia Samorządowca II.
Kodeks jest zbiorem zasad i wartości, którymi powinni kierować się
pracownicy urzędu, zarówno w miejscu pracy jak i poza nim. Podstawowe
zasady to: zasada praworządności,
służebności, bezstronności i bezinteresowności, uczciwości i odpowiedzialności, rzetelności, dobra wspólnego oraz godnego reprezentowania
społeczności lokalnej.
Kodeks obowiązuje wszystkich
pracowników urzędu bez względu na
rodzaj wykonywanej pracy, wymiar
czasu pracy oraz zajmowane stanowisko. Każdy nowy pracownik również
będzie zobowiązany do podpisania dokumentu i jego stosowania.
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ciąg dalszy ze strony 11
WYBORY SAMORZĄDOWE
50, 41 proc. wyniosła frekwencja wyborcza w Tczewie podczas wyborów
parlamentarnych. 47,81 proc. głosów
zdobyła Platforma Obywatelska,
Prawo i Sprawiedliwość: 26,29 proc.
Niestety do parlamentu nie dostał się
żaden kandydat z Tczewa.
ZADBAJ O ZDROWIE
Ponad 2 tysiące osób przewinęło się
przez tczewski amfiteatr podczas festynu „Zadbaj o zdrowie”. Jego celem
była przede wszystkim promocja zdrowego stylu życia, profilaktyka, edukacja prozdrowotna, a także rekreacja
i rodzinny wypoczynek.

sne życie. Mniej oficjalną częścią uroczystości było odsłonięcie pamiątki po
16. Tczewskim Batalionie Saperów
– na pl. Patriotów stanął pływający
transporter samobieżny (PTS).
REWITALIZACJA NA PÓŁMETKU

SIEDZIBA DLA POZARZĄDOWYCH

Końca dobiegły prace przy remoncie
siedziby organizacji pozarządowych
przy pl. Św. Grzegorza. Inwestycja
rozpoczęła się w styczniu, jej koszt to
ok. 2,5 mln zł.
LISTOPAD
„WĘZEŁ” FINISZUJE

Do końca zbliżają się prace przy budowie infrastruktury zintegrowanego
węzła transportowego. Wykonawca
deklaruje fi nał do końca listopada.
Wówczas rozpoczną się procedury
odbiorowe i usuwanie ewentualnych
usterek. Jeśli nie będzie niespodziewanych awarii, otwarcia „węzła” możemy się spodziewać na Dzień Tczewa
czyli 30 stycznia.
PTS NA PAMIĄTKĘ
Tczewianie uczcili Narodowe Święto
Niepodległości. 11 listopada spotkali
się na cmentarzu przy ul. 30 Stycznia,
gdzie złożyli hołd tym, którzy Ojczyźnie oddali to, co najcenniejsze – wła-

Rok 2011

Końca dobiega tegoroczny etap prac
inwestycyjnych związanych z rewitalizacją Starego Miasta. Już niemal
gotowy jest Szlak Widokowy biegnący od ul. Jarosława Dąbrowskiego
do nabrzeża Wisły, wymieniono nawierzchnię na staromiejskich uliczkach oraz urządzono kilka miejsc
wypoczynku. Trwają też remonty
w kamienicach.
WIADUKT OTWARTY

Po ponad 14 miesiącach kierowcy mogą
korzystać z wiaduktu w ul. Wojska Polskiego. Na dawne trasy powróciły już
autobusy komunikacji miejskiej. Stary
obiekt został zburzony, na jego miejscu
zbudowano nową konstrukcję.
GRUDZIEŃ
Gdy przygotowywaliśmy do druku „Panoramę Miasta” była pierwsza połowa
grudnia i wiele ważnych wydarzeń
przed nami. W tym numerze piszemy
m.in. o nagrodach na najzdolniejszych
młodych tczewian. Czeka nas m.in.
spotkanie wigilijne tczewian, a także
pokaz sztucznych ogni na kanonce,
który zakończy 2011 rok.
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Bibliotekarka z Tczewa wśród
Przedszkolaki
najlepszych recenzentów kryminałów grają w warcaby

W

ostatnim tygodniu listopada
mroczne klimaty zawitały
do Wrocławia za sprawą Międzynarodowego Festiwalu Kryminału. W ramach Festiwalu została
zorganizowana po raz pierwszy
Kryminalna Konferencja Bibliotekarzy. Uczestniczyła w niej
Aleksandra Libera z Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Tczewie,
znana czytelnikom (nie tylko
miłośnikom kryminałów) z Wypożyczalni przy ulicy Kościuszki,
której jest kierownikiem. Wszystko zaczęło się od konkursu na re- Starszy kustosz Aleksandra Libera
cenzję trzech wybranych kryminałów. Organizatorom zależało na tym, dni miały miejsca liczne spotkania
żeby zarekomendować i spopularyzo- z naukowcami i pisarzami, w tym
wać ten gatunek literatury, a tym sa- z Gają Grzegorzewską, bodaj najmłodszą
mym zachęcić czytelników do sięgania polską autorką kryminałów, twórczynią
po kryminały. A jest w czym wybierać. cyklu o prywatnej detektyw Julii DobroAleksandra Libera zdecydowała się na wolskiej, laureatką Nagrody Wielkiego
omówienie „Niespokojnego człowieka” Kalibru za najlepszą powieść krymiH. Mankella, „Mesjasza” B. Starlinga nalną lub sensacyjną roku 2010. Dzięki
oraz „Długiego weekendu” W. Hage- wykładom i panelom dyskusyjnym o hina (wymienione pozycje są dostępne storii literatury kryminalnej i obecnych
w tczewskiej bibliotece). Jej praca spo- trendach tego gatunku bibliotekarze
tkała się z uznaniem jury, w skład z całej Polski mogli poszerzyć swoją wiektórego weszli przedstawiciele Portalu dzę i wymienić doświadczenia. NiekońKryminalnego, Wydawnictwa EMG czącym się dyskusjom sprzyjały klimai Instytutu Książki. Nagrodą było tyczne miejsca, w których odbywały się
uczestnictwo w konferencji, która odby- poszczególne części konferencji.
ła się we Wrocławiu. W ciągu czterech
M. K.

W bibliotece

Spotkanie z Januszem Majewskim
Miejska Biblioteka Publiczna gościła Janusza Majewskiego, scenarzystę, scenografa, autora książek,
reżysera m.in. takich filmów
jak: Sublokator, Zaklęte rewiry, C.K. Dezerterzy, Po sezonie, Mała matura 1947, seriali telewizyjnych: Królowa
Bona, Siedlisko.
Spotkanie dotyczyło dwóch jego
ostatnich książek: Małej matury
oraz Siedliska.
W tej pierwszej Janusz Majewski przedstawił koleje losu chłopaka z przedwojennego Lwowa Ludwika
Taschke, który po burzliwym okresie
drugiej wojny światowej trafił do Krakowa. Jak sam autor podkreślił, powieść zawiera wątki autobiograficzne,
ale ma również charakter kreacyjny.
Bardzo ciekawa jest geneza powstania serialu i książki pt. Siedlisko.
Scenariusz wyszedł spod pióra żony
Janusza Majewskiego Zofii Nasierowskiej i jej koleżanki Wandy Majerówny. Obie panie sportretowały w nim

swych mężów, co panu Januszowi nie
od razu się spodobało. Jak zdradziła
nam prowadząca spotkanie Hanna
Grudzińska, Szefowa Wydawnictwa
„Marginesy”, nasz gość zgodził się na
reżyserię dopiero wtedy, gdy autorki
stwierdziły, że pójdą ze swym tekstem
do... Jerzego Hoffmana, który notabene mieszkał w pobliżu.
Spotkanie było wzbogacone prezentacją zdjęć pochodzących z archiwum rodzinnego reżysera oraz z filmu
„Mała matura 1947”.

Społeczeństwo

Laureaci z pucharami

Dziewięć tczewskich przedszkoli
wzięło udział w Powiatowym Turnieju Warcabowym organizowanym, już po raz dziewiąty przez
Parafialny Klub Sportowy FARA.
Najlepszy okazał się Marcel Głowacki, na drugim miejscu uplasował się Michał Burdon, a trzecie
miejsce ex aequo zajęli Kacper
Maj i Kacper Skrzypczyński.
Turniej odbył się pod patronatem Prezydenta Miasta Tczewa. Każde z przedszkoli wystawiło po trzech zawodników
– tych, którzy okazali się najlepsi w eliminacjach wewnątrz przedszkoli.
Laureaci zawodów otrzymali puchary, a wszyscy uczestnicy turnieju dyplomy i nagrody indywidualne (a wśród
nich koszulki ze Skrzatem Samborkiem
wręczane przez Zenona Drewę, wiceprezydenta Tczewa). Każde z przedszkoli
otrzymało też grę edukacyjną.
W TURNIEJU WZIĘŁY UDZIAŁ:
– Przedszkole Niepubliczne
„Chatka Puchatka”
– Przedszkole Niepubliczne
„Akademia Krasnoludków”
– Niepubliczne Przedszkole
„Siedem Darów”
– Przedszkole Niepubliczne
„Muszelka
– Przedszkole Sióstr Miłosierdzia
– Przedszkole Niepubliczne
„Czwóreczka”
– Ekologiczne Przedszkole
Niepubliczne „Jodełka”
– Przedszkole nr 8
– Niepubliczny punkt
przedszkolny „Twoja Niania”
M.M.

OGŁOSZENIE
zzPrezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Tczewie (II piętro) został
wywieszony wykaz nieruchomości – lokali mieszkalnych przeznaczonych do
sprzedaży w drodze bezprzetargowej
na rzecz najemców.
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zzPrezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Tczewie (II piętro) został
wywieszony wykaz nieruchomości
niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew przeznaczonych do sprzedaży w drodze
przetargu na warunkach określonych
w Zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkalno-usługowego Piotrowo
w Tczewie symbolem 19U/KDP.
Nieruchomości położone są w Tczewie przy ul. Czerwonego Kapturka
i oznaczone nr działek:
– działka nr 11/15 obr. 11, pow 2296m2,
KW GD1T/00033991/8
– działka nr 11/18 obr. 11 , pow 1078
m2 , KW GD1T/00033991/8
– działka nr 11/21 obr. 11, pow 2164
m2 , KW GD1T/00033991/8
– działka nr 11/6 obr. 11, pow. 420m2
, KW GD1T/00033991/8
– działka nr 6/1 obr. 11, pow. 138m2 ,
KW GD1T/00033991/8
– działka nr 163 obr. 11, pow. 818m2,
KW GD1T/00033991/8
stanowiący całość gospodarczą
o łącznej powierzchni 6914 m2 za cenę
netto 3.000.000,00 zł.
zzPrezydent 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 18 w hali nr I,
oznaczonej nr działki 32/34 o pow.
14,30 m2, obr. 5, KW 16850, przeznaczonej do oddania w najem w drodze
przetargu w celu prowadzenia działalności handlowej.

Selektywna
Zbiórka Odpadów

W

Zakładzie Utylizacji Odpadów
Stałych Sp. z o. o. w Tczewie działa bezpłatny punkt zbiórki odpadów najbardziej problematycznych dla mieszkańców. Punkt mieści się przed bramą
wjazdową na teren składowiska przy
ul. Rokickiej i przyjmuje: zużyte opony,
sprzęt elektroniczny i AGD, odpady zielone – ogrodowe, plastiki (inne niż PET,
z wyłączeniem opakowań po olejach
i środkach trujących), makulaturę, styropian i złom.
Punkt przyjmuje odpady od mieszkańców Tczewa w ilościach, które wskazują na ich domowe pochodzenie. Punkt
jest czynny: od poniedziałku do piątku
w godz. 1100-1600, w soboty w godz. 800-1400.
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IV Konkurs Literacki im. Romana Landowskiego

Trzech poetów, 262 uczestników
Już po raz czwarty odbył się w Tczewie Kociewski Konkurs Literacki
im. Romana Landowskiego. Co roku uczestniczy w nim więcej osób,
co roku też wzrasta poziom prezentacji. W tym roku po raz pierwszy
uczestnicy sięgnęli po twórczość nie tylko patrona konkursu, ale również dwóch innych piewców Kociewia – Andrzeja Grzyba i ks. Franciszka Kameckiego.
Celem konkursu jest przybliżenie dorobku literackiego znanych na Kociewiu regionalistów. Przedsięwzięciu
towarzyszy konkurs plastyczny na ilustracje do ich utworów. W tegorocznym
konkursie wzięło udział 262 uczestników z powiatów tczewskiego (190),
starogardzkiego (54) i świeckiego (18).
Zaprezentowało się jedno przedszkole,
16 szkół podstawowych, 9 gimnazjów,
8 szkół ponadgimnazjalnych, 4 środowiskowe domy samopomocy.
Podczas Koncertu Finałowego
wręczono nagrody i wyróżnienia,
a wszyscy mogli obejrzeć film o Romanie Landowskim, patronie konkursu.
Na zakończenie odbył się koncert
Orkiestry Kameralnej PROGRES
z udziałem laureatów Grand Prix.
Organizatorami imprezy były Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej, Centrum Kultury i Sztuki,
Miejska Biblioteka Publiczna oraz
Centrum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisły. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane z budżetu miasta Tczewa.

wyróżnienie – Zespół Szkół
Publicznych Pogódki

WYNIKI

SZKOŁY PODSTAWOWE KL. 4-6
kategoria: poezja
I miejsce: Aleksandra Gołuńska,
SP nr 10 w Tczewie
II miejsce: Klaudia Borkowska,
SP w Lubiszewie
III miejsce: Natalia Kosmala,
SP nr 11 w Tczewie

Kategoria: INSCENIZACJE
Jurorzy obejrzeli 11 inscenizacji
przyznając:
Grand Prix dla Środowiskowego
Domu Samopomocy w Tczewie
I miejsce – Przedszkole nr 8 Tczew
II miejsce – Internat Zespołu
Szkół Ekonomicznych Tczew
równorzędne III miejsce –
Publiczna SP nr 4 Starogard Gd.
oraz sekcja teatralna Centrum
Kultury i Sztuki Tczew

Kategoria: POEZJA ŚPIEWANA
I miejsce – Jagoda Chrzanowska,
II LO Tczew
II miejsce – Martyna Bednarek
i Patrycja Sochacka, II LO Tczew
Kategoria: PROGRAMY
POETYCKO-MUZYCZNE
równorzędne wyróżnienie Zespół
Szkół Ekonomicznych Tczew
oraz SP nr 10 Tczew
Kategoria: RECYTACJE
SZKOŁY PODSTAWOWE KL. 1-3
I miejsce: Paweł Jatkowski,
Publiczna SP nr 3 w Starogardzie Gd.
II miejsce: Aleksandra Skórka,
SP nr 10 w Tczewie
III miejsce: Krystian Kasper,
SP nr 10 w Tczewie
Wyróżnienia: Zuzanna Sawczak,
SP nr 7 w Tczewie; Magdalena Buniek,
Gminny Ośrodek Kultury w Lubichowie

kategoria: proza
I miejsce: Klaudia Rzóska,
Publiczna SP w Lubichowie
II miejsce: Sara Szczuka,
SSP nr 2 w Tczewie

M. MYKOWSKA

OGŁOSZENIA
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Kultura
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III miejsce: Daria Dang,
SP nr 12 w Tczewie
Wyróżnienia: Adrianna Głowacka,
SP nr 12 w Tczewie; Sandra Krajnik,
Publiczna SP nr 4 w Starogardzie Gd.

ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY:
I miejsce: Karol Niewiedział,
ŚDS, ul. Niepodległości Tczew
II miejsce: Marian Graczyk,
ŚDS, ul. Armii Krajowej Tczew
III miejsce: Krzysztof Klamann,
ŚDS, ul. Armii Krajowej Tczew
Wyróżnienia: Danuta Bojarska,
ŚDS, , ul. Nowowiejska Tczew;
Natalia Danowska, Środowiskowy
Dom Samopomocy Gniew
DOROŚLI:
I miejsce: Janina Dęga,
Starogardzkie Centrum Kultury

W GRUPIE II (uczniowie szkół
podstawowych klasy IV-VI):
I miejsce – Celina Rogalińska,
Publiczna SP nr 3, Starogard Gd.
II miejsce – nie przyznano
III miejsce – nie przyznano
Wyróżnienie – Julia Hetmańska,
SP Lubiszewo

W kategorii – proza
W GRUPIE DO LAT 12:
I nagroda – Marcelina Momotko,
SP nr 10 Tczew
II nagroda – Katarzyna Fabiańczyk,
Publiczna SP nr 3 Starogard Gd.
wyróżnienie – Magdalena
Przystrzelska, SP nr 11 Tczew

W GRUPIE III (uczniowie gimnazjów):
I miejsce – nie przyznano
II miejsce – Aleksandra Tomczyk,
Gim. nr 3, Tczew
III miejsce – nie przyznano
Wyróżnienie – Jagoda Kadac,
Gim. nr 3, Tczew

12 LAT:
I nagroda – Paweł Mechliński,
Zespół Szkół Osie
II nagroda – Aleksandra Jezierska,
Zespół Szkół Osie
wyróżnienie – Agata Skrzoska,
Zespół Szkół Osie
W GRUPIE POWYŻEJ

W GRUPIE IV (uczniowie szkół
ponadgimnazjalnych):
Wyróżnienie – Karol Treder,
Zespół Szkół Rzemieślniczych
i Kupieckich, Tczew

Kategoria:
KONKURS PLASTYCZNY
W GRUPIE I (dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie szkół
podstawowych -klasy I-III):
I miejsce – Julia Marut, SP nr 7, Tczew

M. MYKOWSKA

Kategoria: JUWENILIA
W kategorii – poezja
W GRUPIE DO LAT 12:
I nagroda – Filip Maliszewski,
SP nr 10 Tczew
II nagroda – Julia Machnicka,
SP nr 10 Tczew
wyróżnienie – Aleksandra
Czerwińska, SP nr 10 Tczew

II miejsce – Aleksandra Skórka,
SP nr 10, Tczew
III miejsce – Nikola Kuźniar,
Publiczna SP nr 3, Starogard Gd.
Wyróżnienie – Martyna Jeziorska,
Zespół Szkół, Warlubie

12 LAT:
I nagroda – Przemysław Pałubicki,
Gim. nr 3 Tczew
II nagroda – Krystian Szczęsny,
Collegium Marianum Liceum
Katolickie Pelplin
wyróżnienie – Beata Czubacka,
MOPS Tczew
W GRUPIE POWYŻEJ

M. MYKOWSKA

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE:
I miejsce: Karol Giełdon, Uniwersyteckie Katolickie LO w Tczewie
II miejsce: Bogna Haftka, Uniwersyteckie Katolickie LO w Tczewie
III miejsce: Dorota Podjacka,
II LO w Tczewie
Wyróżnienia: Klaudia Hoffman,
I LO w Tczewie; Małgorzata
Stankiewicz, ZSE w Tczewie

M. MYKOWSKA

GIMNAZJUM:
I miejsce: Anna Mazur,
Gimnazjum w Subkowach
II miejsce: Daniela Pawłowska,
Publiczne Gimnazjum w Suminie
III miejsce: Maria Giełdon, Publiczne Katolickie Gimnazjum w Tczewie
Wyróżnienia: Monika Zdziebłowska,
Gimnazjum w Subkowach; Aleksandra Jezierska, Gimnazjum w Osiu

Kultura

W GRUPIE V (dzieci i młodzież,
wychowankowie świetlic terapeutycznych, ośrodków terapii zajęciowej
oraz ośrodków szkolno-wychowawczych, zainteresowani mieszkańcy
Kociewia i innych regionów Polski):
I miejsce – Beata Czubacka,
MOPS, Tczew ul. Niepodległości
Wyróżnienie – Michał Graczyk,Nysa
Wyróżnienie – Wiesław Filipczyk,
MOPS Tczew, ul. Niepodległości
Wyróżnienie – Piotr Włostowski,
MOPS Tczew, ul. Armii Krajowej
Wyróżnienie – Ewa Głuszkowska,
MOPS Tczew, ul. Armii Krajowej.
M.M.
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Urząd Miejski w Tczewie – Wydział Spraw Komunalnych
83-110 Tczew, ul. 30 Stycznia 1, tel./fax (058) 531 76 41, www.pee.tczew.pl, e-mail: pee@um.tczew.pl

JAK GOSPODAROWAĆ ENERGIĄ? (1)
Wszyscy korzystamy energii. To ona napędza samochody, rozświetla ciemność i ogrzewa domy. Lista rzeczy
i czynności, do których potrzebujemy energii jest bardzo długa. Obecnie energia jest tak łatwo dostępna, że
przyzwyczailiśmy się do niej i prawie nie zauważamy jej istnienia.
ŹRÓDŁA ENERGII

ANNA PEICHERT

Wszystkie sposoby zużywania energii mają wpływ na
środowisko. Najmniejszy negatywny efekt ma korzystanie
z energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, na przykład
energii słonecznej lub energii wiatru. Najbardziej negatywnie oddziałuje na środowisko spalanie paliw stałych . Również spalanie ropy naftowej pozostawia po sobie szkodliwe
skutki. Największym problemem są gazy zwane cieplarnianymi, gdyż bardzo zanieczyszczają środowisko.
Jednym z rozwiązań tego problemu jest bardziej
efektywne wykorzystywanie surowców energetycznych i samej energii. Dzięki mniejszemu zużyciu
energii zmniejsza się zanieczyszczenie środowiska.
GLOBALNE OCIEPLENIE
Wszędzie mówi się wiele o ociepleniu globalnym, o tym jak
zmieni ono naszą planetę i nasze życie. Klimat ulega zmianom. W ciągu ostatnich 300 lat temperatura Ziemi podniosła się o około 0,7ºC. Naukowcy prognozują, że do końca
tego wieku temperatura podniesie się o kolejne 2 do 5ºC.
Właśnie ten wzrost temperatury nazywamy ociepleniem
globalnym.
Jednak zmiana klimatu jest lepszym określeniem niż
ocieplenie globalne. Dlaczego? Ponieważ w różnych miejscach świata mogą następować różne zjawiska.

Naukowcy zgadzają się, że ludzie mają duży wpływ na
klimat Ziemi poprzez emisję szkodliwych gazów. Te szkodliwe gazy, takie jak dwutlenek węgla, tlenki azotu, powstają
w procesie spalania paliw. Powstawanie nadmiernego efektu cieplarnianego przyspiesza wycinka lasów i niszczenie
terenów zielonych.
Jest wiele skutków ocieplenia klimatu, którymi powinniśmy się martwić. Większości z nas 5°C może wydawać się
niewielką różnicą temperatury, ale tam naprawdę zmienia
się cały system klimatyczny. Dzieje się to tak szybko, że nie
wszyscy zdążą się do tego przystosować.

SKĄD SIĘ BIORA ZMIANY KLIMATU?
Efekt cieplarniany odgrywa ważną rolę w podtrzymywaniu niezbędnego dla życia na Ziemi środowiska. Gdyby nie
było efektu cieplarnianego (czyli w atmosferze nie byłoby
gazów cieplarnianych) temperatura na Ziemi spadłaby do
około -15oC. Ziemia stałaby się zamarznięta planetą. Dzięki efektowi cieplarnianemu ta średnia roczna temperatura
wynosi około +15oC.
Problem zaczyna się wtedy, gdy efekt cieplarniany zostaje wzmocniony przez działalność człowieka.

WIĘCEJ DESZCZU I SZTORMÓW
• Podwyższona temperatura powoduje większą ilość deszczu i sztormów w niektórych regionach świata. W innych
może sprawić, że ludziom zabraknie wody.
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WIĘCEJ SUSZ I POŻARÓW
• Wyższa temperatura zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia susz i pożarów. Istnieje więc bardzo duży ryzyko
głodu (szczególnie na dużych obszarach Afryki i Azji).
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Urząd Miejski w Tczewie – Wydział Spraw Komunalnych
83-110 Tczew, ul. 30 Stycznia 1, tel./fax (058) 531 76 41, www.pee.tczew.pl, e-mail: pee@um.tczew.pl
FALE GORĄCA I EPIDEMIE
• Coraz częściej pojawiają się latem
groźne dla ludzi fale gorąca. A
choroby, które szybciej rozwijają
się w cieplejszym klimacie mogą
atakować te regiony, gdzie do tej
pory temperatura była dla nich za
niska.
TOPNIENIE LODOWCÓW, WCZESNE ODWILŻE I PODNIESIENIE POZIOMU MÓRZ

• Podniesienie temperatury na Ziemi przyspieszy topnienie lodowców i czap lodowych na biegunach.
Spodziewane są też wcześniejsze
odwilże na rzekach i jeziorach.
Lód pokrywający teraz Grenlandię może częściowo stopnieć, co doprowadzi do podniesienia poziomu
wody w morzach. Do roku 2050
miasta takie jak Londyn czy Nowy
Jork mogą znaleźć się częściowo
pod wodą. Podobny efekt przyniesie topnienie lodowców górskich.
GINĄCE GATUNKI ROŚLIN I ZWIERZĄT
• Gatunki roślin i zwierząt, które nie
będą potrafiły przystosować się do
nowych warunków, wyginą.
Już teraz poważnie zagrożone są niektóre rafy koralowe, ponieważ niszczy je rosnąca temperatura wody.
Międzynarodowa społeczność uczyniła już krok w stronę zmniejszenia
globalnego ocieplenie poprzez przyjęcie Ramowej Konwencji Narodów
Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu. Podpisując ten dokument wiele
państw zobowiązało się do podjęcia
działań, dzięki którym ograniczone
zostaną zmiany klimatu.
Ponieważ jedną z głównych przyczyn zmian klimatu jest gromadzenie
się wyemitowanych do atmosfery ziemi gazów cieplarnianych, kraje Unii
Europejskiej, i nie tylko, zamierzają
zmniejszyć używanie energii, do produkcji której wykorzystuje się paliwa
kopalne.
Bardzo dużo, bo 30% całej energii
zużywanej w Europie wykorzystują
gospodarstwa domowe, tak więc to
nasze domy są miejscami, gdzie należy rozpocząć oszczędzanie energii.
Mniejsze zużycie energii = mniejsza emisja dwutlenku węgla = mniejsze zanieczyszczenie środowiska.
O sposobach oszczędzania energii
w domu i szkole napiszemy w numerach „Panoramy Miasta”, które będą
ukazywały się w roku 2012 – Międzynarodowym Roku Zrównoważonej
Energii dla Wszystkich.

Efektywne wykorzystanie zasobów

I

dea efektywnego wykorzystania
zasobów znalazła odzwierciedlenie
w strategii Europa 2020 – kluczowym
dokumencie strategicznym w UE –
i jest w szczególności związana z jednym z tzw. projektów przewodnich:
„Europa efektywnie korzystająca
z zasobów – inicjatywa przewodnia
strategii Europa 2020”. Koncepcja
RE wyznacza nowe kierunki działań w zakresie polityki produktowej,
wzorców produkcji i konsumpcji oraz
zrównoważonego wykorzystywania
surowców.
Na szczególną uwagę zasługuje przedstawiona przez KE definicja „zasobu”
– rozumianego nie tylko jako surowce
takie jak paliwa, minerały i metale,
lecz również żywność, gleba, woda,
powietrze, biomasa i ekosystemy.
EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW (ang. resource efficiency)
to polityka, której celem jest
dbałość o zachowanie dóbr
przyrodniczych dla przyszłych
pokoleń przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu
życia społeczeństwa i efektywnie rozwijającej się gospodarki.
Obecny model produkcji i konsumpcji (wynikające z niego: kończące się zasoby naturalne, rosnące ilości
składowanych odpadów oraz wzrost
zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery, itp.) może być zagrożeniem
nie tylko dla przyszłych pokoleń, ale
będzie miał negatywne skutki dla nas
już w najbliższych latach. Może też stać
się przeszkodą w rozwoju nowoczesnej,
wysokokonkurencyjnej i niskoemisyjnej gospodarki. Obecnie obowiązujące
wzorce produkcji i konsumpcji pomimo
postępu technicznego są bardzo zasobochłonne i mają negatywny wpływ na
środowisko naturalne oraz na zdrowie
i życie człowieka.
Państwa członkowskie w dobie
kryzysu gospodarczego powinny wykorzystać nowe źródła wzrostu oraz
zrezygnować z tradycyjnego modelu
rozwoju opartego na zasobach, a także
nowe możliwości gospodarcze poprzez
bardziej efektywne wykorzystywanie
zasobów. Konieczne jest opracowanie nowych produktów i usług opartych na zasadzie ekoprojektowania
(ang. Eco-design), uwzględniających
w całym procesie produkcji cykl ży-
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cia produktu (ang. LCA – Life Cycle
Assesment). Potrzebna jest również
zmiana modelu konsumpcji, co może
być dobrym impulsem dla rozwoju innowacji technologicznych oraz zwiększenia zatrudnienia w wielu sektorach
konkurencyjnej i „zielonej” gospodarki. Zmiany w tym zakresie muszą być
wprowadzane stopniowo i po przeprowadzeniu szczegółowych analiz, aby
uniknąć zagrożeń dla poszczególnych
sektorów gospodarki, jak również nadmiernych obciążeń po stronie społeczeństwa, w tym szczególnie najuboższych gospodarstw domowych.
Należy pamiętać, że transformacja
w kierunku efektywnego korzystania
z zasobów jest kluczowym czynnikiem
warunkującym rozwój nowoczesnej,
konkurencyjnej i niskoemisyjnej gospodarki UE.
O efektywnym wykorzystaniu
zasobów coraz częściej mówi się również w kontekście globalnym. Idea ta
znalazła odzwierciedlenie w pracach
prowadzonych przez OECD, jako tzw.
zielony wzrost oraz UNEP, jako tzw.
zielona gospodarka. W ostatnich latach wzrasta społeczna i polityczna
świadomość wpływu wykorzystania
zasobów na środowisko naturalne.
Coraz popularniejsza staje się zasada
tzw. decouplingu, czyli rozdzielenia
wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów. Współpraca międzynarodowa w tym zakresie gwarantuje
nie tylko wymianę nowych technologii, ale także doświadczeń i dobrych
praktyk.
Dzięki temu wykorzystanie zasobów będzie odbywać się w sposób
bardziej zrównoważony, a wzrost gospodarczy poszczególnych państw nie
będzie zależny wyłącznie od ich wykorzystania. RE w skali globalnej przyczyni się również do zahamowania niekorzystnych procesów zachodzących
na naszym globie, takich jak: emisja
zanieczyszczeń do wód powietrza i gleb,
tym samym poprawi jakość środowiska naturalnego i pozytywnie wpłynie
na zdrowie i życie człowieka.
Na stronie http://www.mos.gov.pl
można zapoznać się z dokumentami
na temat RE w zakładce „Dokumenty”
oraz kalendarza najbliższych wydarzeń
istotnych z punktu wdrażania efektywnego wykorzystania zasobów.
ŹRÓDŁO:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
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TCZEW, KTÓREGO DZIŚ JUŻ NIE MA (część druga)
PLAC PRZED URZĘDEM MIEJSKIM I ULICA JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO
ontynuując spacer z poprzedniego numeru „Panoramy
K
Miasta” nie można pominąć pomnika przedstawiającego
cesarza Wilhelma. Przez prawie dwadzieścia lat był on symbo-

S. ZACZYŃSKI
ZE ZBIORÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W TCZEWIE

ŹRÓDŁO: „ŚWIAT W OBRAZACH. DODATEK ILUSTRACYJNY
GOŃCA POMORSKIEGO” Z 30.01.1930 R.

ZE ZBIORÓW MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TCZEWIE

Pomnik cesarza Wilhelma

Pomnik Wdzięczności

ZE ZBIORÓW MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W TCZEWIE

licznym uosobieniem pruskiej władzy aż zmieniły się czasy i po
wkroczeniu armii gen. Józefa Hallera do Tczewa 30 stycznia
1920 roku polscy marynarze ściągnęli figurę jegomościa. Rok
później cokół wykorzystano umieszczając na nim tablicę upamiętniającą powrót Tczewa do Macierzy. Dzisiaj po pomniku
zostały tylko zdjęcia. Żaden widoczny ślad nie pozostał też po
zajeździe, który spłonął 20 listopada 1897 roku. Na jego zgliszczach wzniesiono okazały budynek obecnego magistratu.
Od paru dobrych lat głównym tematem poruszanym przez
tczewian jest brak kina. W historii naszego miasta były czasy,
gdy kilka kin funkcjonowało równocześnie. W tym artykule
skupię się wyłącznie na kinie „Wisła”. Miejsce znane z filmów
oglądanych z zapartym tchem (nieraz na wagarach), przedpołudniowych niedzielnych seansów filmowych dla dzieci czy też
niedogrzanej sali na 300 miejsc, która nieraz świeciła pustkami. Ktoś inny przywoła w pamięci punkt księgarski i kiosk,
który oferował nie tylko długopisy czy inne artykuły szkolne
i piśmiennicze, ale i słodycze można było tam kupić, rajstop też
nie brakowało. Kogo by nie spytać, każdy kino „Wisła” doskonale pamięta i w dodatku wspomnienia te są przeróżne. Przez
lata to miejsce miało swe wzloty i upadki aż ostatecznie kino
zamknięto, a budynek wyburzono.
Cofnijmy się jednakże do 1917 roku, kiedy magistrat wydał
decyzję o przebudowie budynku na kino i otwarciu kinoteatru.
Jego pierwszym właścicielem był Hugo Gandrass. Obok kina
funkcjonował „Grand Hotel” (obecnie „Rossmann”). Kino nosiło różne nazwy: „Igrzyska Świetlne”, „Bałtyk”, „Światowid”.
W Aktach Nadzoru Budowlanego miasta Tczewa (w zbiorach Archiwum Zakładowego Urzędu Miejskiego) znajduje się komplet
pism dotyczących zamknięcia kina z powodu różnych uchybień.
W protokole komisji sanitarno-porządkowej z 8 kwietnia 1929
roku stwierdzono, że w kinie Gandrassa: [brakuje] wyjścia w razie niebezpieczeństwa „zapasowego” po lewej stronie sali parteru;
następnie brak polskich napisów na ustępach i jednego światła
przy wejściu ustępu dla pań. Są jeszcze błędy ortograficzne na
napisach oznaczających miejsca np. rezerwowe jest wypisane reserwowe. Pozatem są umieszczone obok polskich napisów napisy
w tekście niemieckim. Została wydana decyzja o zamknięciu
kina, która spotkała się z odwołaniem samego właściciela. Bierni nie pozostali również pracownicy kina (nota bene czternaście
osób), którzy wystosowali do władz miasta bardzo emocjonalny
list. Argumentowali, że nawet czasowe zamknięcie kina przyczyni się do ich wielkich kłopotów finansowych.
Przeglądając materiały prasowe dotyczące kina moje szczególne zainteresowanie wzbudził artykuł autorstwa Jacka Nienartowicza (Dziennik Bałtycki, 1995 r., nr 133/95). Dziennikarz
rozmawia z Leonem Markowskim, który pracował w kinie od

1943 roku, kiedy budynkiem zarządzał Karol Milchmeier. Pan
Leon wspomina chociażby bombardowanie radzieckie z lutego
1945 roku, wyświetlane po wojnie filmy propagandowe, na które nawet nie przychodzili funkcjonariusze miejscowego Urzędu
Bezpieczeństwa (a gdy były wyświetlane filmy amerykańskie,
rezerwowali miejsca w pierwszym rzędzie). Bardzo ciekawe źródło historyczne. Zainteresowanych zapraszamy do Sekcji Historii
Miasta mieszczącej się w Bibliotece Głównej (dawnym sądzie).
M. K.
SEKCJA HISTORII MIASTA MBP W TCZEWIE

Po pożarze zajazdu „Miasto Gdańsk” i hotelu „Następca
Tronu”, 20 listopada 1897 r.

2
3

Widok na kino „Wisła”
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Współczesne ujęcie dawnych obiektów: 1 – zajazd, 2 – kino,
3 – pomnik

Historia

MACIEJ OLSZEWSKI
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Z kolędą kociewską

Płyta w prezencie

P

łyta „Z kolędą kociewską”, która
otrzymujecie państwo jako gwiazdkowy prezent wraz z aktualnym wydaniem „Panoramy Miasta” zawiera najpiękniejsze kolędy w wykonaniu „Kapeli
Kociewskiej”. Tegoroczne wydanie płyty
otwierają świąteczne życzenia od biskupa diecezjalnego Jana Bernarda Szlagi.
„Kapela Kociewska” obchodzi
w tym roku 20-lecie działalności. Na
płycie usłyszymy 8 kolęd w jej wykonaniu. W skład zespołu wchodzą: Mirosława Möller, Józef Olszynka, Bogdan
Olszynka, Piotr Chrapkowski, Joachim
Oller, Grzegorz Oller.
Mamy nadzieje, że świąteczny
prezent pod choinkę ucieszy naszych
Czytelników i radosny śpiew kolęd rozbrzmiewał będzie w każdym domu.
Wydawcą płyty jest Stowarzyszenie
Instytut Kociewski ze Starogardu Gd.

7 stycznia

„Cygańska miłość” w CKiS
Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie serdecznie zaprasza na operetkę Franza Lehara „CYGAŃSKA MIŁOŚĆ”.
Libretto – A.M. Willner i R. Bodanzky
Przekład – Danuta Baduszkowa
Reżyseria – Daniel Kustosik
Na scenie CKiS wystąpi zespół Teatru Muzycznego z Poznania, w tym: soliści, chór, balet i orkiestra pod dyrekcją Tadeusza Żmijewskiego.
Cygańska miłość – to operetka romantyczna, a więc
nie może w niej zabraknąć płomiennego uczucia, ale
także dramatu. Franciszek Lehar posłużył się bogatą
instrumentacją i harmonią, a przede wszystkim – tak
dla niego charakterystycznymi – przepięknymi, niezapomnianymi melodiami.
Cygańska miłość – to zawiedzione nadzieje, to
rozbudzone pragnienia, to miłość i nienawiść w niemal siostrzanym uścisku.
Przepiękna, z nutą nostalgii i cygańskiego brzmienia muzyka, popisowe sceny baletowe i malownicza
scenografia składają się na niepowszednią operetkę,
która zasługuje na uznanie i uwagę każdego prawdziwego miłośnika tego gatunku.
Spektakl odbędzie się 7 stycznia 2012 roku o godz.
16.00 i 19.00 w sali widowiskowej CKiS.
Bilety w cenie 40 zł i 45 zł do nabycia w kasie CKiS
(ul. Wyszyńskiego 10, Tczew, tel. 58/531-07-07 wew. 34).
Serdecznie zapraszamy!
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