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Z okazji Świat 

Bożego Narodzenia 

życzymy 

wszystkim Tczewianom, 

ich gościom i bliskim,

 aby świąteczny czas upłynął 

im w zdrowiu i radości, 

aby przy wigilijnym stole 

poczuli atmosferę wspólnoty, 

rodzinnego ciepła

i serdeczności.

Niech w zbliżającym się 

Nowym 2014 Roku 

nikomu nie zabraknie siły 

ani wytrwałości do realizacji 

planów i marzeń.

Mirosław Pobłocki
Prezydent Tczewa

Mirosław Augustyn
Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Tczewie
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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

XXXIX SESJA
Porządek obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Tczewie

na dzień 19 grudnia 2013 r. (czwartek) 
o godz. 10.00 w sali konferencyjnej im. F. Fabicha 

w Urzędzie Miejskim w Tczewie

I. CZĘŚĆ PIERWSZA:
1. Otwarcie sesji i powitanie gości.
2. Sprawdzenie obecności radnych.
3. Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji.
4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z 28 listopa-

da 2013 r. 
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za grudzień 

2013 r. 
6. Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych w okresie od 

28 listopada do 18 grudnia 2013 r.

II. CZĘŚĆ DRUGA:
7. Podjęcie uchwał w sprawie: 
7.1 zmiany budżetu miasta na 2013 rok,
7.2 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2027,
7.3 ustalenia wykazu wydatków budżetu miasta, których niezreali-

zowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 r.,
7.4 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego na reali-

zację programu „Chronię życie przed rakiem”,
7.5 zmiany uchwały sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji ce-

lowej dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy 
Miejskiej Tczew,

7.6 wyboru metody ustalania opłat na gospodarowanie odpadami 
komunalnymi i stawki tej opłaty, 

7.7 zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 r.,
7.8 planu kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2014 r,
7.9 planu pracy Rady Miejskiej na 2014 rok,
7.10 uchwalenia budżetu miasta na 2014 r.
7.11 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tczewa na lata 

2014-2028.
8. Zgłaszanie interpelacji i zapytań oraz wniosków.
9. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, 

życzenia itp.).

Porządek sporządzono 5 grudnia 2013 roku.

Aktualności

KTO JEST KIM W RADZIE MIEJSKIEJ
TOMASZ TOBIAŃSKI

ILU NAS JEST?
Na początku grudnia  w Tczewie zameldowanych było 59 179 osób, 
w tym 57 906  na pobyt stały i 1273 na pobyt czasowy. Od początku 
listopada  ubyło 2  mieszkańców miasta.

Ma 40 lat. W Radzie Miasta pracuje dru-
gą kadencję, z ramienia Porozumienia 

na Plus. Jest radnym z osiedla Suchostrzygi, 
pracuje w Komisji Finansowo-Budżetowej 
oraz Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fi-
zycznej (przewodniczący). Dodatkowo pracuje 
w komisjach stypendialnej i  nagród za osiąg-
nięcia sportowe oraz w komisji stypendialnej 
dotyczącej przyznawania zasiłku szkolnego 
oraz stypendium szkolnego.

Wykształcenie: studia podyplomowe na 
Wydziale Zarządzania i Ekonomii w zakresie „Zarządzanie jednostką 
edukacyjną w warunkach Jednolitego Rynku Europejskiego”, Podyplo-
mowe Studium Trenerskie – „Trener II Klasy w piłce nożnej”, magister 
wychowania fizycznego w zakresie rekreacji ruchowej.

Od 17 lat pracuje jako nauczyciel wychowania fizycznego w tczew-
skich szkołach. Obecnie pełni funkcję dyrektora Powiatowego Centrum 
Sportu w Tczewie. 

Jako radny czynnie uczestniczy w pracach Komisji Finansowo-Bu-
dżetowej oraz Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej dyskutu-
jąc i rozwiązując problemy związane z naszym miastem oraz problemy 
dotyczące mieszkańców Tczewa. Złożył kilkadziesiąt interpelacji i wnio-
sków, zabiegając o poprawę bezpieczeństwa, nowe inwestycje, edukację, 
kulturę i sport. Ceni sobie bliskość mieszkańców, bezpośredni kontakt 
oraz możliwość ich wysłuchania i rozwiązywania nurtujących proble-
mów, często tych przyziemnych.

Pracując w Radzie Miejskiej chciałby, aby:
– mieszkańcy żyli w pięknym, bezpiecznym mieście przyjaznym 

wszystkim;
– propagowany był zdrowy styl życie poprzez organizację masowych 

imprez sportowych (biegi, rajdy rowerowe itp.);
– powstawały nowe obiekty rekreacyjne i sportowe (osiedlowe place 

zabaw, stadion lekkoatletyczny, boiska wielofunkcyjne sportowo-re-
kreacyjne);

– odbywało się więcej imprez kulturalnych (koncerty, warsztaty itp.)
– wyrównane były szanse dostępu do nauki dla dzieci i młodzieży;
– pozyskiwane były unijne środki na lokalne inwestycje.

Jest żonaty (żona Hanna), ma dwie córki – 9-letnią Zofię oraz 5-letnią 
Marię. Czas wolny najchętniej spędza w gronie rodzinnym, na świeżym 
powietrzu nad jeziorem. Hobby to sport, przede wszystkim piłka nożna 
(jest sędzią szczebla centralnego), bieganie (jest maratończykiem).

Dyżur radnego: trzeci poniedziałek miesiąca godz. 17.15-18.00, 
 Biuro Rady Miejskiej
 adres e-mail ttobianski@wp.pl, telefon kontaktowy 502-454-754 Prezydent Tczewa zaprasza na Jarmark Bożonarodzeniowy, 

który potrwa od 20 do 22 grudnia na pl. Hallera.
Jarmark odbywać się będzie w godz. 12.00-20.00. Zgłosiło się 28 wy-

stawców, spośród których 19 zakwalifikowano do udziału w imprezie. 
Zachęcamy do zakupu ozdób choinkowych, wyrobów z wikliny, sło-

my i sizalu, rękodzieła kociewskiego, szkła artystycznego, egzotycznych 
przypraw, przedmiotów ozdabianych różnymi technikami, naturalnych 
syropów, miodów, domków z piernika, biżuterii, doskonałych chlebów, 
sękaczy, swojskich wędlin. Będzie można skosztować grzanego wina, 
piwa, pierogów i gorącego barszczu. 

W sobotę od godziny 15:00 do 16:30 spotkamy Kociewskich Kolędni-
ków z Fabryki Sztuk. W kamienicy Fabryki Sztuk przy ul. Podmurnej 
15, odbędą się warsztaty plastyczne pt. „Świąteczne cuda”, na które za-
praszamy dzieci i młodzież w godzinach:
– piątek 20 grudnia w godz. 14:00-17:00,
– sobota 21 grudnia w godz. 11:00-14:00,
– niedziela 22 grudnia w godz. 11:00-14:00.

W niedzielę 22 grudnia o godz. 12.30 zapraszamy na rozstrzygnię-
cie konkursu organizowanego przez „Gazetę Tczewską” na najlepszego 
piekarza w Tczewie, oraz o 13.30 na odsłonięcie figurki Pani Zimy. Od 
godziny 14.00 będziemy gościć mieszkańców na Wigilii Miejskiej na pl. 
św. Grzegorza.

Na wszystkie atrakcje zapraszamy tczewian z całymi rodzinami.
Zobacz też str. 20.

20-22 GRUDNIA

ZAPRASZAMY NA JARMARK 
BOŻONARODZENIOWY
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Nagrody przyznawane są w ra-
mach Programu Wspierania 
Edukacji Uzdolnionych Dzieci i 
Młodzieży. Mogą się o nie ubiegać 
uczniowie szkół gimnazjalnych, 
ponadgimnazjalnych oraz stu-
denci – mieszkańcy Tczewa.

Do końca października złożono 
36 wniosków (z czego 2 podwójnie). 
Wszystkie wnioski zostały prze-
analizowane przez komisję po-
wołaną przez prezydenta miasta. 
Ostatecznie nagrody przyznano 
22 osobom. Pula nagród w tym 
roku wynosiła 19,6 tys. zł. Nagro-
dy są jednorazowe i wynoszą od 
700 do 2000 zł. 

Uroczystość wręczenia nagród 
odbyła się 10 grudnia w Urzędzie 
Miejskim. Laureatom towarzy-
szyli rodzice, opiekunowie oraz 
nauczyciele.

Prezydent Mirosław Po-
błocki pogratulował osiągnięć 
uczniom i podziękował rodzicom 
i nauczycielom za wsparcie i po-
moc, jakie dają młodzieży.

Nagrody prezydenta Tczewa 
otrzymali:
• Mateusz Karcz, Publiczne 

Katolickie Gimnazjum (absol-
went), laureat Wojewódzkie-
go Konkursu Informatyczne-
go, fi nalista Wojewódzkiego 
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Choinka, która już po raz drugi zo-
stała zbudowana w Tczewie, stała 
się jednym z najbardziej rozpo-
znawalnych elementów promocji 
miasta. Zbudowaliśmy ją dzięki 
mieszkańcom Tczewa (i nie tylko 
Tczewa), którzy przekazali swoje 
stare rowery. W tym roku dostali-
śmy ich 18,5 oraz 4 koła, ale wyko-
rzystaliśmy też rowery z ubiegłego 
roku. Łącznie do budowy cho-
inki wykorzystanych zostało 
ok. 50 rowerów i 20 kół.

Do konstrukcji został podłą-
czony stacjonarny energorower 
– tym razem kręcenie pedałami 
uruchamia płytę z kolędami. 
Nic dziwnego, że już po „starcie” 

Jedyna taka w Polsce

MAMY ROWEROWĄ CHOINKĘ

choinki – na terenie węzła przez 
cały czas słychać było pastorałki 
i wszystkim udzielała się świą-
teczna atmosfera. Jak podkreślił 
prezydent Tczewa Mirosław Po-

błocki, ta choinka to także znak, 
że Tczew jest miastem coraz bar-
dziej przyjaznym rowerzystom. 
Na potwierdzenie tego, każdy kto 
skorzystał z zaproszenia prezy-

Na terenie tczewskiego 
„węzła” stanęła rowerowa 
choinka. To jedyna taka 
konstrukcja w Polsce.

NAGRODY DLA ZDOLNYCH UCZNIÓW I STUDENTÓW

Konkursu Fizycznego i Biolo-
gicznego;

• Patryk Rogaczewski, Pub-
liczne Katolickie Gimnazjum 
(absolwent), finalista Woje-
wódzkiego Konkursu Biolo-
gicznego;

• Jakub Wyka, Publiczne Kato-
lickie Gimnazjum (absolwent), 
finalista Wojewódzkiego Kon-
kursu Chemicznego;

• Zuzanna Balcerzak, Gim. nr 3 
(absolwentka), finalistka Woje-
wódzkiego Konkursu Jęz. An-
gielskiego i Biologicznego;

• Adrian Akerman, Uniwer-
syteckie Katolickie Liceum 
Ogólnokształcące, finalista 
Wojewódzkiego Konkursu In-
formatycznego;

• Izabela Skórka, Gim. nr 1 
(absolwentka), finalistka Wo-
jewódzkiego Konkursu Biolo-
gicznego;

• Paweł Bańczak, Gim. nr 1, 
finalista Wojewódzkiego Kon-
kursu Informatycznego;

• Katarzyna Łepkowska, Gim. 
nr 1 (absolwentka), finalistka 
Wojewódzkiego Konkursu Jęz. 
Niemieckiego;

• Carmen Kalicińska, Gim. nr 1, 
finalistka Wojewódzkiego Kon-
kursu Jęz. Niemieckiego;

• Martyna Radtke, Gim. nr 1 
(absolwentka), finalistka Wo-
jewódzkiego Konkursu Jęz. 
Niemieckiego;

• Agata Moszyńska, Gim. nr 1 
(absolwentka), finalistka Wo-
jewódzkiego Konkursu Jęz. 
Angielskiego i Wojewódzkiego 
Konkursu Biblijnego; 

• Maciej Rząd, Gim. nr 1, laure-
at Wojewódzkiego Konkursu 
Historycznego;

• Marta Mykowska, Gim. nr 1 
(absolwentka), laureatka Wo-

jewódzkiego Konkursu z Jęz. 
Niemieckiego;

• Liliana Kruszyńska, Gim. nr 1, 
laureatka Wojewódzkiego Kon-
kursu z Jęz. Niemieckiego; 

• Karol Ulanowski, Gim. nr 3 
(absolwent), laureat Wojewódz-
kiego Konkursu Chemicznego;

• Klaudia Pasierb, Gim. nr 3 
(absolwentka), laureatka Woje-
wódzkiego Konkursu Geogra-
ficznego, finalistka Wojewódz-
kiego Konkursu Biologicznego;

• Paweł Jaśkowiak, Gim. nr 3 
(absolwent), finalista Woje-
wódzkiego Konkursu Histo-
rycznego;

• Michał Ciecierski, Gim. nr 3 
(absolwent), laureat Wojewódz-
kiego Konkursu Historycznego;

• Marta Peplińska, Gim. nr 3, fi-
nalistka Wojewódzkiego Kon-
kursu Geograficznego;

• Jan Lewandowski, Ogólno-
kształcąca Szkoła Muzyczna I i II 
stopnia w Gdańsku, laureat ogól-
nopolskich i międzynarodowych 
konkursów muzycznych;

• Weronika Pieczewska, Ogólno-
kształcąca Szkoła Muzyczna I 
i II stopnia w Gdańsku, III m. 
w Ogólnopolskim Konkursie 
Młodych Muzyków im. K. 
Kurpińskiego, VIII m. w Kon-
kursie Polonezów;

• Marta Irzyk, Uniwersytet Mi-
kołaja Kopernika w Toruniu 
(absolwentka), działalność w 
Kole Badaczy Kultury Przed-
romantycznej, wystąpienia 
na konferencjach naukowych, 
publikacje w prasie.

M.M.

Prezydent Tczewa 
Mirosław Pobłocki 
przekazał nagrody 
najzdolniejszym uczniom 
i studentom za osiągnięcia 
w minionym roku szkol-
nym. Uhonorowanych 
zostało 22 młodych ludzi.

denta i uczestniczył w uruchomie-
niu choinki, otrzymał dzwonek do 
roweru i opaski odblaskowe.

Rowerowa choinka została 
zbudowana na terenie zintegro-
wanego węzła transportowego 
(między dworcem PKP a Galerią 
Kociewską) już po raz drugi. W 
ubiegłym roku pedałowanie po-
wodowało zapalanie się dodatko-
wego oświetlenia na choince, tym 
razem słyszymy kolędy. Oczywi-
ście po zmierzchu konstrukcja 
jest oświetlona. Zapraszamy na 
tczewski węzeł, wszystkich, któ-
rzy jeszcze nie widzieli tej niezwy-
kłej konstrukcji.

Wszystkim, którzy prze-
kazali swoje rowery (lub ich 
fragmenty) na budowę choin-
ki, serdecznie dziękujemy.

M.M.
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Już po raz piąty tczewskie 
przedsięwzięcie spotkało się 

z uznaniem marszałka. Do tej 
pory nagrody lub wyróżnienia 
w konkursie przyznano nam za 
zagospodarowanie Bulwaru Nad-
wiślańskiego, Placu Papieskiego, 
niecki przy ul. Jedności Narodu 
oraz nadwiślańskiej ścieżki przy-
rodniczo-dydaktycznej.

W tym roku w ramach kon-
kursu oceniane były w szczególno-
ści przedsięwzięcia polegające na 
rewaloryzacji lub ukształtowaniu 
nowych wartości, które zostały 
zrealizowane w okresie od 1 stycz-
nia 2011 do 31 grudnia 2012.

Kryteria formalne spełniło 
28 przedsięwzięć i przykładów 
zagospodarowania przestrzeni 
publicznej z całego województwa. 
Uroczystość wręczenia nagród i 
dyplomów odbyła się 22 listopada 
w gdańskim AmberExpo w ra-
mach Międzynarodowego Kongre-
su „Smart Metropolia”. W imieniu 

Najlepsza przestrzeń publiczna

Węzeł transportowy nagrodzony przez marszałka l Będą nowe przystanki

Radni zmienili  uchwałę w sprawie 
określenia przystanków komuni-
kacyjnych i dworców na terenie 
Tczewa oraz warunków i zasad 
korzystania z nich przez przewoź-
ników wraz ze stawkami opłat.

W uzasadnieniu uchwały czy-
tamy, że w  związku z planowa-
nym przeniesieniem Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, 
mieszczącego się obecnie przy 
ul. Armii Krajowej na ul. 1 Maja 
i brakiem w tym rejonie przy-
stanku autobusowego, należy 
umożliwić podopiecznym MOPS i 
innym mieszkańcom Tczewa do-
godniejszy dojazd do nowej siedzi-
by. W tym celu nowy przystanek 
autobusowy  zostanie usytuowa-
ny w ciągu ul. 1 Maja w pobliżu 
sklepu HSI.

Zakończyła się też budowa ko-
lejnego odcinka alei Kociewskiej, 
pomiędzy ul. Żwirki a al. Solidar-
ności (ul. Nowosuchostrzycka), na 
której zbudowane zostały przy-
stanki komunikacji miejskiej na 
wysokości ul. Topolowej.

Przystanki te zostaną  
uwzględnione w „Wykazie przy-
stanków komunikacyjnych i dwor-
ców na terenie Tczewa”, natomiast 
nie oznacza to, że od razu będą 
funkcjonować – wymaga to zmia-
ny rozkładów jazdy i dostosowania 
linii autobusowych.

KRÓTKO

Uchwała w sprawie uchwale-
nia Tczewskiej Karty Rodzi-

ny Wielodzietnej została przyjęta 
jednogłośnie.

– To jedna z ważniejszych 
uchwał podejmowanych w tej 
kadencji – powiedział Mirosław 
Pobłocki. – Z jednej strony to 
konsekwencja deklaracji podej-
mowanych w czasie wyborów oraz 
licznych wniosków organizacji 
pozarządowych i osób fizycznych. 
Uchwała jest kompilacją projek-
tów zgłoszonych przez prezydenta 
miasta, klubu radnych PiS oraz 
osób fizycznych.

Karta jest adresowana do ro-
dzin wielodzietnych zamieszka-
łych na terenie Tczewa, również 
rodzin zastępczych i rodziców 
samotnie wychowujących dzieci. 
Kartę będą mogły otrzymać ro-
dziny posiadające troje lub więcej 
dzieci w wieku do ukończenia 18 
roku życia lub, w przypadku dzie-
ci uczących się lub studiujących 

Zintegrowany węzeł trans-
portowy w Tczewie otrzymał 
wyróżnienie I stopnia 
w konkursie Marszałka 
Województwa Pomorskiego 
na „Najlepszą Przestrzeń 
Publiczną Województwa 
Pomorskiego 2013”. 

samorządu miasta Tczewa wyróż-
nienie I stopnia odebrał prezydent 
Tczewa – Mirosław Pobłocki.

– Temat naszego projektu wpi-
suje się w koncepcję metropolii 
gdańskiej. Budowa węzła integra-
cyjnego łączy wszystkie rodzaje 
transportu: od rowerowego, poprzez 
transport zbiorowy, kołowy, kolejo-
wy, indywidualny. Jest wszystko 
to, co moglibyśmy sobie wymarzyć, 
aby stworzyć system integracyjny 
– powiedział prezydent Tczewa.

Wyróżnienie przyznano za:
–  realizację inwestycji o bardzo 

dużym znaczeniu dla rozwoju 
regionu i lokalnej społeczności,

–  taktowne wpisanie nowo 
powstałych form architekto-
nicznych, elementów małej 
architektury i zieleni w istnie-
jącą strukturę miasta przy 
zastosowaniu rozwiązań ko-
munikacyjnych stanowiących 
dopełnienie racjonalnej idei 
twórczej.
Główną nagrodę w konkursie 

zdobyły Chojnice za utworzenie 
parku 1000-lecia.

M.L.
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Prezydent M. Pobłocki odebrał nagrodę z rąk marszałka M. Struka

Tczewska Karta Rodziny Wielodzietnej – od stycznia 2014

– do ukończenia 24 roku życia 
(pod warunkiem, że dziecko nie 
zawarło związku małżeńskiego).

Karta będzie dokumentem 
uprawniającym jej posiadaczy do 
korzystania z ulg i preferencji na 
usługi i produkty zaoferowane 
przez następujące podmioty:
1)  jednostki organizacyjne mia-

sta Tczewa, ze szczególnym 
uwzględnieniem samorządo-

wych jednostek kultury i spor-
tu oraz instytucji kultury;

2)  inne jednostki samorządu 
terytorialnego, które wyrażą 
chęć współpracy;

3)  organizacje pozarządowe oraz 
podmioty, o których mowa w 
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolon-
tariacie;

4)  osoby fizyczne i prawne prowa-
dzące działalność gospodarczą 
na terenie miasta Tczewa, któ-
re wyrażą chęć współpracy.
Z podmiotami tymi zostaną 

zawarte stosowne porozumienia.
W celu otrzymania karty dla 

uprawnionych członków rodziny, 
rodzic/opiekun prawny składa 
w Wydziale Spraw Społecznych 
Urzędu Miejskiego w Tczewie wy-
pełniony i podpisany wniosek.

Kartę otrzymywać będzie każ-
dy członek rodziny wielodzietnej. 
Będzie ona wydawana na okres 3 
lat, a w przypadku osób uczących 
się – w wieku pomiędzy 18 a 24 
rokiem życia – na 1 rok.

Kartą będzie mogła posługi-
wać się jedynie osoba, na którą 
została wydana, a ważna będzie 
wyłącznie z dokumentem po-
twierdzającym tożsamość.

Aktualny katalog ulg i raba-
tów dostępny będzie od stycznia 
na stronie internetowej Tczewa 
www.wrotatczewa.pl oraz w Biu-
rze Obsługi Klienta i Wydziale 
Spraw Społecznych Urzędu Miej-
skiego w Tczewie.

M.M.

Już od stycznia 2014 r. tczews-
kie rodziny, które mają troje 
lub więcej dzieci, będą mogły 
korzystać z ulg i rabatów.
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Samorząd

Ulica została otwarta 28 listopa-
da. O godz. 14.00 dotarł tam ko-

rowód zabytkowych samochodów 
eskortowany przez straż miejską. 
Były polonezy, mercedesy, milicyjna 
nyska, czarna wołga i wiele innych. 
Byli też motocykliści.

Na nowej ulicy czekał już spory 
tłum tczewian, którzy przyjęli za-
proszenie prezydenta miasta Mi-
rosława Pobłockiego do udzia-
łu w happeningu. Na otwarcie 
ulicy przyszły dzieci z Przedszkola 
nr 8, z Niepublicznego Przed-
szkola „Jarzębinka”, uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 12, obok 
której przebiega nowa droga. Nie 
zawiedli biegacze ze stowarzysze-
nia „Biegający Tczew”, rowerzyści, 
podopieczni MOPS przemaszero-
wali przez ulice z kijkami – każdy 
chciał wypróbować nową ulicę.

Wstęgę przecięli Mirosław 
Pobłocki, prezydent Tczewa, Jó-
zef Puczyński, starosta tczewski 
oraz Karol Markowski, zastępca 
dyrektora gdańskiego oddziału Ge-
neralnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad. Leszek Lewiński, 
powiatowy inspektor nadzoru bu-
dowlanego przekazał prezydentowi 
pozwolenie na użytkowanie drogi.

Budowa ul. Nowosuchostrzy-
ckiej rozpoczęła się na początku 
kwietnia, chociaż w planach była 
już od lat 70. ubiegłego wieku. 
To część alei Kociewskiej. Droga  
przecina największe tczewskie 
osiedle – Suchostrzygi, łącząc 
al. Solidarności z ul. Żwirki. Jej 
zadaniem jest ułatwienie komu-
nikacji na tym osiedlu i odciąże-
nie ul. Armii Krajowej. Długość 
drogi to ok. 800 m. Wzdłuż ulicy 
biegnie chodnik i ścieżka rowe-
rowa. Wzdłuż domków jednoro-
dzinnych, na odcinku ok. 300 m 
usytuowane są ekrany akustycz-

JUŻ JEŹDZIMY NOWĄ – KOCIEWSKĄ
Tczewianie tłumnie przybyli na otwarcie ulicy roboczo nazwanej Nowosuchostrzycką. Nowa 
ulica to część alei Kociewskiej. Połączyła al. Solidarności z ul. Żwirki, poprawiając komuni-
kację na największym tczewskim osiedlu.

ne o wys. 3-4,5 m – aluminiowe 
z elementami ze szkła. Przy tzw. 
drodze serwisowej zbudowano po-
nad 120 miejsc parkingowych.

Na realizację czeka jeszcze 
ostatni etap al. Kociewskiej – od 
ul. Żwirki do Jagiellońskiej.

Inwestycja zrealizowana zosta-
ła przez  miasto Tczew, jej koszt to 
6,7 mln zł. Dotacja w ramach Na-
rodowego programu przebudowy 
dróg lokalnych – Etap II Bezpie-
czeństwo – Dostępność – Rozwój 
(edycja 2013), czyli tzw. schetynó-
wek, wynosi 35,29 proc. 1,2 mln zł 
dołożyło starostwo powiatowe.

Wykonawcą inwestycji było 
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg 
S.A. ze Starogardu Gd.

M.M.
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Wizyty były następstwem obaw, 
że marszałek województwa po-
morskiego, mimo wcześniejszych 
deklaracji, nie zabezpieczy w 
przyszłorocznym budżecie 7,5 
mln zł na rozpoczęcie prac re-
montowych. Drugie tyle miało 
pochodzić od samorządów – miej-
skiego i powiatowego. Trwają 
też działania zmierzające do 
pozyskania z budżetu państwa 
kwoty pozwalającej na rozpoczę-
cie pierwszego etapu generalnej 
przebudowy mostu. Deklaracje 
dotyczące dofinansowania złożył 
były minister transportu Sławo-
mir Nowak, goszcząc w Tczewie 
podczas obchodów 1 września. Do 
tego czasu Nowak przestał jednak 
pełnić funkcję ministra, a jego na-
stępczyni nie wypowiedziała się 
jeszcze w tej sprawie.

Jako pierwszy do Tczewa przyje-
chał szef SLD Leszek Miller oraz 
Bogusław Liberadzki – europo-
seł i były minister transportu. 

– Spotkanie miało na celu 
omówienie perspektywy odbudo-
wy naszego mostu tczewskiego, 
zadania, o które od trzech lat 
walczymy. Cieszymy się bardzo, 
że premier poświęcił czas, by być 
z nami i omówić sprawy ewentu-

– Oddajemy mieszkańcom jeden 
z ostatnich budynków wyremon-
towanych w ramach dobiegają-
cego końca projektu rewitalizacji 
Starego Miasta – powiedział 
Mirosław Pobłocki, prezydent 
Tczewa. – Mam nadzieję, że ta 
kamienica zostanie równie ciepło 
przyjęta przez mieszkańców jak 
te wcześniej wyremontowane. 

Przebudowa rozpoczęła się w 
kwietniu br. Wewnątrz znajduje 
się 9 mieszkań komunalnych, 
do których wrócili lokatorzy wy-
kwaterowani na czas remontu, 
a także mieszkańcy budynków 
komunalnych przeznaczonych 

Parlamentarzyści walczą o tczewski most
Prawdziwy najazd poli-
tyków przeżył ostatnio Most 
Tczewski. W sprawie re-
montu zabytku postanowili 
interweniować opozycyjni 
pomorscy posłowie oraz eu-
rodeputowani.

alnego, racjonalnego wsparcia w 
Parlamencie – powiedział Józef 
Puczyński, starosta tczewski.

Leszek Miller zadeklarował: 
– Zgodnie z ustaleniami z po-
przedniej wizyty, jestem w stanie 
wspomóc i dalej pracować nad 
montażem finansowym, który do-
prowadzi do rekonstrukcji Mostu 
Tczewskiego. Wielkie uznanie dla 
władz samorządowych za upór i 
dążenie do realizacji inwestycji. 
Zdaję sobie sprawę, że samorządy 
mają także inne zadania, ale od 
wielu lat starają się doprowadzić 
ten pomnik architektury do właś-
ciwego stanu. Przykre jest, że wła-
dze samorządowe województwa 
pomorskiego, nie doceniają tego 
wysiłku. Jestem całym sercem po 
stronie doprowadzenia mostu do 
stanu świetności. 

Zaledwie tydzień po wizy-
cie polityków z SLD, do Tczewa 
przyjechali pomorscy posłowie 
PiS: Anna Fotyga i Andrzej 
Jaworski. 

– Most to nie tylko symbol 
połączenia dwóch brzegów oraz 
symbol rozwoju cywilizacyjnego. 
Ten konkretny most w Tczewie 
to także symbol polskiej walki w 
kampanii wrześniowej – powie-
działa posłanka Anna Fotyga. 
– Remont tego typu obiektu, któ-
rego koszt szacuje się na 130 mln 
zł przerasta możliwości samorzą-
dów lokalnych, a ten most nie po-
winien niszczeć. 

Jak powiedział poseł Andrzej 
Jaworski, do dziś  w jego gabine-

cie wisi obrazek z Mostem Tczew-
skim – w ubiegłym roku dzieci z 
tczewskich szkół przygotowały ry-
sunki mostu, a prezydent Tczewa  
wysłał je wszystkim parlamenta-
rzystom z apelem o ratunek dla 
zabytku.

– Nam, posłom z Pomorza los 
Mostu Tczewskiego jest szczegól-
nie bliski. Uspokoiły nas zapewnie-
nia marszałka woj. pomorskiego i 
byłego ministra infrastruktury o 
wsparciu dla mostu. Nie może być 
jednak tak, że konkretne obietni-
ce nie będą realizowane – powie-
dział A. Jaworski. – W najbliż-
szym czasie poruszymy temat 
Mostu Tczewskiego na posiedze-
niu Sejmu. Jeśli nie przyniesie to 

efektu, w Tczewie zorganizowane 
zostanie kolejne spotkanie. 

– Cieszę się, że temat mostu 
cieszy się coraz większym zain-
teresowaniem wśród polityków, 
także opozycyjnych – powiedział 
Mirosław Pobłocki, prezydent 
Tczewa. – Temat jest przecież nie 
tylko lokalny, ale ogólnopolski. 
Most, który jeszcze nie tak dawno 
był najdłuższy w Europie, dzisiaj 
praktycznie przestał pełnić swoją  
funkcję – jest zamknięty z powo-
du złego stanu technicznego. Do 
parlamentarzystów mam prośbę, 
aby spróbowali zawalczyć o wpi-
sanie do budżetu państwa remon-
tu całego mostu.

M.L., M.M.

Leszek Miller na tczewskim moście
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Rewitalizacja

Zamkowa 18 przekazana lokatorom
Po remoncie, do kamienicy 
przy ul. Zamkowej 18 wprow-
adzili się lokatorzy. Budynek 
został wyremontowany w ra-
mach projektu rewitalizacji 
Starego Miasta w Tczewie. 

do rozbiórki i osoby z tzw. listy 
mieszkaniowej. Łącznie w wyre-
montowanej kamienicy zamiesz-
ka 19 osób. Koszt remontu to bli-
sko 1,3 mln zł. 

Jak powiedział prezydent M. 
Pobłocki, inwestycje realizowa-
ne w ciągu ostatnich kilku lat 
przez miasto sprawiły, że Zamko-
wa stała się reprezentacyjną ulicą 
starówki. 

W ubiegłym roku wyremon-
towano sąsiednią kamienicę 
przy ul. Zamkowej 16, po drugiej 
stronie ulicy postała świetlica śro-
dowiskowo-sąsiedzka. Również 
w ramach rewitalizacji starówki, 
wkrótce zakończona zostanie 
przebudowa Zamkowej 11.

Wyremontowaną kamienicę 
poświęcił ks. prałat Piotr Wysga.

Prezydent Mirosław Pobłocki 
podziękował wszystkim, którzy 
pracowali przy remoncie kamie-

W budynku znajduje się 9 mieszkań

nicy, a mieszkańcom życzył, aby 
dobrze im się mieszkało. Loka-
torzy otrzymali od prezydenta 
pamiątkowe breloczki do kluczy 

oraz znaczki z wizerunkiem ich 
kamienicy i napisem „mieszkam 
w Tczewie”.

M.M.
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W 2014 r. nie będziemy już 
korzystać ze wsparcia unij-

nego. Dofinansowane inwesty-
cje kończą się w tym roku, a na 
kolejne rozdanie przyjdzie nam 
poczekać do 2015, a nawet 2016 r.
Jak tłumaczyła Helena Kullas, 
skarbnik miasta, wydatkom nie 
sprzyja też spowolnienie gospo-
darcze i wynikający z niego spa-
dek wpływów do budżetu, m.in. 
z podatków PIT i CIT. Jak pod-
kreśliła H. Kullas, projekt bu-
dżetu na 2014 r. jest jednak realny 
i optymalny dla Tczewa.

Przyszłoroczny budżet został 
zrównoważony na poziomie 183 
mln zł. Wpływy zaplanowano na 
167,8 mln zł, przychody na 15,2 
mln zł, wydatki to 177,3 mln zł, 
a rozchody 5,6 mln zł. Przyszło-
roczne dochody utrzymują się na 
poziomie tegorocznych. Nieznacz-
nie – o 1,7 proc. wzrasta podatek 
od nieruchomości, bez zmian 
pozostaną natomiast podatek od 
środków transportowych, opłata 
targowa i opłata za posiadanie 
psa. Po dokładnej analizie kosz-
tów funkcjonowania gospodarki 
odpadami, planowane jest też 
obniżenie opłaty śmieciowej, ale 
tylko w stosunku do osób, które 
segregują odpady. 

Najwięcej wydatków, bo aż 36,5 
proc. pochłonie oświata , 18,8 proc. 
– pomoc społeczna, 11 proc. – drogi, 
10,5 proc. – gospodarka komunal-
na, a 8 proc. – administracja.  

O wydatkach inwestycyjnych 
mówił Mirosław Pobłocki, 
prezydent Tczewa. Na przyszło-
roczne inwestycje zaplanowano 
15 mln zł. Najbardziej kosztow-
ne będą zadania drogowe.

– Realizacja dwóch inwestycji 
drogowych będzie możliwa dzię-
ki współpracy z mieszkańcami 
i użytkownikami drogi, którzy 
zaproponowali pokrycie kosztów 
wykonania dokumentacji – wy-
jaśnił prezydent. 

Chodzi o budowę kolejnej drogi 
na terenie byłej fabryki domów. 
Jej koszt oszacowano na 600 tys. 
zł. Podobnie będzie z ul. Biskupa 
Dominika, której przebudowa 
ma kosztować ponad 500 tys. zł. 
Największe planowane zadania 
drogowe to przebudowa ul. Nowo-
wiejskiej (4 mln zł) oraz ul. Sambo-
ra (2 mln zł). 

15 mln zł na inwestycje

Z MIESZKAŃCAMI O BUDŻECIE NA 2014 ROK
Przy niemal pełnej sali odbyła się debata na temat przyszłorocznego budżetu miasta Tczewa. Przy-
byłych mieszkańców interesowały przede wszystkim wydatki na inwestycje oraz budżet obywatel-
ski, który po raz pierwszy został ujęty w planach wydatków.

– Plany modernizacji ul. 
Sambora sięgają wielu lat wstecz 
– przypomniał M. Pobłocki. 
–  Dokumentacja została sporzą-
dzona jeszcze przed jubileuszem 
750-lecia miasta Tczewa, który 
obchodziliśmy w 2010 r. Wówczas 
jednak nie chcieliśmy rozkopywać 
drogi wiodącej do Bulwaru Nad-
wiślańskiego, gdzie odbywały się 
plenerowe imprezy jubileuszowe. 
Teraz wracamy do tego pomysłu 
z uwagi na bardzo zły stan tech-
niczny ulicy.

W 2014 r. mają też zostać 
przygotowane dokumentacje pro-
jektowe przebudowy dróg, m.in. 

ul. Jedności Narodu oraz budowy 
parkingu przy ul. ks. Ściegiennego. 
Ma to być parking 2-poziomowy.

Druga część środków inwe-
stycyjnych przekazana będzie na 
zadania realizowane wspólnie z 
powiatem tczewskim. Niespełna 
3 mln zł to kwota na przebudowę 
Mostu Tczewskiego, renowację 
wieżyczek i dokumentację. Po-
moc finansowa w wysokości 1,2 
mln zł ma zostać przeznaczona 
na dofinansowanie przebudowy 
ul. 30 Stycznia, która pozostaje 
ulicą powiatową – lub na inny cel 
wskazany przez starostwo. Wo-
bec nikłych szans na uzyskanie 

Prezydent Mirosław Pobłocki i skarbnik miasta – Helena 
Kullas tłumaczyli zawiłości przyszłorocznego budżetu

Mieszkańców najbardziej interesowały inwestycje

dofinansowania na remont ul. 
30 Stycznia w ramach „schetynó-
wek”, prawdopodobnie wspólną 
inwestycją będzie budowa ronda 
przy wieży ciśnień. 

Inne zadania inwestycyjne to:
–  modernizacja boiska lekkoatle-

tycznego przy Gimnazjum nr 3
–  urządzenie terenu rekreacyjne-

go przy ul. Żwirki (w przyszłym 
roku ma tam stanąć fontanna)

–  zagospodarowanie łącznika ul. 
Armii Krajowej z ul. Topolową 
przy SP nr 12

–  budowa boiska wielofunkcyj-
nego na os. Bajkowym

–  zakupy na wystawę „20 lat 
wolności. Tczew 1920-1939” 
przygotowywaną przez Fabry-
kę Sztuk

–  budowa kanalizacji deszczowej 
na odcinku ul. Wyspiańskiego

–  budowa oświetlenia ul. Musca-
tego.
W projekcie budżetu prze-

widziano też rezerwę inwesty-
cyjną na budowę placu zabaw 
Radosna Szkoła (190 tys. zł) oraz 
budżet obywatelski w wysokości 
500 tys. zł.

Omawiane pozycje to dopiero 
projekt budżetu. Aby zaczął obo-
wiązywać, niezbędne jest przyję-
cie uchwały przez Radę Miejską, 
co planowane jest na grudniowej 
sesji.

M.M.
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OGŁOSZENIE

l Pro Domo Trsoviensi 
dla Jana Szymały

Na wniosek tczewskiego hufca 
ZHP, radni miejscy zdecydowali 
o przyznaniu medalu „Pro Domo 
Trsoviensi” Janowi Szymale. 
Odznaczenie zostanie wręczone 
podczas uroczystej sesji w Dniu 
Tczewa – 30 stycznia 2014 r.

Wyróżnienie zostało przyzna-
ne za działalność społeczną, a w 
szczególności za odbudowę i roz-
wój harcerstwa w Tczewie i na 
terenie powiatu tczewskiego, za 
prawdziwie mistrzowską eduka-
cję kilku pokoleń tczewskich har-
cerzy, organizację i prowadzenie 
wielu obozów harcerskich na prze-
strzeni kilkudziesięciu lat  oraz za 
wierne trwanie w życiu zawodo-
wym i osobistym wedle ideałów i 
wzorów harcerskich w myśl idei 
– Bogu, Ojczyźnie i bliźnim.

l MOPS coraz bliżej
Trwają prace wykończeniowe oraz 
zagospodarowywanie terenu przy 
nowej siedzibie Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej – przy ul. 1 
Maja 8. Powierzchnia użytkowa 
budynku to blisko 780 m2. Bu-
dynek jest dwukondygnacyjny, 
częściowo podpiwniczony, w części 
z użytkowym poddaszem. 

Wykonawcą robót jest Za-
kład Budowlany Rafał Leh-
mann z Kiełpina. Koszt inwe-
stycji: ok. 1,5 mln zł.

Termin zakończenia prac mija 
w połowie grudnia, potem rozpo-
czną się procedury odbiorowe. W 
ramach inwestycji zbudowano też 
parking na ok. 10 miejsc.

Prezydent Miasta Tczewa in-
formuje, że na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Tczewie (II 
piętro) został wywieszony wykaz 
nieruchomości zabudowanej 
stanowiącej własność Gminy 
Miejskiej Tczew przeznaczonej do 
sprzedaży w drodze przetargu.

Nieruchomość położona jest 
w Tczewie przy ul. Podgórnej 8
i oznaczona nr działki 657/1 
obr. 8 o pow. 70 m2, KW 
GD1T/00009500/03.

Ww. nieruchomość przezna-
czona jest do sprzedaży na funkcje 
dopuszczone w Miejscowym Planie 
Zagospodarowania Przestrzenne-
go Terenu Położonego   w Obszarze 
Starego Miasta w Tczewie  w rejo-
nie ulic: Jana z Kolna, Sambora, 
Zamkowej, Mestwina, Chopina, 
Czyżykowskiej oraz rzeki Wisły 
w Tczewie dla jednostki urbani-
stycznej oznaczonej na rysunku 
Planu symbolem UM-3.

Prezydent Tczewa postanowił 
uhonorować organizacje po-

zarządowe, które w tym roku naj-
bardziej angażowały się w działa-
nia na rzecz lokalnej społeczności. 
Propozycje do nagrody zgłaszały 
działające w Tczewie instytucje i 
stowarzyszenia. Po analizie tych 
propozycji prezydent postanowił 
wyróżnić cztery organizacje:

Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Tczewskiej

TMZT ma bardzo długą trady-
cję, w ostatnim czasie szczególnie 
mocno zaangażowało się w pro-
mocję twórczości regionalistów 
kociewskich, szczególnie Romana 
Landowskiego. W tym roku odbył 
się już po raz szósty Konkurs Li-
teracki, któremu patronuje p. Ro-
man. Z roku na rok wzrasta liczba 
uczestników konkursu – w tym 
roku było ich ponad 250 z trzech 
powiatów – tczewskiego, staro-
gardzkiego i świeckiego. 

Tczewskie koło Polskiego Sto-
warzyszenia na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym

W tym roku koło obchodziło 20-le-
cie działalności. Z tej okazji odbyła 
się w Tczewie konferencja poświę-
cona osobom niepełnosprawnym. 
Koło od lat wspiera osoby z upo-
śledzeniem umysłowymi i ich 
rodziny proponując im różne for-
my terapii i wypoczynku. Dzięki 
organizowaniu i uczestnictwu w 
festynach, wystawach, kierma-
szach stowarzyszenie udowadnia, 
że osoby niepełnosprawne to czę-
sto ludzie utalentowani i na pew-
no warci poznania.

Bank Żywności

Organizacja nieodpłatnie pozy-
skuje produkty żywnościowe i nie-
odpłatnie przekazuje je potrzebu-
jącym. Na terenie gminy i miasta 
Tczew Bank Żywności wspiera mi. 
MOPS, PKPS, szkoły, specjalny 
ośrodek szkolno-wychowawczy, 
świetlice środowiskowe, Stow. na 
Rzecz Osób z Upośledzeniem Umy-
słowym, Polskie Tow. Stwardnie-

TMZT, PSOUU, Bank Czasu, Rowerowy Tczew – najaktywniejsi

WYRÓŻNIENIA DLA POZARZĄDOWYCH, 
PODZIĘKOWANIA DLA BIEGACZY
Podczas listopadowej sesji Rady Miejskiej prezydent Tczewa Mirosław Po-
błocki wyróżnił organizacje pozarządowe najbardziej aktywne w 2013 roku 
oraz podziękował uczestnikom 23. Ulicznego Biegu Sambora.

nia Rozsianego, Szpitale Tczewskie 
oraz udziela pomocy wszystkim, 
którzy się zgłoszą. W 2012 r. tczew-
ski Bank Żywności dotarł ze sta-
łym systematycznym wsparciem 
do pond 40 tys. potrzebujących.

Rowerowy Tczew

Rowerowy Tczew to coraz liczniej-
sza grupa pasjonatów dwóch kółek. 
Propaguje zwyczaj codziennego 
korzystania z roweru w drodze do 
szkoły i pracy, a także rozwój ogólno-
dostępnych imprez turystycznych i 
sportowo-rekreacyjnych. Angażuje 
się w działania zmierzające do tego, 
by Tczew był miastem przyjaznym 
rowerom i rowerzystom. Organi-
zuje m.in. nocne rajdy rowerowe 
Świetlik i wiele innych imprez dla 
cyklistów.

Statuetki odebrali: Eleonora 
Lewandowska – prezes TMZT, 
Katarzyna Spławińska z PSO-
UU (w zastępstwie Urszuli Gieł-
don), Maria Jankowska z Ban-
ku Żywności oraz Marek Bury 
z Rowerowego Tczewa.

Sesja była też okazją do podzię-
kowania uczestnikom 23. Ulicz-
nego Biegu Sambora. Bieg 
odbył się 9 listopada, z okazji Na-
rodowego Święta Niepodległości. 
Pobiegła w nim ok. 20-osobowa 
grupa tczewian, którą do udziału 

zaprosił prezydent miasta. Byli to 
reprezentanci naszych szkół, jed-
nostek organizacyjnych, instytu-
cji kultury oraz biznesu. Pobiegli 
między innymi:
– dyrektor Centrum Kultury 

i Sztuki 
– Krystian Nehrebecki,

–  dyrektor ZGKZM 
– Witold Sosnowski,

–  dyrektor Centrum Sportu 
i Rekreacji 
– Grzegorz Żemajtis.
Wszyscy ukończyli bieg w do-

brych humorach i otrzymali od 
prezydenta gratulacje.

Podczas sesji specjalne podzię-
kowania otrzymali:
– Lidia Rosińska – pracuje 

w Zakładzie Gospodarki 
Mieszkaniowej na stanowisku 
księgowej i reprezentowała 
swoją firmę

– Andżelika Mazurowska 
jest inspektorem w wydziale 
edukacji i reprezentowała 
Urząd Miejski

– Janusz Cześnik – redaktor 
„Gazety Tczewskiej”, pobiegł jako 
jedyny przedstawiciel mediów
Specjalne podziękowanie otrzy-

mała także Magda Riebandt. M. 
Riebant pracuje w CKiS. Wystar-
towała w biegu będąc w zaawanso-
wanej ciąży. Kilka dni po imprezie 
urodziła synka Aleksandra.

M.M.

Wyróżnione organizacje pozarządowe reprezentowali (od lewej): 
Marek Bury, Katarzyna Spławińska, Maria Jankowska 
i Eleonora Lewandowska
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 STYCZEŃ

• Otwarcie Klubu 
Młodzieżowego Przystań 

Klub Młodzieżowy Przystań 
otrzymał nową siedzibę. Przepro-
wadzka zbiegła się z 10-leciem 
działalności klubu. Klub powstał 
w budynku, gdzie dawniej znaj-
dowała się wymiennikownia 
ZEC, przy ul. Kasztanowej. Mia-
sto  sfinansowało remont, którego 
efektem jest nowoczesna placów-
ka, gdzie młodzież z Suchostrzyg 
może spędzać wolny czas i znaleźć 
pomoc terapeutów i pedagogów.

• Młodzieżowa Rada Miasta 
Tczewa kadencji 2012/2015 
rozpoczęła działalność

Młodzieżowa Rada Miasta Tcze-
wa kadencji 2012/2015 rozpoczęła 
działalność. Rada została wybra-
na na 3 lata, składa się z 21 rad-
nych – przedstawicieli szkół gim-
nazjalnych i ponadgimnazjalnych 
oraz organizacji pozarządowych. 
Przewodniczącą MRM jest Kinga 
Walter z I LO.

• Zainaugurowaliśmy 
rok ks. Pasierba

Kalejdoskop wydarzeń 2013

TAK MINĄŁ ROK…
W „Panoramie Miasta” przypominamy sprawy, którymi żyliśmy przez 12 ostatnich miesięcy. Był to rok bogaty w wydarzenia. 
Mogliśmy obserwować, jak zmienia się Tczew – zakończyliśmy budowę szlaków spacerowych na starówce, wyremontowaliśmy 
kamienice na starówce, powstał kolejny etap al. Kociewskiej, inwestowaliśmy w nowe miejsca do rekreacji i wypoczynku.

Nie sposób ująć w tak krótkim zestawieniu wszystkich wydarzeń, które można by uznać za istotne, ale mamy nadzieję, że ten kalejdoskop pozwoli 
na małe podsumowanie i ocenę, jaki był 2013 rok dla Tczewa…

W Zespole Szkół Ekonomicznych 
uroczyście zainaugurowany zo-
stał Rok ks. St. Janusza Stanisła-
wa Pasierba. Z inicjatywą, aby w 
ten sposób uczcić zmarłego 20 lat 
temu mistrza, wystąpiły kociew-
skie oddziały Zrzeszenia Kaszub-
sko-Pomorskiego.

• Nagrody dla najlepszych 
sportowców i trenerów

Prezydent Tczewa nagrodził spor-
towców i trenerów za osiągnięcia 
w 2012 roku. Nagrody finansowe 
otrzymały 34 osoby, a stypendia 6 
sportowców.

• ZEC przyjazny 
pracownikom

22 pracodawców odebrało w Bel-
wederze certyfikaty „Pracodawca 
Przyjazny Pracownikom” – wśród 
nich Zakład Energetyki Cieplnej 
w Tczewie. Laureaci zostali na-
grodzeni m.in. za przestrzeganie 
prawa pracy, przepisów BHP i or-
ganizowanie się związków zawo-
dowych w zakładach pracy. Celem 
konkursu jest promowanie dobrych 
praktyk współpracy i partnerskich 
relacji w zakładach pracy. 

• Wielka Orkiestra zagrała 
za 76 tys. zł

Ponad 76 tys. zł zebrały dwa szta-
by Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy działające w Tczewie. 25 
tys. zł to pieniądze z licytacji, pozo-
stałe – z kwesty.

Łącznie na ulicach miasta kwe-
stowało około 150 wolontariuszy, 
najmłodszy miał 4 lata, najstarsi 
powyżej 60.

• Dzień Tczewa

Dzień Tczewa – 30 stycznia, to co 
roku okazja, aby wyróżnić tych, 
którzy najbardziej zasłużyli się 
dla miasta. Honorowym Obywa-
telem Tczewa został ks. Antoni 
Dunajski, Tczewianinem Roku 
2012 – Józef Ziółkowski, a Medal 
Pro Domo Trsoviensi powędrował 
do Eugeniusza Markowicza. Uro-
czystości zakończyło otwarcie wy-
stawy historycznej „Browarnictwo 
w Tczewie” w Fabryce Sztuk.

 LUTY

• Trzy Kociewskie Pióra 
dla Tczewa

Aż trzy spośród sześciu nagród 
„Kociewskie Pióro 2012” powę-
drowały do Tczewa. Otrzymali 
je: Fabryka Sztuk, Tadeusz 
Wrycza oraz Józef Ziółkowski. 
Nagroda „Kociewskie Pióro” 
przyznawana jest przez Towa-
rzystwo Społeczno-Kulturalne 
im. Małgorzaty Hillar od 2005 r. 

Otrzymują ją twórcy z Kociewia, 
działający na terenie Kociewia 
i dla Kociewia.

• Nagrody prezydenta 
Tczewa za najpiękniejszy 
wystrój świąteczny

Prezydent Tczewa nagrodził 
zwycięzców konkursu na „Naj-
ładniejszy wystrój świąteczny”. W 
konkursie, ogłoszonym już po raz 
drugi, wzięły udział 23 osoby.

 MARZEC

• Dzielnicowi strażnicy 
miejscy ruszyli w teren

Z początkiem marca do pracy 
ruszyli dzielnicowi strażnicy miej-
scy. Teren ich działania to os. Gar-
nuszewskiego, Bajkowe, Stare 
Miasto i Suchostrzygi. Funkcjo-
nariusze ściśle i na co dzień współ-
pracują z mieszkańcami, radami 
osiedli, wspólnotami mieszkanio-
wymi, samorządowcami – by jak 
najskuteczniej zadbać o bezpie-
czeństwo i porządek.

• Dotacja na budowę 
ul. Nowosuchostrzyckiej

Tczew otrzymał dofinansowanie 
na budowę ul. Nowosuchostrzy-
ckiej. Porozumienie w tej spra-
wie podpisali prezydent Tczewa 
Mirosław Pobłocki i wojewoda 
pomorski Ryszard Stachurski. In-
westycji realizowanej w ramach 
Narodowego programu przebu-
dowy dróg lokalnych – Etap II 
Bezpieczeństwo – Dostępność 
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– Rozwój przyznano wsparcie w 
wys. 35,29 proc. kosztów.

• Tczew w gronie 
Supersamorządów

Władze samorządowe Tczewa 
wraz z Fundacją Pokolenia oraz 
Radiem Fabryka i Telewizją 
TeTka otrzymały nominację do 
Nagrody Super Samorząd 2012. 
Nominację odebrał Mirosław Po-
błocki, prezydent Tczewa podczas 
uroczystej Gali w Pałacu Prezy-
denckim w Warszawie. Tczew 
znalazł się w gronie19 samorzą-
dów nominowanych do nagrody. 
Zostaliśmy docenieni za przepływ 
informacji pomiędzy samorządem 
miasta a mieszkańcami.

• Diamenty Forbesa 
dla tczewskich firm

Tczewskie firmy: Trans Polonia, 
Eaton i Zakład Energetyki Ciep-
lnej zyskały na forum ogólno-
polskim duże uznanie za swoją 
działalność. Eaton Automotive 
Components zdobył pierwsze 
miejsce w województwie pomor-
skim, a piąte miejsce w Polsce w 
kategorii firm o obrotach powyżej 
250 mln zł w rankingu Diamenty 
Forbesa. Firma została również 
uhonorowana nagrodą Państwo-
wej Inspekcji Pracy w konkursie 
„Pracodawca – Organizator pracy 
bezpiecznej”. Trans Polonia S.A. – 
Tczew – uzyskała drugie miejsce 
w województwie pomorskim w 
kategorii firm o obrotach od 5 do 
50 mln zł w rankingu Diamenty 
Forbesa. Gratulacje obu firmom 
przekazał prezydent Tczewa pod-
czas sesji Rady Miejskiej.

 KWIECIEŃ

• Finał miejskich 
konkursów językowych 

W Gimnazjum nr 1 w Tczewie 
odbyła się uroczystość wręczenia 
nagród uczestnikom Miejskiego 
Konkursu Języka Angielskiego 
i Niemieckiego pod patronatem 
Prezydenta Miasta Tczewa. W 

konkursach zaprezentowało swo-
je umiejętności 106 uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjalnych.

• Węzeł” wśród Top 
Inwestycji 2013

Zintegrowany węzeł transporto-
wy w Tczewie został nominowa-
ny do nagrody w prestiżowym 
konkursie Top Inwestycje Komu-
nalne 2013. Konkurs, w którym 
analizowane są setki  inwestycji 
komunalnych w całej Polsce, ma 
za zadanie wskazanie najlepszych 
inwestycji komunalnych i ich pro-
rozwojowego efektu dla gospodar-
ki, regionu i mieszkańców.

• Zmarł Walenty Faterkowski 
– ostatni obrońca 
tczewskich mostów

7 kwietnia zmarł Walenty Fater-
kowski – kapitan rezerwy, żołnierz 
2. Batalionu Strzelców, obrońca 
tczewskich mostów z września 
1939 r., Honorowy Obywatel Mia-
sta Tczewa. Miał 101 lat. Pogrzeb 
Walentego Faterkowskiego odbył 
się w Nowej Soli. 

• 73. rocznica Zbrodni 
Katyńskiej

Tczewianie uczcili Dzień Pamięci 
Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Przy 
pomniku w Parku Miejskim ze-
brali się samorządowcy miasta i 
powiatu, duchowieństwo, przed-
stawiciele instytucji i organizacji 
społecznych i politycznych, mło-
dzież szkolna, harcerze, miesz-
kańcy Tczewa. Pod pomnikiem 
ofiar stalinizmu złożono kwiaty i 
zapalono znicze.

• Budowa szlaków 
zakończona

Zakończył się ostatni etap budo-
wy plant miejskich – oznakowa-
nie szklaków. Planty miejskie 
to trzy trasy:  droga widokowa, 
szlak spacerowy i szlak fortecz-
ny. W kwietniu zakończył się 

ostatni etap inwestycji – zna-
kowanie szlaków. Ustawionych 
zostało 15 tablic informacyjnych 
wzdłuż szlaków spacerowych 
Starego Miasta. Staromiejskie 
szlaki to tylko jeden z elementów 
projektu rewitalizacji, którego 
realizację dofi nansowuje Unia 
Europejska. Prace nad budową 
szlaków trwały od 2010 roku. 
Kosztowały ok. 6 mln zł. 

MAJ

• Nagroda za pozyskiwanie 
funduszy europejskich

Marszałek województwa pomor-
skiego nagrodził Tczew za sku-
teczne pozyskiwanie funduszy 
europejskich. Tczew znalazł się 
w gronie 23 pomorskich samorzą-
dów – tych , które były najbardziej 
aktywne w pozyskiwaniu i reali-
zacji projektów dofinansowywa-
nych ze środków Unii Europej-
skiej w latach 2007-2013. Nasze 
miasto zyskało uznanie marszał-
ka za promowanie idei zrównowa-
żonego transportu publicznego, 
a w szczególności  za realizację 
zintegrowanego węzła transpor-
towego.

• Najlepszy BIP 
w woj. pomorskim

Urząd Miejski w Tczewie zdobył 
pierwsze miejsce w rankingu 
Biuletynów Informacji Publicznej 
gmin woj. pomorskiego. Bada-
niem objęto 123 gminy. II miejsce 
zajęła Gdynia, III – Kwidzyn.

Badanie przeprowadzone 
zostało w 2012 r przez Ośrodek 
Analiz Polityczno-Prawnych oraz 
Katedrę Prawa Administracyjne-
go Wydz. Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Gdańskiego.

• Dzień Komunalnika 
i Pracownika 
Samorządowego

Tysiące tczewian skorzystało z 
zaproszenia prezydenta Tczewa 

i bawiło się na pikniku na Bul-
warze Nadwiślańskim. Wszyst-
ko to z okazji Dnia Pracownika 
Samorządowego i Komunalnego. 
Największą atrakcją okazało się 
koło fortuny, w którym można 
było wygrać atrakcyjne nagrody. 
Dużym powodzeniem cieszyły się 
warsztaty plastyczne przygoto-
wane przez Fabrykę Sztuk. Dla 
najmłodszych były też dmuchane 
zamki, bańki mydlane, trampo-
lina, kule wodne. Starsi chętnie 
korzystali z możliwości przepły-
nięcia motorówką lub wzniesienia 
się ponad bulwar balonem. Swoje 
stoiska miały wszystkie firmy ko-
munalne – można było dowiedzieć 
się, jak pracują i czym się zajmują.

• Noc Muzeów 
po skandynawsku

Tegoroczna Noc Muzeów zorga-
nizowana została przez Fabrykę 
Sztuk  w stylu skandynawskim. 
Uczestnicy mieli okazje poznać 
piękno skandynawskiej przy-
rody, kulturę, historię, tradycje 
oraz obyczaje naszych północ-
nych sąsiadów. Najmłodsi chęt-
nie uczestniczyli w warsztatach 
plastycznych „Mały Wiking”, po-
znawali tradycyjne gry i zabawy 
skandynawskie. Na dziedzińcu 
obozowisko rozbili Wikingowie 
(z grupy TRUSO), którzy  demon-
strowali trening bojowy, był też 
kiermasz rękodzieła. Powodze-
niem cieszyły się też warsztaty 
tańca skandynawskiego i war-
sztaty bębniarskie. 

CZERWIEC

• Pchli Targ 
Aż 92 wystawców wzięło udział 
w Pchlim Targu – plac Hallera w 
pierwszą niedzielę czerwca wypeł-
nił się po brzegi. Była to już trzecia 
edycja imprezy organizowanej 
przez Urząd Miejski w Tczewie 
i Fabrykę Sztuk. Co roku cieszy 
się większym zainteresowaniem 
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– w porównaniu do ubiegłorocznej 
edycji liczba wystawców zwięk-
szyła się dwukrotnie. Podczas im-
prezy przez pl. Hallera przewinęło 
się ok. 3,5 tysiąca odwiedzających. 
Okazuje się, że to wspaniały po-
mysł na ożywienie tczewskiej 
starówki.

• Fontanna dla Suchostrzyg

27 pomysłów na fontannę, która 
ma stanąć na os. Suchostrzygi 
przygotowali studenci Wydziału 
Architektury Wnętrz oraz Ani-
macji Kultury Akademii Sztuk 
Pięknych w Gdańsku, w ramach 
współpracy uczelni z Urzędem 
Miejskim w Tczewie. Laureat-
ką głównej nagrody prezydenta 
Tczewa została  Ewa Klimkie-
wicz, studentka I roku ASP. Tcze-
wianie mogli obejrzeć projekty na 
wystawie w Spółdzielczym Domu 
Kultury.

• Święto Ulicy na starówce

Wielu tczewian skorzystało z za-
proszenia mieszkańców Starego 
Miasta i wzięło udział w orga-
nizowanym już po raz czwarty 
Święcie ulicy. Mnóstwo atrakcji 
czekało szczególnie na najmłod-
szych. Były występy na scenie, 
gry sąsiedzkie, konkursy spor-
towe, zbieranie pomysłów na ko-
lejne działania na starówce, war-
sztaty rękodzielnicze, plastyczne, 
wspólne szycie lalek, budowanie 
tekturowego miasteczka, gry po-
dwórkowe, stoiska tematyczne, 
trampolina, dmuchany zamek, 
cymbergaj, kawiarenka szczęś-
cia, rzuty beretem, warsztaty 

muzyczne, wycieczki po Tczewie 
pod opieką przewodnika i wiele 
innych atrakcji.

• Zlot starych samochodów

Zabytkowe auta z całej Polski zje-
chały do Tczewa. Najstarsze sa-
mochody pochodziły z lat 30. i 40. 
ubiegłego wieku. Pięknie utrzy-
mane zabytkowe pojazdy wzbu-
dzały podziw mieszkańców Tcze-
wa, którzy tłumnie pojawili się na 
Bulwarze Nadwiślańskim. Tczew 
był głównym przystankiem na 
trasie IV Rundy Mistrzostw Pol-
ski Pojazdów Zabytkowych.

• Dni Ziemi Tczewskiej

Mrozu i Stachurski byli gwiazda-
mi tegorocznych Dni Ziemi Tczew-
skiej. Niezwykłym wydarzeniem 
była wielka klaksonada. Zjechało 
na nią około 40 polonezów nie tyl-
ko z okolic Tczewa. 

Jak co roku Dni Ziemi Tczew-
skiej organizowało Centrum Kul-
tury i Sztuki, do którego dołączyło 
wiele instytucji i organizacji poza-
rządowych. Każdy mógł znaleźć 
coś dla siebie – od wydarzeń kultu-
ralnych, rekreacji po zajęcia spor-
towe i handel w Alei Twórców.

LIPIEC

• Śmieci po nowemu

Od 1 lipca zmieniły się zasady 
gospodarki odpadami. Właścicie-
le nieruchomości zamieszkałych 
musieli zadeklarować, ile osób 
mieszka na terenie danej nieru-
chomości i w jaki sposób będą 

gromadzili odpady – selektywnie 
czy jako odpady zmieszane. W 
zależności od tego, ustalona zo-
stała opłata. Nowy system został 
wdrożony sprawnie, pojemniki na 
odpady trafiły do mieszkańców, 
rozpoczęliśmy segregację.  

• Flis wiślany w Tczewie

Uczestnicy IX Flisu Wiślanego 
– blisko 60 młodych adeptów że-
glarstwa przypłynęło do Tczewa. 
W imprezie brała udział młodzież 
z całej Polski. Dla wielu rejs był 
nagrodą za udział w żeglarskich 
konkursach i angażowanie się 
w działalność Ligi Morskiej 
i Rzecznej.

• Muzyczna starówka

Podczas dwóch wakacyjnych mie-
sięcy, co tydzień na pl. Hallera 
mogliśmy uczestniczyć w koncer-
tach w ramach cyklu „Muzyczna 
Starówka”. Bardzo urozmaicony 
repertuar spotkał się z dużym 
zainteresowaniem publiczności. 
Na najmłodszych czekały cotygo-
dniowe zajęcia z cyklu „Dookoła 
świata”.

SIERPIEŃ

• Ciechowski na „węźle

Wystawę zdjęć Grzegorza Cie-
chowskiego można było oglądać 
na tczewskim węźle transporto-
wym. Na wystawie przygotowanej 
przez Fabrykę Sztuk  pokazano 
unikatowe fotografie dokumen-
tujące życie i działalność tego 
tczewianina. Zdjęcia udostępnili 
głównie krewni, przyjaciele i zna-
jomi artysty. 

• Mieszkanie chronione 
na starówce

Lokatorzy, podopieczni MOPS,  
wprowadzili się do kolejnego 
mieszkania chronionego w Tcze-
wie. Mieszkanie znajduje się w 
zrewitalizowanej w tym roku 
kamienicy przy ul. Mickiewicza 
18. Inicjatywa utworzenia miesz-
kania chronionego na terenie sta-
rówki jest kolejnym przykładem 
uspołecznienia procesu rewitali-
zacji dzielnicy. 

• Nowe mieszkania TTBS

15 tczewskich rodzin otrzymało 
klucze do nowych mieszkań w 
kolejnym budynku Tczewskiego 
Towarzystwa Budownictwa Spo-
łecznego.

Czterokondygnacyjny budy-
nek przy ul. gen. Okulickiego po-
siada 7 mieszkań dwupokojowych 
(53 m kw), 7 mieszkań trzypoko-
jowych (65 m kw) oraz jedną ka-
walerkę (33 m kw). Na parterze do 
dyspozycji mieszkańców, znajdują 
się pomieszczenia gospodarcze.

• XII Tczewskie Dożynki 
Działkowe

Na terenie niecki czyżykowskiej 
działkowcy świętowali dożynki, 
na które zaprosili wszystkich 
mieszkańców Tczewa. Impreza 
była dla działkowców okazją do 
prezentacji swoich plonów, a dla 
wszystkich szansą na wymianę 
ogrodniczych doświadczeń, wzbo-
gacenia wiedzy oraz na dobrą 
zabawę. Była to okazja do wręcze-
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nia nagród i wyróżnień dla tych, 
którzy dla ogrodów działkowych 
zasłużyli się najbardziej oraz tych, 
których ogródki uznano za naj-
piękniejsze.

• IN Memoriam
Trójmiejska formacja The Ship-
yard zwyciężyła w VIII Ogól-
nopolskim Konkursie Piosenek 
Grzegorza Ciechowskiego. Gwiaz-
dą XII In Memoriam był zespół 
Myslowitz. W konkursie, który 
zorganizowany został już po raz 
ósmy, z twórczością Obywatela 
GC zmierzyli się młodzi muzycy, 
proponując własne interpretacje  
utworów tczewianina. 

WRZESIEŃ

• Skwer Tczewskich 
Kolejarzy 

1 września obchodziliśmy 74. rocz-
nicę wybuchu II wojny światowej. 
Jednym z elementów uroczystości 
było nadanie nazwy skwerowi po-
łożonemu w obszarze ulic: Kard. 
Wyszyńskiego, Kościuszki i Sło-
wackiego. Obecnie nosi on nazwę 
Skweru Tczewskich Kolejarzy. 
Symbolem tego miejsca jest se-
mafor.

• Rozstrzygnięty konkurs 
zagospodarowanie 
Mickiewicza 18

Cztery oferty wpłynęły na kon-
kurs na zagospodarowanie lokalu 
użytkowego w kamienicy przy ul. 
Mickiewicza 18. Zdaniem komisji, 
najciekawszy pomysł przedstawi-
ła Mirela Jaguścik. Pani Mirela 
jeszcze pod koniec tego roku za-
mierza  urządzić miejsce nawią-
zujące do kociewskich tradycji 
– będzie tam bar mleczny i punkt 
sprzedaży pamiątek związanych 
z Tczewem i Kociewiem.

• Dzień bez samochodu 

Już po raz siódmy tczewianie za-
mienili samochody na rowery i 
wzięli udział w przejeździe rowe-
rowym ulicami miasta w ramach 
Dnia bez samochodu. Z kanonki 
wystartowało ok. 500 osób, głów-
nie młodzież szkolna, nie brako-
wało także maluchów pod opieką 
rodziców oraz seniorów. 

• Festyn „Zadbaj o zdrowie” 
Ponad 2800 osób wzięło udział w 
wielkim festynie „Zadbaj o zdro-
wie”, który już po raz trzeci odbył 
się w Tczewie. Mieszkańcy mieli 
okazję skorzystać z bezpłatnych 
porad lekarskich, badań, a przy 
okazji posłuchać muzyki w wyko-
naniu utalentowanych tczewian.

PAŹDZIERNIK

• Zagrali akordeoniści

120 akordeonistów spotkało się w 
Tczewie podczas Międzynarodo-
wego Konkursu Akordeonowego. 
Wystąpili artyści ze Szkół Mu-
zycznych I i II stopnia oraz Aka-
demii Muzycznych z Polski oraz 
zagranicy: Niemiec, Białorusi, 
Rosji, Litwy, Łotwy, Estonii oraz 
Republiki Mołdawii. 

• Bo wszyscy jesteśmy 
tacy sami…

Już po raz dziesiąty odbył się w 
Tczewie Festyn Przyjaźni „Tacy 
sami”. Była to okazja do podsu-
mowania dotychczasowych edycji 
imprezy i podziękowań. Nie za-
brakło występów artystycznych. 
Impreza realizowana  jest w ra-
mach  obchodów Ogólnopolskie-
go Dnia Solidarności z Osobami 
Chorymi na Schizofrenię. 

LISTOPAD

• Narodowe Święto 
Niepodległości

Tczewianie uczcili Narodowe 
Święto Niepodległości – patrio-
tycznie i słodko. Przed południem 
uroczystości patriotyczne odbyły 
się na cmentarzu „starym” – przy 
pomniku poległych za ojczyznę, a 
po południu – koncert z udziałem 
m.in. Stanisława Soyki.

• Echo ma 90 lat

Chór Męski Echo obchodził ju-
bileusz 90-lecia działalności. Z 
tej okazji chórzyści otrzymali 
sztandar oraz nowe garnitury. 
Zasłużeni członkowie Echa zosta-
li uhonorowani odznaczeniami i 
dyplomami.

• „Radosna Szkoła” w SSP 2

Przy Sportowej Szkole Podstawo-
wej nr 2 otwarty został plac zabaw 
„Radosna szkoła”. To trzeci plac 
zabaw w Tczewie zrealizowany w 
ramach dofinansowanego przez 
rząd projektu „Radosna szkoła”. 
Takie place zabaw powstają z my-
ślą o najmłodszych uczniach, aby 
ułatwić im przejście z poziomu 
przedszkolnego do szkolnego. 

• Pracodawcy Pomorza 
z samorządem

Mirosław Pobłocki, prezydent 
Tczewa oraz Zbigniew Canowie-
cki, prezes zarządu Pracodawców 
Pomorza podpisali porozumienie 
o  współpracy w zakresie kształto-
wania polityki gospodarczej mia-
sta. Tczewski oddział PP skupia 
ponad 20 firm. 

• Ławeczka na deptaku

Na deptaku przy ul. Jarosława Dą-
browskiego ustawiona została ła-
weczka, na której przysiadł Roman 
Landowski. Ten nietypowy pomnik 
to metalowy odlew przedstawiający 
naturalnej wielkości postać kociew-
skiego regionalisty. Roman Lan-
dowski zmarł w 2007 r. 

• VI Konkurs 
im. R. Landowskiego

258 uczestników z trzech powia-
tów: tczewskiego, starogardzkie-
go i świeckiego wzięło udział w VI 
Kociewskim Konkursie Litera-
ckim im. Romana Landowskiego. 
W konkursie rywalizowały przed-
szkolaki, uczniowie szkół podsta-
wowych, gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych oraz podopieczni 
ośrodków wsparcia.

W listopadzie otwarty został kolej-
ny etap al. Kociewskiej – piszemy 
o tym na str. 5, odbyła się też spo-
łeczna debata nad przyszłorocz-
nym budżetem (str. 7)

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, odsłonięciu 
rowerowej choinki i zakończeniu 
remontów kamienic na starów-
ce. Czeka nas m.in. spotkanie 
wigilijne tczewian, Jarmark Bo-
żonarodzeniowy, a także pokaz 
sztucznych ogni na kanonce, któ-
ry zakończy 2013 rok. 
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l Odbiór śmieci w okresie 
świąteczno-noworocznym

W związku ze świętami Bożego 
Narodzenia i Nowym Rokiem, w 
tym okresie zmianie ulegną ter-
miny odbioru odpadów (zmiesza-
nych i selektywnych).
• odpady odbierane 25.12.2013 r.

(środa) – zostaną odebrane 
27.12.2013 r. – piątek

• odpady odbierane 26.12.2013 r.
(czwartek) – zostaną odebrane 
28.12.2013 r. – sobota

• odpady odbierane 27.12.2013 r.
(piątek) – zostaną odebrane 
29.12.2013 r. – niedziela

• odpady odbierane 1.01.2014 r.
(środa) – zostaną odebrane 
2.01.2014 r. – czwartek

• odpady odbieranie 2.01.2014 r. 
(czwartek) – zostaną odebrane 
3.01.2014 r. – piątek

• odpady odbierane 3.01.2014 r.
(piątek) – zostaną odebrane 
4.01.2014 r. – sobota

• odpady odbierane 6.01.2014 r. 
(poniedziałek) – zostaną ode-
brane 7.01.2014 r. – wtorek

• odpady odbierane 7.01.2014 r. 
(wtorek) – zostaną odebrane 
8.01.2014 r. – środa

• odpady odbierane 8.01.2014 r.
(środa) – zostaną odebrane 
9.01.2014 r. – czwartek

• odpady odbierane 9.01.2014 r. 
(czwarte) – zostaną odebrane 
10.01.2014 r. – piątek

• odpady odbieran,e 10.01.2014 r.
(piątek) – zostaną odebrane 
11.01.2014 r. – sobota.

Choinki odbierane będą 
jako odpady zmieszane. 
Należy je pozostawiać przy 
pojemnikach na odpady.

l Odpady wielkogabarytowe 
– w każdy poniedziałek

Przypominamy, że odpady wiel-
kogabarytowe, oprócz terminów 
określonych w harmonogramie 
dla poszczególnych ulic, są odbie-
rane także w każdy poniedziałek. 
Warunkiem odebrania odpadów 
jest jednak wcześniejsze (do piąt-
ku poprzedzającego dany ponie-
działek) poinformowanie o takiej 
potrzebie administracji budynków 
mieszkaniowych, spółdzielni lub 
firmy śmieciowej (tel. 512 089 188 
lub 58 531 34 87). 

Odpady te muszą być jednak 
przez mieszkańców wystawione 
do krawędzi ulicy. Odpady wielko-
gabarytowe można również samo-
dzielnie dostarczyć do PSZOK-u, 
czyli punktu selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych, przy ul. 
Rokickiej 5a. Za odpady te nie bę-
dzie pobierana dodatkowa opłata 
(od osób fizycznych, które złożyły 
deklarację).

Społeczeństwo

KRÓTKO

• Przewieziono 4 osoby z upoje-
niem alkoholowym – 2 do miej-
sca zamieszkania, 2 – do Pogo-
towia Socjalnego w Elblągu.

• Przeprowadzono 88 patroli 
wspólnych z funkcjonariusza-
mi KPP.

• Skazani z Aresztu Śledczego w 
Starogardzie Gd., wykonując 
prace porządkowe na terenie 
Tczewa, zebrali łącznie 26 wor-
ków (o poj. 120 litrów każdy) 
różnego rodzaju odpadów. Pra-
ce skazanych polegały głównie 
na usuwaniu zanieczyszczeń z 
miejsc publicznych, m.in. w po-
bliżu kojców na śmieci.

• Na podst. art. 379 ust. 2 usta-
wy z dnia 27.04.2001 r. Pra-
wo Ochrony Środowiska, 
prezydent Tczewa wydał 
strażnikom upoważnienia 
do wykonywania kontroli 
przestrzegania i stosowa-
nia przepisów o ochronie 
środowiska na terenie Tcze-
wa. W myśl tego artykułu, 

Antoni Tomczyk pochodził z Wiel-
kopolski. Urodził się 9 czerwca 
1909 r. w Potarzycy (pow. Jarocin). 
Jego marzeniem było zostać na-
uczycielem. Po ukończeniu Semi-
narium Nauczycielskiego uzyskał 
ku temu podstawowe kwalifika-
cje. W 1938 r. zdobył także dyplom 
na Wyższym Kursie Nauczyciel-
skim (WKN). Początek   II wojny 
światowej przerwał jego studia w 
Uniwersytecie Poznańskim.

Za sprawą brata Józefa, mece-
nasa, trafił w wieku 18 lat do Tcze-
wa. Na stałe związał się z naszym 
miastem w 1933 roku. Wcześniej 
pracował jako nauczyciel w Toru-
niu, Brzuścach i w pobliskich Sub-
kowach. W Tczewie uczył w Szkole 
Podstawowej nr 4. Drugą jego pa-
sją było harcerstwo. Zdobywając 
zaufanie, szybko awansował. W 
roku szkolnym 1935/1936 był ko-

Tel. alarmowy 986

Fax 58 77 59 338

Dyżurny Straży Miejskiej 

58 77 59 371

STRAŻ MIEJSKA 
W TCZEWIE

Straż Miejska w listopadzie 2013 r. 

Kontrole przestrzegania 
przepisów o ochronie środowiska

strażnicy są upoważnieni 
do wejścia na teren posesji i 
sprawdzenia, czy w piecach 
nie są spalane odpady.

• W ramach przeprowadzonych 
kontroli miejsc przebywania 
bezdomnych, 4 takie osoby, 
po wyrażeniu przez nie zgody, 
przewieziono do noclegowni w 
Gdańsku.

• Dzielnicowi pracujący na os. 
Suchostrzygi i Bajkowym pod-
jęli 28 interwencji własnych 
oraz 56 zleconych – przez admi-
nistracje osiedli, mieszkańców, 
dyżurnych SM. Interwencje 
dotyczyły głównie spożywania 
alkoholu w miejscach publicz-
nych, spraw porządkowych i 
wykroczeń drogowych. Nało-
żono 17 mandatów na łączną 
kwotę 1250 zł. Pouczono 28 
osób. Wystawiono 4 wezwania 
w spr. wykroczeń.

 Dzielnicowi pełniący służbę na 
Os. Garnuszewskiego i Starym 
Mieście podjęli 51 interwencji 

własnych oraz 91 zgłoszonych. 
Nałożono 19 mandatów kar-
nych na łączną kwotę 1450 zł. 
Pouczono 47 osób. 

• Do Komendy Powiatowej Po-
licji w Tczewie przekazano 
materiały z monitoringu do-
tyczące kolizji drogowej (6.11), 
pobicia (8.11), przejścia pieszego 
na czerwonym świetle (31.11), 
uszkodzenia mienia (19.11), 
molestowania (25.11), kradzie-
ży mienia (29.11).

• Przeprowadzono działania 
dotyczące egzekwowania od 
właścicieli psów zgodnego z 
przepisami wyprowadzania 
czworonogów i sprzątania po 
nich. W ramach akcji „Psy” 
nałożono 7 mandatów, z cze-
go 4 za niezgodne przepisami 
wyprowadzanie psów oraz 
3 za niesprzątanie po psach. 
Pouczono 10 osób. Pracownicy 
schroniska wyłapali 11 bez-
pańskich psów. 

M.M.

W październiku straż miejska odnotowała 746 interwencji, z tego 454 zostało zgłoszonych 
przez mieszkańców, 152 – przez operatorów monitoringu, a 140 przez dyżurnych Komendy 
Powiatowej Policji w Tczewie.

Antoni Tomczyk (1909-1980)
Podczas tegorocznych „Tczewskich zaduszek” przybliżono sylwetkę Antoniego Tomczyka, 
dyrektora LO im. A. Mickiewicza w Tczewie. 

mendantem Hufca Harcerstwa 
w Tczewie. W 1939 roku usilnie 
poszukiwały go władze okupacyj-
ne. Wojnę przeżył jako robotnik w 
Generalnej Guberni. Współpraco-
wał z strukturami państwa pod-
ziemnego.

W 1945 roku znajdował się 
wśród pierwszych czterech na-
uczycieli, którzy przystąpili do od-
budowy tczewskiego szkolnictwa. 
Początkowo uczył fizyki w Pań-
stwowym Gimnazjum i Liceum 
Ogólnokształcącym. W 1950 roku 
został dyrektorem tej placówki. 
Niestety, w dwa lata później wła-
dze stalinowskie całkowicie odsu-
nęły go od pracy w oświacie. Kolej-
ne 5 lat przepracował w tczewskim 
oddziale… Płockiego Przedsiębior-
stwa Robót Mostowych.

Po odwilży 1956 roku, otrzymał 
propozycję pracy jako dyrektor LO 

im. A. Mickiewicza w Tczewie. 
Pełniąc tę funkcję w latach 1957-
1967, zapewnił tej szkole markę 
jednej z najlepszych placówek w 
województwie. Dbał o wysoki po-
ziom nauczania, ale także o dobre 
wychowanie i tradycyjny system 
wartości. Szczególnie zapamięta-
no tzw. Artosy, czyli system kon-
sekwentnej edukacji kulturalnej. 
Młodzież była obeznana z teatrem, 
operą i różnorodną muzyką. 

Antoni Tomczyk zmarł 5 lipca 
1980 roku. Do historii przeszedł 
jako znakomity dyrektor, nauczy-
ciel z powołania oraz dobry i szla-
chetny człowiek. 

JAN KULAS

Zaduszki Tczewskie zorganizowało 
Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Tczewskiej
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W razie problemów z przejezd-
nością można przez całą dobę 
kontaktować się z koordynatorem 
Akcji Zima (w ZUK) pod nume-
rem: 519 198 404, zaś 
od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.00-15.00 telefonować 
pod nr 58 531 64 66, 
fax 58 531 57 29 (ZUK).

Na początku grudnia w bazie 
ZUK znajdowało się 235 ton soli 
oraz 168 ton piasku – w razie po-
trzeby te zapasy będą na bieżąco 
uzupełniane. W pogotowiu jest 
też sprzęt do odśnieżania ulic 
– 3 pługopiaskarki i dodatkowo 
jedna do odśnieżania interwen-
cyjnego.

Apelujemy, aby w razie 
opadów śniegu, tam gdzie drogi 
są wąskie, kierowcy parkowali 
samochody tylko po jednej 
stronie ulicy. Ułatwi to przejazd 
pozostałym uczestnikom ruchu, 
a także umożliwi odśnieżenie 
nawierzchni. Ulice, na których 
co roku powtarzają się tego 
rodzaju problemy, już zostały 
oznakowane.

Zimowym utrzymaniem dróg, 
podobnie jak w ubiegłym roku, 
zajmuje się wyłoniona w wyniku 
przetargu firma BOL–TRANS 
z Rybaków. Administracje budyn-
ków mieszkalnych oraz służby 
komunalne przygotowały plany 
działania swoich jednostek, w któ-
rych zawarły sprawy zabezpiecze-
nia transportu, materiałów oraz 
sprzętu niezbędnego do usuwania 
skutków zimy oraz wyznaczyły 
odpowiedzialne osoby. 

Jednocześnie przypominamy, 
że zgodnie z „Regulaminem 
utrzymania czystości i porządku 
na terenie miasta Tczewa”, 
do oczyszczania ze śniegu, lodu, 
błota oraz innych zanieczyszczeń 
chodników położonych bezpo-
średnio przy granicy nierucho-
mości, jak również likwidowania 
skutków gołoledzi przez posypy-
wanie piaskiem są zobowiązani 
właściciele nieruchomości.

AKCJA ZIMA NA TCZEWSKICH DROGACHUwaga! Konkurs

Najładniejszy 
wystrój świąteczny Zadania związane z  zimo-

wym utrzymaniem dróg 
na terenie Tczewa w tym 
roku koordynuje Zakład 
Usług Komunalnych. 
Łącznie na terenie Tczewa, 
ulice pierwszej i drugiej 
kolejności odśnieżania 
liczą ponad 60 km. 

I kolejność odśnieżania:
ul. Andersena, ul. Armii Krajo-
wej, ul. Bałdowska, ul. Bema, 
ul. Braci Grimm, ul. Broniewskie-
go, ul. Brzechwy, ul. Chopina, 
ul. Czatkowska, ul. J. Dąbrow-
skiego (od ul. Piłsudskiego do 
ul. Kościuszki), ul. Dominikańska, 
ul. Gdańska, ul. Głowackiego 
(od ul. 30 Stycznia do ul. Nał-
kowskiej), ul. Grunwaldzka, 
pl. Hallera, ul. Jagiełły, ul. Jana 
z Kolna (od ul. Obr. Westerplat-
te do mostu), ul. Jedności Naro-
du, ul. Kasprowicza, Kazimie-
rza Wielkiego, al. Kociewska 
(łącznie z nowym odcinkiem 
– tzw. ul. Nowosuchostrzycką), 
ul. Kolejowa, ul. Konarskiego 
(od ul. Czyżykowskiej 
do ul. Orzeszkowej), ul. Kossa-
ka, ul. Kościelna, ul. Kościusz-
ki, ul. Kozia, ul. Lecha, ul. Ła-
zienna, ul. Łąkowa, ul. 1 Maja, 
ul. Malinowska, ul. Mieszka I, 
ul. Mostowa, ul. Nałkowskiej, 
ul. Nowa, ul. Nowowiejska, 
ul. Nowy Rynek (wiadukt), 
ul. Obr. Westerplatte, ul. Ogro-
dowa, ul. Okrzei, ul. Paderew-
skiego, 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 Polskie-
go, 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. Fe-
nikowskiego (od Konopnickiej 
do Iwaszkiewicza), ul. Gryfa 
Pomorskiego, ul. Iwaszkiewi-
cza, ul. Jaworowa (od Żwirki 
do Jodłowej), ul. Jodłowa 
(od ul. Żwirki do Topolowej), 
ul. Wł. Jurgo, ul. Kołłątaja, 
ul. Konopnickiej, ul. Królowej 
Marysieńki, ul. Kruczkowskie-
go, ul. Kubusia Puchatka, 
ul. Malczewskiego, ul. Matejki 
(od Starowiejskiej do Sienkie-
wicza), ul. Młyńska, ul. Mo-
drzewskiego, ul. Nadbrzeżna 
(od Czyżykowskiej do Ceglar-
skiej), 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. Staszi-
ca, ul. Stroma, ul. Ks. Sychty, 
ul. Targowa, ul. Tetmajera, 
ul. Topolowa z odcinkiem 
ul. Kasztanowej (od ul. Jodło-
wej – SP 12 – do wylotu 
al. Solidarności), ul. Tuwima (od 
ul. Modrzewskiego do Reymon-
ta), ul. Wilcza, ul. Wiślana (od. 
ul. Pionierów do Robotniczej), 
ul. Wigury, ul. Wyczółkowskie-
go, ul. Zielona, ul. Żeromskiego.

W razie potrzeby uruchomione 
będzie odśnieżanie interwencyj-
ne ulic, które nie zostały ujęte 
w wykazie.

Alfabetyczny spis ulic powiatowych i miejskich 
według kolejności zwalczania śliskości 
oraz odśnieżania mechanicznego.

Prezydent Miasta Tczewa 
informuje, że na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Tczewie  (II piętro) został wywi-
eszony wykaz nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy 
Miejskiej Tczew przeznaczonej 
do sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej na rzecz 
dzierżawcy, położonej w Tczewie, 
przy ul. Saperskiej, obr. 6, udział 
w działce nr 253/22.

Prezydent Miasta Tczewa, 
mając na uwadze poprawie-

nie estetyki miasta w okresie 
świątecznym, ogłasza konkurs 
na najładniejszy wystrój 
świąteczny.

Zgłoszenia najładniejszego 
wystroju świątecznego może 
dokonać każdy mieszkaniec mia-
sta, załączając aktualne zdjęcie 
wystroju świątecznego wraz 
z uwidocznioną datą. 

Konkurs przeprowadzony 
zostanie w następujących 
kategoriach:
• dla budynków 

jednorodzinnych 
• dla budynków wielomiesz-

kaniowych – balkony
• dla witryn sklepowych

Komisja konkursowa, która 
dokona przeglądu wytypow-
anych posesji, balkonów oraz 
witryn sklepowych.

Uczestnik konkursu może 
być nagrodzony tylko w jednej 
kategorii, a udział w konkursie 
mogą brać wyłącznie osoby 
fizyczne z terenu miasta Tczewa. 
Przegląd zgłoszonych dekoracji 
świątecznych nastąpi 
do 15 stycznia.

Laureatami zostaną osoby, 
które zdobędą największą ilość 
punktów, a nagrody wręczone 
będą na spotkaniu laureatów 
z prezydentem miasta oraz 
komisją konkursową. 

Zgłoszenia przyjmowane 
będą do 23 grudnia 2013 r. 
w Wydziale Spraw Komunal-
nych II piętro pok. 42-43. 

OGŁOSZENIE
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Celem konferencji zorgani-
zowanej w Tczewie z okazji 
Międzynarodowego Dnia Eli-
minacji Przemocy Wobec Ko-
biet pn. „Przełam przemoc” 
było zobrazowanie zjawiska 
przemocy w rodzinie oraz 
społecznych skutków stoso-
wania przemocy.

Intencją organizatorów było też 
podsumowanie, rozszerzenie i 
nawiązanie współpracy interdy-
scyplinarnej różnych służb w celu 
profesjonalizacji działań w pracy 
z rodziną uwikłaną w zjawisko 
przemocy.

Konferencja odbyła się 25 li-
stopada w Gimnazjum nr 1, a jej 
organizatorem był Miejski Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Tczewie 
oraz Zespół Interdyscyplinarny 
ds. Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie. Patronat nad konferen-
cją objął prezydent Tczewa Miro-
sław Pobłocki. 

O molestowaniu seksualnym 
dzieci mówiła dr Krystyna 
Kmiecik-Baran z Uniwersy-
tetu Gdańskiego. – Im młodsze 
dzieci i im większa więź między 
ofiarą molestowania seksualne-
go a sprawcą, tym poważniejsze 
konsekwencje i zaburzenia za-
chowania. Najważniejsze jest jak 
najszybsze udzielenie pomocy 
molestowanemu dziecku, aby nie 
zostało z problemem samo. Trze-
ba natychmiast wytłumaczyć 
dziecku, że to nie ono jest winne 
tej sytuacji i zapewnić, że mu wie-
rzymy. Trzeba dziecko pochwalić, 

W TCZEWIE DEBATOWANO O PRZEMOCY W RODZINIE

że zdecydowało się opowiedzieć o 
tej traumatycznej dla niego sytu-
acji i koniecznie zadbać o jego bez-
pieczeństwo – tłumaczyła.

Jak przyznała prelegentka, 
dzisiaj jest znacznie lepiej niż 
jeszcze kilka lat temu jeśli chodzi 
o pomoc ofiarom molestowania. 
Nadal natomiast dochodzi do sy-
tuacji, kiedy po rozprawie ofiara 
i sprawca wracają do tego samego 
domu, bywa też, że to dziecko a 
nie oprawca jest zabierane z domu 
(np. do ośrodka opiekuńczego). 
Sprawca ma też prawo wglądu do 
akt sprawy, co bardzo zniechęca 
świadków przestępstwa do skła-
dania zeznań. Świadkowie boją 
się zemsty. 

Dr Kmiecik-Baran wskazała 
na szereg zaburzeń, które mogą 

być następstwem przemocy sek-
sualnej i pojawiają się przez wiele 
lat, nawet przez całe dorosłe życie. 

Maria Skodowska, psy-
cholog kliniczny z Rodzinnego 
Ośrodka Diagnostyczno-Konsul-
tacyjnego w Gdańsku, mówiła o 
zjawisku przemocy w rodzinie. 
Jak wyjaśniła, równie niebez-
pieczna jak przemoc fizyczna jest 
ta emocjonalna. To np. groźby, wy-
zwiska pod adresem dziecka czy 
współmałżonka, nadmierne wy-
magania nieadekwatne do wieku 
i możliwości dziecka, emocjonalne 
odrzucenie, straszenie. Dzieci 
– ofiary przemocy bardzo często 
mają zaburzenia mowy, snu, od-
czuwają bóle głowy, brzucha, są 
rozdrażnione, mają poczucie winy, 
lęki, depresje. Często kłamią od-

powiadając na pytane o widocz-
ne obrażenia na ciele – twierdzą, 
że nic się nie stało, że spadły ze 
schodów itp., są zamknięte w so-
bie, rozdrażnione, niespokojne. 
Prelegentka apelowała do nauczy-
cieli, lekarzy, pracowników opieki 
społecznej i innych osób mających 
kontakt z dziećmi, o zwracanie 
uwagi na takie symptomy.

W Tczewie od 2011 r. działa 
Zespół Interdyscyplinarny ds. 
Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie powołany przez 
prezydenta miasta. Skupia on 
specjalistów wielu dziedzin, 
m.in. pomocy społecznej, poli-
cji, sądu, prokuratury, ochrony 
zdrowia, straży miejskiej.

W tym roku (do połowy listo-
pada) zespół prowadził 234 pro-
cedury Niebieskiej Karty. Łącznie 
udzielono wsparcia 972 osobom. 
651 razy zwołano posiedzenia 
grup roboczych, w tym 230 razy 
dotyczyły one stosowania przemo-
cy w rodzinie.

Zenon Drewa, wiceprezy-
dent Tczewa, przekazał podzięko-
wania członkom zespołu interdy-
scyplinarnego i grup roboczych za 
zaangażowanie w pomoc ofiarom 
przemocy domowej. 

Podczas konferencji wystąpi-
ła młodzież Gimnazjum nr 1 w 
spektaklu pt. „Profilaktyka prze-
mocy”, zbierając gromkie brawa. 

Na zakończenie uczestnicy 
konferencji dzielili się uwagami 
na temat skuteczności procedury 
Niebieskiej Karty.

M.M.

Młodzież z Gimnazjum nr 1 przygotowała spektakl dotyczący 
przemocy w rodzinie

W forum wzięła udział 
młodzież szkół gimnazjal-

nych i ponadgimnazjalnych Tc-
zewa. Na warsztatach młodzież 
poznała plan zagospodarowania 
miasta, zasady tworzenia 
takiego planu, a także sama 
miała możliwość przekazać swoje 
pomysły na zagospodarowanie 
wolnych terenów w mieście 
i podzielić się swoimi propozyc-
jami odnośnie wyglądu Tczewa 
w przyszłości. W spotkaniu 
wzięło udział blisko 70 uczniów. 
Propozycje młodzieży są cen-

MŁODZIEŻ DEBATOWAŁA

nymi wskazówkami dla twórców 
planu, pokazują zapotrzebowanie 
młodych na miejsca spotkań 
i rozrywki i będą wywieszone 
dla zainteresowanych w Fab-
ryce Sztuk. Forum prowadzone 
było przez Agnieszkę Rózga-
Micewicz. 

Wydarzenie było realizowane 
w ramach projektu „Decydujmy 
razem. Wzmocnienie mecha-
nizmów partycypacyjnych w 
kreowaniu i wdrażaniu polityk 
publicznych oraz podejmowaniu 
decyzji publicznych.”

5 grudnia w Urzędzie Miejskim w Tczewie odbyło się Lo-
kalne Forum Partycypacji Społecznej na temat: „Planowanie 
przestrzenne jako istotny element rozwoju miasta i integracji 
społeczności lokalnej. Jakie ma być Twoje miasto?”
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Rozstrzygnięto konkursy Prezydenta Miasta Tczewa
22 listopada odbyła się gala kon-
kursu “Rzemieślnik roku 2013” 
oraz “Mój Biznesplan 2013”, która 
była jednocześnie zwieńczeniem 
działań Domu Przedsiębiorcy w 
ramach światowego tygodnia 
przedsiębiorczości. Podczas gali 
można było wysłuchać wykładu 
prof. dr Jolanty Sala poświęconego 
tematyce innowacji i podejścia pro-
jektowego do wdrażania nowych 
rozwiązań. Głównym punktem 
spotkania było rozstrzygnięcie 
konkursów Prezydenta Miasta 
Tczewa: „Rzemieślnik Roku” oraz 
„Mój biznesplan”.

Celem corocznego konkursu 
“Rzemieślnik Roku” jest identy-
fikacja i promocja lokalnych pro-
duktów rzemieślniczych i usług 
dostarczanych na terenie Tczewa 
wraz z wyróżnieniem ich wytwór-
cy lub dostawcy.

W konkursie każdy miesz-
kaniec mógł zgłosić mikroprzed-
siębiorstwo – sklep, lokal ga-
stronomiczny, punkt usług bądź 
rzemieślnika, z którego usług 
korzystał lub miał okazję usłyszeć 
i jego zdaniem, ich poziom zasłu-
guje na uznanie bądź wyróżnił się 
na tle innych firm.

Poza opiniami klientów, zasto-
sowano także następujące kryte-
ria zawarte w regulaminie: solid-
ność, jakość poparte dobrą opinią 
klientów, dbanie o zachowanie 
tradycji rzemieślniczej, posiada-
nie innych znaczących wyróżnień 
lub/i odnoszenie innych sukcesów 
o charakterze gospodarczym, za-
angażowanie w sprawy miasta.

Do konkursu złożono 139 
ankiet na 7 różnych podmiotów: 
Wolf Serwis Piotr Andrzejewski; 
Czyżewska Nieruchomości – Ma-
rzena Czyżewska; Pierogarnia 
w Starym Domu Trzuskot Ag-
nieszka; Fotografika Małgorzata 
Małkiewicz; Klinika rehabilitacji 
dr Iwona Zielińska; Biuro Usług 
Księgowo-Kadrowych, Pogotowie 
Komputerowe Wiesława Gra-
barczyk; art&me Design Studio 
aranżacji wnętrz Małgorzata 
Truchlińska.

Tytuł „Rzemieślnika Roku” 
oraz nowoczesny 18-calowy tablet 
otrzymała firma Małgorzaty 
Truchlińskiej art&me De-
sign. W uzasadnieniu komisja 
stwierdziła, że przedsiębiorstwo 
Pani Małgorzaty Truchlińskiej 
jest firmą stale rozwijającą się 
i poszerzającą swoją propozycję 

usług. Działalność rozpoczęto 
w 2011 r. w inkubatorze Domu 
Przedsiębiorcy w Tczewie. Jest to 
dobry przykład dobrego, skutecz-
nego wykorzystania dostępnych 
narzędzi wsparcia inicjatyw go-
spodarczych, oferowanych przez 
władze samorządowe Tczewa.

Na podkreślenie zasługuje 
fakt stosowania innowacyjności 
wprowadzanej do swojej pracy 
przez laureatkę, poprzez wyko-
rzystywanie nowoczesnych me-
tod projektowania i modelowania 
wnętrz. Ponadto rodzaj i zakres 
świadczonych usług należy uznać 
jako atrakcyjny i wyjątkowy na 
rynku lokalnym. 

Wszyscy nominowani otrzy-
mali upominki i specjalne podzię-
kowania od prezydenta Tczewa.

Ze względu na wysokie oceny 
wszystkich startujących, prezy-
dent Tczewa zdecydował o wy-
różnieniu dwóch podmiotów oce-
nianych także w tym konkursie. 
Tak więc przyznano następujące 
wyróżnienia:

l Wolf Serwis 
Piotra Andrzejewskiego
Wyróżnienie przyznane zo-

stało za bardzo duży wkład spo-
łeczny w działalność na rzecz sa-
morządu miasta Tczewa, przede 
wszystkim popularyzację ruchu 
rowerowego oraz czynnego i ma-
terialnego wsparcia imprez re-
kreacyjno-sportowych. Pan Piotr 
Andrzejewski corocznie włącza 
się do przygotowań obchodów 
„Dnia zrównoważonego trans-
portu 2012”, „AlleyCat 2013” oraz 
przygotowania rowerowej choin-
ki, budowanej z elementów rowe-
rowych na placu przed dworcem 

kolejowym. Ponadto prowadził 
spotkania z dziećmi ze Świetlicy 
Środowiskowej przy ulicy Za-
mkowej o tematyce właściwego 
korzystania i zasad bezpiecznego 
poruszania się na rowerze.

l Pierogarnia w Starym 
Domu, Agnieszka Trzu-
skot
Wyróżnienie przyznano za 

pożądaną i nietuzinkową dzia-
łalność w zakresie małej gastro-
nomii na terenie naszego miasta. 
Pomysł na domowe pierogi, sprze-
dawane w zabytkowym domu 
przy ul. Wojska Polskiego 15, oce-
niany jest jako bardzo atrakcyjny 
dla Tczewa i jego mieszkańców. 
Potwierdza to liczba klientów i ich 
opinie. Firma stale podnosi jakość 
swoich usług, co pozwala budo-
wać własną markę, którą warto 
wspierać i promować jako element 
marki tczewskiej. Obie wyróżnio-
ne firmy otrzymały tablety.

Rozstrzygnięto także konkurs 
„Mój Biznesplan”, w którym 
mogli wziąć udział uczniowie 
szkół ponadgimnazjalnych z 
Tczewa. Każdy mógł zgłosić jeden 
biznes plan. Celem konkursu jest 
kształtowanie postaw pro-przed-
siębiorczych wśród młodzieży, 
promowanie kreatywnego myśle-
nia i zalet prowadzenia własnego 
biznesu oraz ukazanie korzyści 
płynących z wprowadzania inno-
wacji do prowadzonych przez sie-
bie przedsięwzięć.

Przy ocenie złożonych prac 
brane były brane pod uwagę takie 
kryteria jak: oryginalność i nie-
powtarzalność, trafność założeń 
marketingowych przedsięwzię-
cia, także pomysł na produkt lub 

usługę do tej pory niewystępującą 
na rynku.

Do ścisłego finału dostały się 
dwie uczennice Zespołu Szkół 
Ekonomicznych w Tczewie Wero-
nika Klonecka oraz Ewelina 
Wenta. Laureatem konkursu 
został ostatecznie projekt Wero-
niki Kloneckiej – Bike Coffee 
– mobilne kawiarnie. Projekt 
ten był najlepiej przygotowanym 
z pośród 6, które wpłynęły do 
konkursu. Nauczycielem prowa-
dzącym i nagrodzonym za wkład 
w przygotowanie uczennic została 
Anna Andrzejczak, nauczyciel 
przedmiotów ekonomiczno-han-
dlowych z Zespołu Szkół Eko-
nomicznych. Nagrodą główną 
w konkursie był multimedialne 
tablety dla laureatki i nauczy-
ciela prowadzącego, natomiast 
wszyscy uczniowie biorący udział 
w konkursie otrzymali również 
upominki i specjalne podziękowa-
nia od prezydenta Tczewa. Spe-
cjalne nagrody dla obu finalistek 
konkursu ufundowała również 
Powiślańska Szkoła Wyższa z 
Kwidzyna, które wręczył dr Mi-
chał Makowski, dziekan Wydzia-
łu Zarządzania, który podkreślił 
w swoim wystąpieniu znaczący 
wzrost poziomu prac tegorocznego 
konkursu w stosunku do poprzed-
niej edycji.

Gala konkursowa zakoń-
czyła obchody Światowego 
Tygodnia Przedsiębiorczości 
w Domu Przedsiębiorcy w 
ramach którego zorganizowano 
seminaria dla przedsiębiorców 
oraz rozgrywki w Cashflow dla 
młodzieży. Łącznie we wszyst-
kich działaniach wzięło udział 
30 przedsiębiorców oraz 70 ucz-
niów. Dom Przedsiębiorcy wraz 
z partnerami był również obecny 
podczas targów indywidualnej 
działalności gospodarczej orga-
nizowanych przez Powiatowy 
Urząd Pracy w Fabryce Sztuk, 
gdzie oprócz stoiska z ofertą moż-
na było wziąć udział w konferencji 
poświęconej możliwościami pozy-
skania środków na prowadzenie 
i rozwój działalności gospodarczej.

Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim naszym partnerom za pomoc 
przy organizacji obchodów świato-
wego tygodnia przedsiębiorczości.

Serdecznie gratulujemy wszyst-
kim zwycięzcom zachęcając jedno-
cześnie do udziału w przyszłorocz-
nej edycji konkursów.
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Społeczeństwo

Konkurs zorganizował Zespół 
Interdyscyplinarny ds. Prze-

ciwdziałania Przemocy, Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej oraz 
Gminna Komisja Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych 
 w Tczewie.

– Była to już trzecia edycja 
konkursu –  powiedziała Julita 
Jakubowska, dyrektor Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej. 
– Na konkurs wpłynęły 123 prace.  
Wszystkie ocenili jurorzy i wybrali 
30 najciekawszych. Ich autorom 
przyznano nagrody i wyróżnienia.

Prace oceniane były w czte-
rech kategoriach wiekowych. 
Najmłodszy uczestnik ma 4 lata, 
a najstarszy 18.

Konkurs skierowany był do 
dzieci uczęszczających do świetlic 
środowiskowych i uczniów szkół 
podstawowych oraz gimnazjal-
nych z terenu Tczewa. Jego celem 
było eliminowanie zachowań 
agresywnych i przemocy, ochro-
na przed agresją, zwiększenie 
reagowania na stosowania prze-
mocy, edukacja dzieci i młodzieży 
w zakresie skutków stosowania i 
doświadczania przemocy.

W samo południe przed Urząd 
Miejski zajechał Mikołaj 

wraz ze swoją świtą. Pomocni-
kami Mikołaja byli w tym roku 
prezydent Tczewa Mirosław 
Pobłocki i jego zastępcy – Ze-
non Drewa i Adam Burczyk. 
Wszyscy mocno musieli się na-
pracować, ponieważ dzieci były 
wyjątkowe grzeczne, a w związ-
ku z tym prezentów do rozdania 
sporo. Punktem kulminacyjnym 
było jak zwykle wspólne zapa-
lenie światełek na choince. Nie 
zabrakło piosenek i zabaw. Naj-
młodsi otrzymali słodkości, kolo-
rowe wiatraczki oraz książeczki 
o Skrzacie Samborku.

Mikołaj odwiedził również 
wszystkie tczewskie przedszkola, 
świetlice środowiskowe, Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, 
podopiecznych Domu Dziecka 
oraz pacjentów oddziału dziecięce-
go tczewskiego szpitala. W Przed-

Mikołaj odwiedził najmłodszych tczewian

szkolu nr 8 – jedynej placówce 
samorządowej, Mikołaj gościł 
wraz z prezydentem Mirosławem 
Pobłockim i wiceprezydentem Ze-
nonem Drewą. Oczywiście nie mo-

gło zabraknąć prezentów i życzeń, 
a przedszkolaki zaprezentowały 
kilka piosenek i wierszyków.

M.M.

Dzieci i rodzice ze świetlicy 
środowiskowo-sąsiedzkiej 
przy ul. Zamkowej 26 zapro-
sili sąsiadów do wspólnego 
strojenia choinki. 

Choinka stanęła na placu zabaw, 
obok budynku świetlicy. W jej 
strojeniu pomagali mieszkańcy ul. 
Zamkowej oraz prezydent Tczewa 
Mirosław Pobłocki i wiceprezy-
dent Zenon Drewa. Na choince 
znalazły się ozdoby przyniesione 
przez gości i te wykonane przez 
dzieci uczęszczające do świetlicy 
oraz ich rodziców i opiekunów. 
Najważniejszy był jednak sąsiedz-
ki łańcuch pełen życzeń. 

Gorący barszczyk, którym czę-
stowali organizatorzy, nie pozwolił 
nikomu zmarznąć. Był też słodki 
poczęstunek dla wszystkich. Nie 
zabrakło kolęd, które śpiewał Ka-
rol Niewiedział, podopieczny 
zaprzyjaźnionego środowiskowe-
go domu samopomocy, ale bardzo 
szybko dołączyli do niego wszyscy 
zebrani. Były też drobne upomin-
ki, które rozdawał Mikołaj oraz 
prezydenci. Zimowa aura sprawi-
ła, że dzieci chętnie bawiły się na 
śniegu.

M.M.

Na Zamkowej – 
choinka aż do nieba

Stop przemocy – nagrody za prace plastyczne

Wręczenie nagród odbyło się 
6 grudnia w Urzędzie Miejskim 
w Tczewie. Laureaci otrzymali 
je z rąk prezydenta Mirosława 
Pobłockiego oraz wiceprezy-
denta Zenona Drewy.
 
Nagrody otrzymali:
 W kategorii 3-6 lat:
I m. – Amelia Pustkowska, II m.  
– Natalia Dzielska (obie ze świet-
licy środowiskowej Oaza), III m. 
– Bartek Ścieszyński (świetlica 

środowiskowa PKPS).
 W kategorii 7-9 lat:
I m. – Anna Przytuła, II m. – To-
masz Wałaszewski (oboje z SP 12), 
III m.  – Zofia Twardowska i We-
ronika Waszelewska.
 W kategorii 10-12 lat:
I m. – Natalia Góralczyk  (świet-
lica środowiskowa Oaza), II m. 
– Sebastian Koleczka(SP 10) i Fi-
lip Ostrowski (SP 11)

M.M.

6 grudnia, już od samego rana, św. Mikołaj odwiedzał najmłodszych 
tczewian – w przedszkolach, domu dziecka, w szpitalu.

30 dzieci odebrało nagrody i wyróżnienia za udział w konkursie pla-
stycznym „Stop przemocy”. 

W Wigilię 24 grudnia oraz 
w sylwestra 31 grudnia 

Urząd Miejski będzie pracował 
normalnie, natomiast kasa będzie 
czynna jedynie w godz. 7.30-11.00 
– z uwagi na konieczność przepro-
wadzenia inwentaryzacji.

Za utrudnienia przepraszamy.

Kasa UM w Wigilię 
i sylwestra

Prezydent Tczewa rozdawał dzieciom książeczki i cukierki
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Walerian Lemańczyk (1912-
1980) urodzony w kaszubskiej wsi 
Lendy, na Kociewie przybył w wie-
ku 15 lat wraz ze swoją młodszą 
siostrą. Jako absolwent szkoły po-
wszechnej uczestniczył w kursach 
dokształcających w Subkowach, a 
następnie przyuczał się do zawodu 
rzeźnika. Odbył trzyletnią prakty-
kę u Teofila Brandta i Antoniego 
Sikorskiego, mistrzów rzeźników. 
W 1933 roku złożył egzamin 
czeladniczy w zawodzie rzeźni-
cko-wędliniarskim. Rok później 
został powołany do wojska. Odbył 
służbę w 2. kompanii strzeleckiej 
tzw. Pułku Piechoty „Dzieci War-
szawy”, skąd został skierowany 
do Batalionu Korpusu Ochrony 
Pogranicza „Łużki”. Warto dodać, 
że KOP był formacją wojskową 
powołaną w celu ochrony wschod-
nich granic Drugiej Rzeczypospo-
litej. Służbę wojskową Walerian 
Lemańczyk zakończył w stopniu 
starszego strzelca. Po powrocie 
na Kociewie z powodu braku 
pracy w wyuczonym zawodzie 
związał się z koleją. W 1938 roku 
zawarł związek małżeński z Mar-
cjanną Chilewską. Można powie-
dzieć, że druga wojna światowa 
dla rodziny Lemańczyków zaczę-
ła się już 24 sierpnia. Tego pamięt-
nego dnia w ich domu zjawił się 
goniec z kartą mobilizacyjną dla 
Waleriana. Następnie Lemań-
czyk udał się do punktu zbiórki 
mieszczącego się na placu przed 
dawną Szkołą Morską (ob. I Lice-

HISTORIE TCZEWIAN
Niedawno Sekcję Historii Miasta odwiedził p. Władysław Lemańczyk, który podzielił się rodzinną historią. 
Przyniósł opracowanie o swoim ojcu autorstwa historyka dra Artura Ochała, które powstało na podstawie 
wspomnień i dokumentów. Bardzo ciekawe są zarówno koleje losu samego Waleriana, jak i jego syna Włady-
sława. Na obu swe piętno odcisnęła druga wojna światowa. 

um Ogólnokształcące). Nie minęło 
dużo czasu, by Walerian wraz 
z innymi zmobilizowanymi opuś-
cił Tczew. Gdy Marcjanna poszła 
do męża z obiadem, już go nie 
zastała. Walerian podczas kam-
panii wrześniowej brał udział 
w obronie Warszawy w ramach 21. 
Pułku Piechoty „Dzieci Warsza-
wy”, a następnie został przydzielo-
ny do 1. Pułku Piechoty „Obrony 
Pragi”. Po kapitulacji i zwolnieniu 
z niewoli niemieckiej powrócił do 
Tczewa. Najpierw pracował przy 
odbudowie zniszczonego mostu, 
a potem na kolei. Nie ominęła go też 
niemiecka lista narodowościowa 
i przywdzianie obcego munduru. 
Został wcielony do Kriegsmarine.  

Przebywał w Danii, gdzie zastał 
go koniec wojny. Po pozytywnej 
weryfi kacji jako repatriant wró-
cił do Tczewa. Aż do emerytury 
pracował na kolei. Ofi cjalnie nie 
przyznawał się do przedwojen-
nej służby w Korpusie Ochrony 
Przygranicza. Miał też problemy 
w związku ze służbą w niemie-
ckim wojsku w czasie wojny. 

Walerian miał troje dzieci. Naj-
starszy Władysław przyszedł na 
świat tuż przed wybuchem wojny, 
31 sierpnia 1939 roku, dziesięć 
minut po północy. Marcjanna Le-
mańczyk umówiła się z akuszer-
ką, by podać fałszywą datę uro-
dzenia syna, tj. 30 sierpnia godz. 
23.50. Pragnęła, by jej dziecko 

miało polską metrykę, a przecież 
zbliżającą się wojnę wyczuwał już 
każdy. Podczas gdy Walerian zo-
stał zmobilizowany, jego żona tuż 
po porodzie wraz z noworodkiem 
i swoją siostrą z dwójką dzieci 
uciekała z Tczewem podstawio-
ną furmanką następującą trasą: 
Tczew-Pelplin-Skórcz-Warlubie-
Osie-Tleń-Brzemiona-Lniano. 
Przemieszczając się spotykali pol-
skich żołnierzy, nie tylko żywych, 
tych zastrzelonych również, prze-
żywali bombardowanie. W Lnianie 
uciekający zostali zawróceni przez 
wojska niemieckie do Tczewa, 
do którego dotarli 11-12 września 
1939 roku. 

Streszczenie opracowania „Dro-
ga Życiowa. Lemańczyk Walerian 
Kaszub” dra Artura Ochała. Pełny 
tekst dostępny jest w Sekcji Historii 
Miasta, dzięki uprzejmości p. Wła-
dysława Lemańczyka. 

Walerian Lemańczyk (w mundurze), 
Tczew, ul. Kościuszki, 1938 r.

Walerian Lemańczyk na motorze „Junak”, Zajączkowo 
Tczewskie, 1965 r.

Władek z ojcem, 1941 r. Walerian Lemańczyk, 1933 r.

Sekcja Historii Miasta Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Tczewie 
zachęca tczewian do przekazy-
wania relacji, wspomnień oraz 
udostępniania pamiątek po swo-
ich przodkach, co może przyczy-
nić się do lepszego poznania dzie-
jów i kultury Grodu Sambora.
Zapraszamy!

Biblioteka Główna
ul. J. Dąbrowskiego 6
pn.-pt. 11.00-17.00, śr. 10.00-15.00
shm@mbp.tczew.pl
tel. 58 531-36-37 wew. 19
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• 5 stycznia godz. 16.00
Koncert Noworoczny Harcerskiej 

Orkiestry Dętej połączony ze 
zbiórką pieniędzy dla Zuzi 
Koszałki chorej na mukowi-
scydozę 

• 7 stycznia godz. 8.15 i 11.00
Edukacja Filmowa 

Nowe Horyzonty 
• 9 stycznia 2014 godz. 8.15 i 11.00
Edukacja Filmowa 

Nowe Horyzonty 
• 11 stycznia godz. 19.00
KABARET HRABI w premiero-

wym programie pt.: „Tak, że o”
cena biletu 40 zł 
 Można naćkać instrumentów 

muzycznych, scenografii, 
dymów i świateł, fajerwerkiem 
brzdęknąć, wąsy dokleić, 
kostiumy oszałamiające 
przytaszczyć, a mimo to 
widzów nie ogłuszyć. „Tak, że 
o” będzie więc prostotą mamił i 
skromnością. Mniej wydatków, 
więcej korzyści. A i kabaretowa 
tradycja w tej formie lepiej 
się uchowa. Kobieta koń… 
potrzebna jest do tego kobieta i 
koń. Ale po co tak zaraz szaleć? 
Niech nic nie kosztuje! Do 
skeczu „Kobieta koń” wystarczy 
tylko kobieta. Tak, że o. 

• 12 stycznia 
XXII FINAŁ WOŚP 
• 18 stycznia 
GRAND OFF Najlepsze 

Niezależne Filmy Świata
• 25 stycznia godz. 19.00 
SPEKTAKL MUZYCZNY 

„Śpiewnik domowy Jana 
Kaczmarka” ze specjalnym 
udziałem Andrzeja Poniedziel-
skiego, bilet 40 zł

 Spektakl muzyczny powsta-
ły w oparciu o twórczość 
wybitnego satyryka Jana 
Kaczmarka. Kolejne piosenki, 
a także komentarze autorstwa 
Andrzeja Poniedzielskiego, 
składają się na zapis, swoisty 
notatnik, losu człowieka, a 
szczególnie człowieka Polaka.

• 31 stycznia godz. 17.00
Prezentacja filmu warsztatów 

filmowych. Podsumowanie 
warsztatów.

Wydarzenia

DYŻURY W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW MIESZKAŃCÓW

MIROSŁAW POBŁOCKI, prezydent Tczewa, przyjmuje interesantów 
– w czwartki w godz. 14.00–16.00; 

zastępcy prezydenta Tczewa – ZENON DREWA – w czwartki w godz. 14.00–16.00,
 a ADAM BURCZYK – w poniedziałki w godz. 14.00–15.30

CZŁONKOWIE PREZYDIUM RADY MIEJSKIEJ pełnią dyżur w środy 
w godz. 15.30–16.30 w Biurze Rady Miejskiej.

l Z Centrum Kultury i Sztuki

• 20.01 godz. 9:00; 11:00; 13:00
 Dzień Sztuki – zajęcia 

plastyczne – wstęp wolny 
• 21.01 godz. 10.00-12.00
 Dzień tańca – Dyskoteka 

– bilet 5 zł
• 22.01 godz. 10.00-12.00
 Dzień Cyrku – Bal z klaunami 

– bilet 5 zł
• 23.01 godz. 10.00
 Dzień Filmu – Akademia 

Pana Kleksa. Przygoda 
Księcia Mateusza – bilet 5 zł

• 24.01 godz. 11.30 
 Dzień Teatru – spektakl PAN 

KOTOWSKI – bilet 10 zł
• 27.01 godz. 10.00-12.00
 Dzień tańca – Dyskoteka 

– bilety 5 zł
• 28.01 godz. 10.00-12.00
 Dzień Cyrku – BAL – bilet 5 zł 
• 29.01 godz. 10.00 
 Dzień Filmu – Akademia 

Pana Kleksa. Tajemnica 
Filipa Golarza – bilet 5 zł 

• 31.01 godz. 11.30 
 Dzień Teatru – Morskie Opo-

wieści. ABC Teatru – bilet 10 zł 

Więcej informacji na: 
www.ckis.tczew.pl

l Z Fabryką Sztuk

Dla grup zorganizowanych przy-
gotowano wiele atrakcji, w tym 
różnorodne warsztaty artystycz-
ne i zajęcia edukacyjne:

Warsztaty artystyczne:
• garncarstwo – tworzenie 

własnych przedmiotów z gliny
• malarstwo na szkle – poznanie 

technik malowania na szkle, 
wykonanie własnego obrazku

• bursztyniarstwo – wykonywa-
nie biżuterii z bursztynu

• warsztaty koralikowe
• decoupage – zdobienie 

przedmiotów serwetkami
• wykonywanie ozdób z filcu
• quiz zimowy
• pop-up’owe kartki
• warsztaty zimowe
• różnorodne zajęcia plastyczne 

(m.in. mozaika z plasteliny, 
papierowe witraże, maski 
karnawałowe, malowanie 
piaskiem, tekturowa płasko-
rzeźba, pejzaż sznurkowy, ma-
lowanie tczewskich zabytków, 
papierowe koszyki, aborygeń-
skie malarstwo kropkowe)

Zajęcia edukacyjne:
• Lekcje etnograficzne
• Lekcje historyczne
•  Zwiedzanie wystaw
•  Zapraszamy również 

na spacery po Tczewie oraz 
wirtualne spacery po Tczewie

 Zapisy: 58 530 44 81

Wiecej informacji na: 
www.fabrykasztuk.tczew.pl

l z Tczewskim Centrum 
Sportu i Rekreacji

• 20.01 – piłka nożna szkół pod-
stawowych, hala przy basenie, 
godz. 9.30

• 21.01 – piłka nożna szkół gim-
nazjalnych, hala przy basenie, 
godz. 9.30

• 22.01 – koszykówka black-top 
– szkoły podst. i gimnazja, 
hala przy basenie, godz. 9.30

• 23-24.01 – gry i zabawy na 
lodzie, lodowisko przy SP 11, 
godz. 10.00

• 27.01 – unihoc szkół podstawo-
wych, hala przy basenie, 
godz. 9.30

• 28.01 – unihoc szkół gimna-
zjalnych, hala przy basenie, 
godz. 9.30

• 29.01 – tenis ziemny 
– szkoły podst. i gimnazja, 
hala przy basenie, godz. 9.00

• 30.01 – speed badminton 
– szkoły podst. i gimnazja, 

hala przy basenie, godz. 9.00
• 31.01 – gry i zabawy na lodzie, 

lodowisko przy SP 11, 
godz. 10.00.
Wymagane jest posiadanie 

legitymacji szkolnej. Na zawody 
w hali namiotowej należy przy-
chodzić w dresach. 

Przez całe ferie TCSiR zapra-
sza na basen i lodowisko 
w promocyjnych cenach.

Szczegóły na www.tcsir.tcz.pl

l Z Miejską Biblioteką 
Publiczną

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Tczewie zaprasza w okresie 
ferii zimowych na spotkania pod 
hasłem: „W bibliotece nie tylko 
o książkach”. Przygotowano 
zajęcia dla zimowisk szkolnych, 
podczas których dzieci zabawią 
się w małych detektywów, 
poznają smaki świata, wezmą 
udział w bitwie morskiej
czy ułożą wielkoformatowe 
puzzle, a nawet stworzą własne 
książeczki. Dzieci, które ferie 
spędzą w domu, filie biblioteczne 
zapraszają na warsztaty pla-
styczne (origami, malarstwo na 
szkle, modelowanie z plasteliny, 
tworzenie ozdób z surowców 
wtórnych), zabawy 
i gry planszowe oraz bal karna-
wałowy. W Bibliotece Głównej 
można zwiedzać wystawę 
„Zima na wsi, zima w mieście”. 

Szczegółowy harmonogram 
zajęć dostępny jest na: www.mbp.
tczew.pl Udział we wszystkich 
propozycjach jest bezpłatny.

Ferie w Tczewie – atrakcje dla dzieci i młodzieży W styczniu

CKiS zaprasza

W sylwestra o północy 
zapraszamy wszystkich 
mieszkańców na kanonkę 
na pokaz sztucznych ogni. 
Zapraszamy do wspólnego 
powitania Nowego Roku. 

Sylwestrowe fajerwerki
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