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Drodzy Tczewianie!
Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu zdrowia, spokoju i wszelkiej pomyślności.
Z okazji
Niech w żadnym tczewskim domu nie zabraknie uśmiechu, życzliwości, dobrego słowa,
niech przy wigilijnym stole spotkają się ci, którzy są dla nas najważniejsi.

P

roszę też przyjąć serdeczne życzenia noworoczne.
Rok 2015 niech przyniesie każdemu z nas nowe szanse i możliwości oraz siłę,
byśmy jak najlepiej je wykorzystali i odważnie realizowali swoje marzenia.
Mirosław Pobłocki
Prezydent Tczewa

Mirosław Augustyn
Przewodniczący Rady Miejskiej
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ROWEROWA CHOINKA PO RAZ TRZECI NA „WĘŹLE”

II SESJA

W pobliżu tczewskiego dworca PKP po raz trzeci stanęła
rowerowa choinka. To jedyna taka konstrukcja w Polsce.

I.
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3.
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M. MYKOWSKA

II.
6.

Rowerowa choinka stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów promocji miasta. Zbudowaliśmy ją dzięki mieszkańcom Tczewa (i nie tylko Tczewa), którzy przekazali swoje stare rowery lub ich
fragmenty. Choinka tradycyjnie stanęła na terenie zintegrowanego węzła transportowego – między dworcem PKP a galerią handlową.
Choinka jest oświetlona, a wewnątrz znajduje się urządzenie emitujące kolędy i inne utwory związane ze świętami. Chętnie oglądają ją pasażerowie, klienci galerii, a nawet wycieczki szkolne (na zdjęciu dzieci
ze Szkoły Podstawowej nr 12).
Zapraszamy na tczewski węzeł wszystkich, którzy jeszcze nie widzieli tej niezwykłej konstrukcji.
Organizatorem rowerowej choinki jest Urząd Miejski w Tczewie,
przy współpracy z Fabryką Sztuk. Choinkę zbudowali pracownicy Zakładu Usług Komunalnych.
Wszystkim, którzy przekazali swoje rowery (lub ich fragmenty) na budowę choinki, serdecznie dziękujemy.
M.M.

21 grudnia o godz. 14.00
Zapraszamy na MIEJSKĄ WIGILIĘ
Już po raz dwunasty w Tczewie odbędzie się miejskie spotkanie opłatkowe.
Jest ono adresowane do wszystkich mieszkańców i tych, którzy tego
dnia odwiedzą nasze miasto. Co roku kilka tysięcy osób przychodzi, aby
przełamać się opłatkiem, życzyć sobie wesołych świąt. Swój przyjazd potwierdził biskup pelpliński ks. Ryszard Kasyna.
Przedświąteczne spotkanie tczewian odbędzie się, podobnie jak
przed rokiem, na pl. Św. Grzegorza – o godz. 14.00. Tradycyjnie rozpoczną je życzenia oraz błogosławieństwo, po czym wszyscy podzielimy się
opłatkiem. Będzie program artystyczny z udziałem zespołów ze szkół
i parafii, scholi, chórów.
Dzięki darczyńcom, m.in. tczewskim restauratorom, piekarzom, cukiernikom, organizacjom charytatywnym przygotowany zostanie poczęstunek, na który zaprosimy wszystkich chętnych do parku przy Centrum Kultury i Sztuki.
Darczyńcy, którzy chcieliby wesprzeć przedsięwzięcie, przekazując
artykuły spożywcze, gotowe dania, pieczywo, owoce itd., prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, tel. 58 777 00 20.
Zobacz też ostatnią stronę PM.

7.
8.

Porządek obrad II sesji Rady Miejskiej w Tczewie
na dzień 29 grudnia 2014 r. (poniedziałek)
o godz. 10.00 w sali konferencyjnej im. F. Fabicha
w Urzędzie Miejskim w Tczewie (ul. 30 Stycznia 1)
CZĘŚĆ PIERWSZA:
Otwarcie sesji i powitanie gości.
Sprawdzenie obecności radnych.
Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji.
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 1 grudnia 2014 r.
Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za listopad
i grudzień 2014 r.
CZĘŚĆ DRUGA:
Podjęcie uchwał w sprawie:
6.1 zmian w budżecie miasta Tczewa na 2014 rok,
6.2 Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata
2014-2027,
6.3 ustalenia wykazu wydatków budżetu miasta, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014,
6.4 prac społecznie użytecznych na rok 2015 w mieście Tczewie,
6.5 planu pracy Rady Miejskiej na 2015 rok,
6.6 nadania Tadeuszowi Magdziarzowi Medalu ,,PRO
DOMO TRSOVIENSI”,
6.7 Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 20152028,
6.8 uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok,
6.9 ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew.
Zgłaszanie interpelacji, zapytań oraz wniosków.
Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.)

KASA UM W WIGILIĘ I SYLWESTRA
Z uwagi na zmienione godziny pracy banków w okresie świąteczno– noworocznym , zmienią się także godziny pracy kasy Urzędu Miejskiego
w Tczewie (ul. 30 Stycznia 1):
– w Wigilię 24 grudnia kasa UM czynna będzie w godz. 8.30-12.00
– w sylwestra 31 grudnia – godz. 8.30-11.00
– 2 stycznia – godz. 11.00-14.00.
Za utrudnienia przepraszamy.

ILU NAS JEST?
Na początku grudnia w Tczewie zameldowanych było 58 712
osób, w tym 57 563 na pobyt stały i 1149 na pobyt czasowy. Od początku listopada ubyło 32 mieszkańców miasta.

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

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013
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Najlepsi uczniowie nagrodzeni przez prezydenta Tczewa

l KTO TCZEWIANINEM
ROKU 2014?

M. MYKOWSKA

Prezydent Tczewa Mirosław
Pobłocki nagrodził najzdolniejszych uczniów. Uhonorowanych zostało 18 młodych
tczewian.
Nagrody przyznawane są w ramach Programu Wspierania
Edukacji Uzdolnionych Dzieci
i Młodzieży. Mogą się o nie ubiegać uczniowie szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz
studenci – mieszkańcy Tczewa.
Do końca października złożono 30 wniosków. Wszystkie zostały przeanalizowane przez komisję
powołaną przez prezydenta miasta. Ostatecznie nagrody przyznano 18 osobom. Są wśród nich
laureaci i finaliści olimpiad i konkursów przedmiotowych oraz artystycznych. Nagrody są jednorazowe i wynoszą od 800 do 1700 zł.
Uroczystość wręczenia nagród
odbyła się 9 grudnia w Urzędzie
Miejskim. Laureatom towarzyszyli rodzice, opiekunowie oraz
nauczyciele.
Prezydent Mirosław Pobłocki pogratulował osiągnięć uczniom i podziękował rodzicom i nauczycielom za wsparcie i pomoc,
jakie dają młodzieży. – Zaskoczyło mnie to, że w tym roku bardzo wielu z was jako przedmiot,
w którym odnosicie sukcesy, wymieniło nauki ścisłe. Do tej pory
dominowały przedmioty humanistyczne – powiedział prezydent
Mirosław Pobłocki. – Jesteście
na etapie, kiedy wybieracie swoją
drogę życiową. Życzę Wam, aby-

KRÓTKO

W tym roku nagrody finansowe otrzymało 18 uczniów

ście wasze pasje i zainteresowania
przekuli na sukces w dorosłym życiu. Może jest wśród was przyszły
laureat Nagrody Nobla?
Nagrody prezydenta Tczewa
otrzymali:
– Filip Czaplicki – III Liceum
Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni
(absolwent)
– Natalia Niemczyk – I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tczewie (absolwentka)
– Paweł Kriger, Bartosz
Malecki, Paweł Bańczak,
Nadine Kalicińska, Maciej
Rząd, Liliana Kruszyńska, Wiktoria Andrzejewska – Gimnazjum nr 1 (absolwenci),

– Konrad Kliczewski, Nicole Hartun – Gimnazjum nr 2
(absolwenci)
– Magdalena Warnke – Publiczne Katolickie Gimnazjum
(absolwentka)
– Dawid Kamiński, Marta Peplińska, Jakub Kruszyński – Gimnazjum nr 3
(absolwenci)
– Jan Lewandowski – Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Feliksa
Nowowiejskiego w Gdańsku
(absolwent)
– Adrian Akerman – Uniwersyteckie Katolickie Liceum
Ogólnokształcące
– Mikołaj Bartoszewski –
PubliczneKatolickieGimnazjum.
M.M.

Do 5 stycznia 2015 r. czekamy
na kandydatury do nagrody prezydenta miasta – Tczewianin
Roku 2014. Zachęcamy organizacje, stowarzyszenia i grupy prywatnych osób do wytypowania
kandydatów spośród osób, które
w mijającym roku szczególnie zasłużyły się dla naszego miasta.
Nagroda została ustanowiona w 1996 r. i jest przyznawana
za wybitne osiągnięcia i zasługi
dla Tczewa i jego mieszkańców.
Nagrodę i wyróżnienia przyznaje prezydent raz w roku, za rok
poprzedni. Wręczenie następuje
podczas uroczystości Dnia Tczewa 30 stycznia.
Do nagrody i wyróżnień mogą
być zgłaszane osoby fizyczne, które uzyskały szczególnie znaczące
osiągnięcia, mające znaczenie dla
miasta lub jego mieszkańców, a w
szczególności:
• przyczyniły się do promocji
osiągnięć miasta Tczewa w
kraju lub za granicą;
• przyczyniły się do rozwoju społecznego, gospodarczego lub
kulturalnego miasta;
• przysporzyły miastu korzyści
materialnych i duchowych.
Kandydatów mogą zgłaszać stowarzyszenia, organizacje społeczne, kombatanckie lub polityczne oraz grupy mieszkańców
(co najmniej 20 osób), a także
Rada Miejska.

Tczew na ostatecznej liście rankingowej
Zgodnie z informacją podaną przez Pomorski Urząd Wojewódzki, na ostatecznej liście rankingowej wniosków
o dofinansowanie zadań w
ramach tzw. schetynówek
znalazły się dwie tczewskie
inwestycje.
Dofinansowaniem w ramach Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój
(Edycja 2015). W województwie
pomorskim objęte zostaną 23 inwestycje o łącznej wartości 131
105 436 zł, z czego 54 390 000 zł to
środki przekazane w ramach programu.
Realizacja tych zadań pozwoli
zmodernizować ok. 162,7 km pomorskich dróg lokalnych.
Na liście znalazły się dwie
tczewskie inwestycje:
– budowa ul. Nowosuchostrzyckiej od skrzyżowania z ul. Żwirki do skrzyżowania z ul. Jagielloń-

M. KAMIŃSKA

Dofinansowanie dla ul. Nowosuchostrzyckiej i 30 Stycznia

Dofinansowanie pozwoli miastu połączyć dwa odcinki
al. Kociewskiej

ską (II etap) – inwestycja miejska,
znalazła się na 4 miejscu w rankingu dróg gminnych.
– przebudowa ul. 30 Stycznia
w Tczewie (odcinek od skrzyżowa-

nia z ul. Głowackiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 91) – inwestycja powiatowa znalazła się
na 6 miejscu w kat. dróg powiatowych.

– To dla nas bardzo dobra wiadomość – przyznaje Mirosław
Pobłocki, prezydent Tczewa.
– Dofinansowanie pozwoli nam
w przyszłym roku dokończyć al.
Kociewską. Po zbudowaniu brakującego odcinka długości ok. 450
m, aleja Kociewska będzie wiodła
od drogi krajowej nr 91, przez Suchostrzygi, Os. Bajkowe i ponownie połączy się z krajową nr 91. Inwestycja poprawi komunikację w
zachodnich dzielnicach Tczewa,
odciąży ul. Armii Krajowej, Żwirki
i Jagiellońską.
Na podstawie „Ostatecznej listy rankingowej” wojewoda pomorski sporządził „Listę zakwalifikowanych wniosków”, którą
przekazał do Ministra Administracji i Cyfryzacji celem zatwierdzenia. Lista, zgodnie z Harmonogramem realizacji Programu,
powinna zostać zatwierdzona
jeszcze w grudniu br.
M.M.

4 • Samorząd
Grudzień 2014 • PANORAMA MIASTA • www.wrotatczewa.pl • www.bip.tczew.pl

Rada Miejska w Tczewie VII kadencji

WYBRANO PREZYDIUM I KOMISJE
(PiS), Czesław Roczyński (PnP),
Danuta Żywicka (RiO), Kazimierz
Ickiewicz (PnP), Bartosz Paprot
(PO), Marek Byczkowski (PO), Józef Ziółkowski (PnP), Kazimierz
Mokwa (PnP), Krzysztof Bejgrowicz (PnP), Zenon Drewa (PnP).

Zanim rozpoczęły się obrady,
Miejska Komisja Wyborcza przekazała radnym i prezydentowi
Tczewa Mirosławowi Pobłockiemu zaświadczenia o uzyskaniu mandatu w wyborach samorządowych 16 listopada. Pierwsze
obrady nowej rady, do czasu wyboru przewodniczącego, poprowadził Rajmund Dominikowski,
najstarszy z rajców.
Na stanowisko przewodniczącego Rady Miejskiej zgłoszono tylko jednego kandydata – Mirosława Augustyna (PnP) i to on
objął to stanowisko. Jego zastępcami zostali Rajmund Dominikowski (PO) oraz Kazimierz
Ickiewicz (PnP).
Wybrano też składy komisji
stałych Rady Miejskiej oraz ich
przewodniczących i wiceprzewodniczących.
Komisja Rewizyjna:
– Zenon Drewa (PnP) – przewodniczący, Gertruda Pierzynowska (PnP) – wiceprzewodnicząca,
Józef Cichon (PiS), Zbigniew Urban (RiO), Krzysztof Misiewicz
(PnP), Marcin Szulc (PO), Kazimierz Mokwa (PnP), Mieczysław
Matysiak (PiS).

M. MYKOWSKA

Podczas pierwszej sesji Rady
Miejskiej VII kadencji wybrano prezydium Rady i składy
poszczególnych komisji.

Po ślubowaniu, prezydent Tczewa i przewodniczący Rady
Miejskiej założyli ozdobne łańcuchy

Komisja
Finansowo-Budżetowa:
– Czesław Roczyński (PnP) –
przewodniczący, Józef Ziółkowski (PnP) – wiceprzewodniczący, Rajmund Dominikowski (PO),
Ewa Ziółek-Radziszewska (PiS),
Zbigniew Urban (RiO), Marcin
Szulc (PO), Michał Bollin (PnP),
Krzysztof Bejgrowicz (PnP), Kazimierz Mokwa (PnP), Krzysztof
Misiewicz (PnP), Tomasz Tobiański (PnP).
Komisja Polityki
Gospodarczej:

– Krzysztof Misiewicz (PnP) –
przewodniczący, Marek Byczkowski (PO) – wiceprzewodniczący,
Bożena Chylicka (PnP), Gertruda Pierzynowska (PnP) Michał
Bollin (PnP), Tomasz Klimczak
(PiS), Zbigniew Urban (RiO), Józef Cichon (PiS), Kazimierz Mokwa (PnP).
Komisja Edukacji, Kultury
i Kultury Fizycznej:
– Tomasz Tobiański (PnP) –
przewodniczący, Jarosław Bartoszewski (KKR) – wiceprzewodniczący), Mieczysław Matysiak

Komisja Polityki Społecznej:
– Bożena Chylicka (PnP) –
przewodnicząca, Bartosz Paprot
(PO) – wiceprzewodniczący, Danuta Żywicka (RiO), Ewa Ziółek–
Radziszewska (PiS), Mieczysław
Matysiak (PiS), Marek Byczkowski (PO), Jarosław Bartoszewski
(KKR), Tomasz Klimczak (PiS),
Kazimierz Mokwa (PnP).
Prezydent Tczewa Mirosław
Pobłocki podziękował za współpracę Zenonowi Drewie, swojemu I zastępcy w poprzedniej
kadencji, obecnie radnemu Rady
Miejskiej.
– Przez cztery lata Zenon Drewa był solidnym fundamentem
zarządu miasta – powiedział prezydent. – Zawsze bardzo pracowity, doskonale przygotowany, tonujący emocje. Brał na siebie więcej
obowiązków niż powinien. To
wzór wiceprezydenta. Poprzeczkę postawił tak wysoko, że teraz trudno znaleźć jego następcę.
Prawdę mówiąc liczyłem, że nie
dostanie się do rady i zostanie na
swoim stanowisku…
M.M.

Radni Rady Miejskiej w Tczewie:
POROZUMIENIE NA PLUS

Mirosław Augustyn Krzysztof Bejgrowicz

Michał Bollin

Bożena Chylicka

Zenon Drewa

Krzysztof Misiewicz

Gertruda
Pierzynowska

Czesław Roczyński

Tomasz Tobiański

Kazimierz Mokwa

Kazimierz Ickiewicz

Józef Ziółkowski
Ciąg dalszy na stronie obok Ê
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PLATFORMA
OBYWATELSKA

Marek Byczkowski

Bartosz Paprot

Rajmund Dominikowski

Marcin Szulc

Józef Cichon

Tomasz Klimczak

Mieczysław Matysiak

Ewa
Ziółek-Radziszewska

PRAWO
I SPRAWIEDLIWOŚĆ

RAZEM
I ODPOWIEDZIALNIE

KOCIEWSKI KLUB
REGIONALNY

Zbigniew Urban

Danuta Żywicka

Jarosław Bartoszewski

Od 19 do 21 grudnia na pl. Hallera

JARMARK BOŻONARODZENIOWY
Przed nami drugi Jarmark Bożonarodzeniowy, który odbędzie się w dniach 19-21 grudnia na placu Hallera.
Handlowanie odbywać się będzie od godz. 12.00 do 20.00.
Jarmarkowi towarzyszyć będą
występy dzieci ze Świetlicy Środowiskowo-Sąsiedzkiej i wolontariuszy z Fundacji Pokolenia
i Centrum Wolontariatu. Szereg atrakcji zapewni również Fabryka Sztuk, która przygotowała
m.in. warsztaty ozdób świątecznych przy ul. Podmurnej i quiz
świąteczny. Podczas trwania Jarmarku każdy chętny będzie miał
możliwość przyłączyć się do tworzenia najdłuższego na Kociewiu
łańcucha na choinkę!
Do tegorocznej edycji jarmarku wpłynęło 39 zgłoszeń. Z uwagi
na ograniczoną liczbę stoisk, ostatecznie wybrano 30 wystawców.
Wystawcy przyjadą z całej Polski
oraz z Litwy.
Wśród produktów, które będzie można nabyć podczas jarmarku będą m.in.: tradycyjne
wędliny z Białegostoku, pieczywo
i ciasta z Litwy, świąteczne dekoracje, szkło artystyczne, wyroby
z gipsu, wiklina, wyroby z siana

i sizalu, biżuteria, szale, torby, naturalne kosmetyki, domki z piernika, pierogi, miody, przyprawy,
wyroby z wosku, choinki. Będą
trzy stoiska z garmażem (Mocca,
Kanion i Pierogarnia), gdzie będzie można kupić m.in. pierogi,
barszcz, przekąski, grzane wino,
piwo, kawę, herbatę.
Organizatorem imprezy jest
Urząd Miejski w Tczewie wspierany przez Fabrykę Sztuk, Fundację Pokolenia oraz Świetlicę
Środowiskowo-Sąsiedzką PKPS
przy ul. Zamkowej 26.

PROGRAM JARMARKU
Codzienne atrakcje
20 GRUDNIA 2014 R.
• Stoiska handlowe plac Hallera Plac Hallera
• Najdłuższy łańcuch
12.00-12.30 Kolędy w wykonaświąteczny na Kociewiu
niu chóru Passionata
– wspólne tworzenie.
13.00-13.30 Program świąteczny
• Wspólne kolędowanie.
w wykonaniu dzieci
ze Świetlicy Środowiskowo19 GRUDNIA 2014 R.
Sąsiedzkiej
Plac Hallera
14.00 Spotkanie ze Świętym Mi12.00 Otwarcie Jarmarku
kołajem
12.00-12.30 Program świątecz16.30-17.30
Pochód kolędników
ny w wykonaniu dzieci ze
+
Quiz
świąteczny
Świetlicy Środowiskowo-SąUlica Podmurna 15
siedzkiej
12.00-15.30 Warsztaty- tworze14.30-15.00 Kolędy w wykonanie ozdób świątecznych.
niu chóru Fisolki – MOPS
Tczew
21 GRUDNIA 2014 R.
15.00 Spotkanie ze Świętym
Mikołajem
Plac Hallera
16.00-16.10 Działania Centrum 12.00 Wspólne wieszanie łańcuWolontariatu
cha świątecznego.
13.30 Odsłonięcie figurki Zimy
Ulica Podmurna 15
15.00-19.00 Warsztaty – tworze- 14.00 Wigilia Miejska
20.00 Zakończenie Jarmarku.
nie ozdób świątecznych
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Ponad 45 tysięcy zwiedzających

Narodowe

FORSTEROWIE ZWINĘLI ŻAGLE

KAMIEŃ
W Tczewie położono kamień
węgielny pod Centrum Konserwacji Wraków, nową inwestycję Narodowego Muzeum
Morskiego.

Wystawę zakończyło symboliczne zwinięcie żagla

Ponad 45 tysięcy osób zwiedziło wystawę „Z Forsterami i Cookiem przez świat”, która od
12 kwietnia 2012 r. do 21 listopada 2014 r. była czynna w Fabryce Sztuk.
ę niezwykłą ekspozycję obej- wania trafiły też do nauczycieli
Goście finisażu mieli ostatnią
rzało ponad 45 tys. osób. – tczewskich szkół, którzy najbar- okazję zwiedzić ekspozycję i symGościliśmy ponad 500 zorgani- dziej współpracowali z placówką. bolicznie zwinąć żagiel, pod któzowanych grup z całej Polski i z Z rąk A. Gajewskiej i Mirosła- rym popłynęli Forsterowie wraz
niemal wszystkich krajów Euro- wa Augustyna, przewodniczą- z kapitanem Cookiem.
py – podsumowała Alicja Ga- cego Rady Miejskiej otrzymały
jewska, dyrektor Fabryki Sztuk. je: Iwona Kordys (SP 11), Ire- Wystawa „Z Forsterami i Cookiem
– Wystawę zwiedzili turyści ze na Jendrzejewska (Zesp. Szkół przez świat” to fascynująca podróż
Stanów Zjednoczonych, Indonezji, Rzemieślniczych i Kupieckich), dookoła świata, którą odbyli dwaj
Meksyku, Republiki Południowej Magdalena Kubicka-Netka wielcy Polacy, światowej sławy poAfryki. Na bazie wystawy orga- (Zespół Szkół Katolickich), Kata- dróżnicy i odkrywcy – Jan Reinnizowaliśmy lekcje etnograficzne rzyna Goździelewska i Ewa hold i Jerzy Adam Forsterowie toBurczyk (obie z I LO).
i historyczne.
warzyszący kapitanowi Jamesowi
Pożegnanie z wystawą, które
O tym, jak powstawała wysta- Cookowi w jego drugiej podróży
odbyło się 21 listopada, był oka- wa i jakimi umiejętnościami mu- odkrywczo-badawczej. Wystawa
zją do podziękowań i gratula- sieli się wykazać pracownicy Fa- przybliżyła historię wybitnego rodu
cji. Najwięcej oczywiście otrzy- bryki Sztuk, opowiedział Józef Forsterów, który przybył do Rzeczymała dyr. Alicja Gajewska i jej Ziółkowski, komisarz wystawy. pospolitej w XVII w. i osiedlił się w
pracownicy. Podziękowano też Nie wystarczyło znać się na hi- Tczewie na przełomie XVII i XVIII
wszystkim, którzy przyczynili storii, geografii, etnografii, trze- w. Urodzony i wychowany w Tczesię do powstania i ogromnego po- ba było malować, tapetować, mu- wie Jan Reinhold Forster i jego syn
wodzenia ekspozycji. Podzięko- rować itp.
Jerzy Adam swoimi odkryciami
znacząco wpłynęli na rozwój świata nauki. Sceny rodzajowe zarówno z życia Forsterów, jak i ludów
przez nich odkrywanych pozwoliły zwiedzającym wczuć się w klimat epoki oraz fascynujących podróży odkrywczych. Organizatorzy
odwzorowali nawet fragment żaglowca HMS Resolution, na którym odbyła się podróż Forsterów
i Cooka. Ekspozycję wzbogaciły
oryginalne eksponaty i nowoczesne techniki multimedialne. Interaktywna podłoga i globus oraz
stanowiska komputerowe z grą
edukacyjną dla dzieci i młodzieży
stanowiły dodatkową atrakcję.
Podziękowania za współpracę z Fabryką Sztuk otrzymała
M.M.
m.in. Magdalena Kubicka-Netka

T

Nowe Centrum Konserwacji
Wraków Statków wraz z Magazynem Studyjnym w Tczewie powstaje tuż za Muzeum Wisły i Fabryką Sztuk.
W uroczystości położenia kamienia węgielnego i wmurowania
aktu erekcyjnego, na zaproszenie Jerzego Litwina, dyrektora
NMM, wzięli udział m.in. Małgorzata Omilanowska, minister
kultury i dziedzictwa narodowego, Mieczysław Struk, marszałek woj. pomorskiego, Mirosław
Pobłocki, prezydent Tczewa.
– Inwestycja w Tczewie była
marzeniem dyrektora Jerzego
Litwina już od wielu lat – powiedziała minister M. Omilanowska. – Cieszę się, że udało się
w porę zaprojektować przedsięwzięcie i znaleźć źródła dofinansowania. Tczew jest szczególnym
miejscem na Pomorzu. Miasto
odegrało ogromną rolę w powojennej gospodarce morskiej naszego kraju. To tu powstała pierwsza
w Polsce Szkoła Morska, to tu myślano wręcz o budowie portu morskiego. Tczew ma wielki potencjał – takich mostów jak tutaj, nie
ma na całym świecie. Również inwestycja Narodowego Muzeum
Morskiego sprawi, że wzrośnie
ranga Tczewa jako ośrodka turystycznego.
O ważnej roli Tczewa w regionie pomorskim mówił też marszałek Mieczysław Struk.
– To miasto powstało z rzeki
i mimo, że przed szereg lat było
od niej odwrócone, to dzięki działaniom obecnego prezydenta Mirosława Pobłockiego i jego poprzednika Zenona Odyi, Tczew
wrócił nad Wisłę.
– Ta inwestycja, która widzimy na razie tylko oczami wyobraźni, jest uzupełnieniem działań, które od dawna prowadzimy
na tym terenie – przyznał Mirosław Pobłocki, prezydent
Tczewa. – Dzięki środkom zewnętrznym możliwe było przekształcenie dawnego obiektu fabrycznego w miejsce atrakcyjne
dla mieszkańców i turystów. Życzę Panu Dyrektorowi, aby ta
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Muzeum Morskie inwestuje w Tczewie

WĘGIELNY POD CENTRUM KONSERWACJI WRAKÓW

O projekcie
Wśród bogatych i zróżnicowanych zbiorów Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku
znajdują się obiekty wielkogabarytowe, części konstrukcyjne
wraków łodzi i statków z różnych
okresów historycznych oraz zabytkowe jachty.
Do tej pory muzeum, podobnie jak inne placówki muzealne
na świecie, borykało się z problemami konserwowania, rekonstruowania i przechowywania
tego typu eksponatów. Także
Narodowemu Muzeum Mor-

Tak za półtora roku ma wyglądać nowy obiekt (wizualizacja NMM)

skiemu brakuje magazynów z
odpowiednim wyposażeniem
do prezentowania dużych zabytków. Budowane w Tczewie
Centrum Konserwacji Wraków
Statków wraz z Magazynem
Studyjnym ma w dużym stopniu wypełnić tę lukę.
Projekt „Centrum Konserwacji Wraków Statków wraz
z Magazynem Studyjnym
w Tczewie – budowa infrastruktury kultury Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku”
realizowany jest w ramach Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”.
Wsparcie udzielone z funduszy
norweskich i funduszy EOG,
pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych. Całkowity koszt
projektu wynosi 22 mln złotych.
Projekt jest realizowany w partnerstwie
polsko-norweskim
z Narodowym Muzeum Mor-

Wśród podpisujących akt erekcyjny była Małgorzata
Omilanowska, minister kultury i dziedzictwa narodowego

skim w Oslo oraz z Muzeum Historii Kultury w Oslo.
Pracownia, Magazyn i Sala
Ekspozycyjna
Tczewskie Centrum zaprojektowała gdańska firma – FORMA
architekci Sp. z o.o. Głównym projektantem budynku jest Aleksandra Duch-Wojtczak. Realizacja budowy obiektu rozpoczęła się latem
2014 roku, a zakończenie projektu
planowane jest na koniec kwietnia
2016 r. Tczewskie Centrum buduje
firma Skanska SA.
Obiekt stanowią na dwie
przenikające się części – Pracownia Konserwacji i Magazyn Studyjny z Salą Ekspozycyjną. W Sali Ekspozycyjnej będą
przechowywane i udostępniane
zwiedzającym zabytki wielkogabarytowe, m.in. trzy historyczne jachty: „Dal”, „Opty” i „Kumka IV”. Na antresoli Magazynu
Studyjnego eksponowane będą

muzealia o małych rozmiarach.
Powierzchnię użytkową Centrum zajmować mają przestrzenie Pracowni Konserwacji, gdzie
oprócz prac konserwatorsko-archeologicznych i rekonstruktorskich zabytkowych wraków łodzi (w tym słowiańskich z około
XI–XII wieku, wydobytych z Zatoki Puckiej) planowane są działania związane z digitalizacją
zabytków ruchomych.
Jednym z ważnych elementów
procesu digitalizacji jest wykorzystanie technologii rozszerzonej
rzeczywistości (ang. augmented
reality), służącej do wirtualnej
prezentacji informacji o zbiorach
muzealnych i łączącej świat realny z rzeczywistością wirtualną. Goście Centrum będą z niej
korzystali przy użyciu własnych
urządzeń mobilnych, za pomocą
specjalnie przygotowanej darmowej aplikacji internetowej.
M.M.

WSZYSTKIE FOTOGRAFIE NA STR. 6-7 M. MYKOWSKA

inwestycja była kolejną perełką
w koronie i aby stała się miejscem, które przyciągać będzie
wszystkich ciekawych tego, co leżało niegdyś na dnie morza.
Po podpisaniu aktu erekcyjnego, kamień węgielny symbolicznie wmurowali: minister
Małgorzata Omilanowska,
marszałek Mieczysław Struk,
prezydent Tczewa Mirosław
Pobłocki, Michał Rzeszewicz,
konsul honorowy Królestwa Norwegii, Radosław Kaflowski,
dyrektor gdańskiego oddziału
firmy Skanska, która jest wykonawcą inwestycji, dyr NMM Jerzy Litwin oraz jego zastępca
Szymon Kulas.
Do tuby z aktem erekcyjnym
włożone zostały m.in. pamiątkowe tczewskie dukaty: Dersław,
Sambor i Trsow, wybite na pamiątkę 750-lecia miasta.
Dyrektor NMM Jerzy Litwin zaprosił na przecięcie wstęgi i otwarcie nowego obiektu…
w kwietniu 2016 r.

Prezydent Mirosław Pobłocki wmurowuje kamień węgielny
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Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) zostały wywieszone:
• wykaz nieruchomości – lokali mieszkalnych – przeznaczonych do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej na rzecz najemców;
• wykaz nieruchomości gruntowej,stanowiącejwłasnośćGminy Miejskiej Tczew, oznaczonej
jako działka nr 212/2 o pow.
157 m2 KW GD1T/0003008/1
położonej w Tczewie przy ul.
Chłodnej, przeznaczonej do
sprzedaży w drodze bezprzetargowej;
• wykaz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do
oddania w dzierżawę, zajętych pod wiaty śmietnikowe,
oznaczonych jako: działka nr
822/9, obr. 9 o pow. 67 m2 KW
GD1T/00016854/1 położonej w
Tczewie przy ul. Jana Kochanowskiego oraz część działki
nr 822/4, obr. 9, pow. 16 m2 KW
GD1T/00016854/1 położonej w
Tczewie przy ul. Jana Kochanowskiego;
• wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej na targowisku miejskim w Tczewie
przy ul. Żwirki – boks handlowy nr 11, o pow. 8,80 m2 w
hali nr I, oznaczonej nr działki 32/34, obręb 5, KW 16850,
przeznaczonej do oddania
w najem w drodze bezprzetargowej, w celu prowadzenia
działalności handlowej;
• wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonej
w Tczewie przy ul. Spółdzielczej 14, Obr. 1, dz. 973;
• wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonej
w Tczewie przy al. Solidarności, Obr. 6, dz. 238/20.

NOWY WODOWSKAZ
NA BULWARZE
Na Bulwarze Nadwiślańskim
( w miejscu, gdzie znajduje się
punkt widokowy) umieszczony został nowy wodowskaz.
Wkrótce pojawi się tam tablica informująca o najwyższych stanach
wody na Wiśle w Tczewie, np.:
– w 1816 r. poziom wody wynosił
11,52 m
– w 1924 r. – 10,96 m
– w 2010 r. – 10,41 m.
Z inicjatywą umieszczenia takiego wodowskazu z informacjami
wystąpiło Stowarzyszenie Trsow.

STRAŻ MIEJSKA
W TCZEWIE

Tel. alarmowy 986
Fax 58 77 59 338
Dyżurny Straży Miejskiej
58 77 59 371

VIII Olimpiada Wiedzy o bezpieczeństwie
Już po raz VIII wystartowała Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie. Organizuje ją
dziewięć Straży Miejskich
województwa pomorskiego,
w tym tczewska Straż Miejska oraz Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdańsku.
Tym razem hasło konkursu
to: „Jestem uczestnikiem ruchu drogowego”.
Główną nagrodą dla laureata
olimpiady jest darmowy indeks I
stopnia na wybrany kierunek studiów ufundowany przez Gdańską
Wyższą Szkołę Humanistyczną w
Gdańsku oraz inne równie atrakcyjne nagrody.
Olimpiada skierowana jest do
uczniów szkół ponadgimnazjalnych i składa się z trzech etapów.
Pierwszy z nich odbył się 10 grudnia w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii –Curie przy ulicy Szkoły Morskiej 1. Przystąpiło
do niego 7 tczewskich szkół z łączną liczbą 72 uczniów. Uczniowie
otrzymali do rozwiązania test,
składający się z 20 pytań jednokrotnego wyboru. Nad prawidłowym przebiegiem pierwszego

STRAŻ MIEJSKA W TCZEWIE

OGŁOSZENIA

etapu olimpiady czuwali funkcjonariusze Straży Miejskiej z Tczewa oraz koordynatorzy szkolni.
Tematyką tegorocznej edycji
Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie – „Jestem uczestnikiem ruchu drogowego” jest projekt poprawy bezpieczeństwa w ruchu
drogowym w swoim miejscu zamieszkania. Olimpiada ma zaktywizować i zachęcić młodzież do

stosowania w życiu codziennym
norm moralnych i prawnych. Ma
wykazać, że przestrzeganie norm
to nie tylko obowiązek, ale również postawa , która niesie za sobą
wymierne korzyści , a wiedza, którą zdobędą pomoże im rozwijać się
i planować swoją przeszłość.
II etap olimpiady odbędzie się
18 lutego 2015 r. w I LO w Tczewie.
M.F.

Coraz więcej nagrań monitoringu trafia do policji
W październiku tczewska
straż miejska odnotowała 781
interwencji, w tym 419 zgłoszonych przez mieszkańców
i przedstawicieli instytucji,
199 zgłoszonych przez operatorów monitoringu, 112 zgłoszonych przez dyżurnych Komendy Powiatowej Policji
w Tczewie oraz 51 – to interwencje własne strażników.
• Przewieziono 12 osób z upojeniem alkoholowym – 8 do Pogotowia Socjalnego w Elblągu,
2 – do noclegowni w Malborku, 1 do szpitala i 1 do policyjnej izby zatrzymań.
• Przeprowadzono 98 wspólnych
patroli z funkcjonariuszami
KPP.
• Osadzeni z Aresztu Śledczego
w Starogardzie Gd. wykonując prace porządkowe na terenie Tczewa zebrali łącznie 62
worki (o poj. 120 litrów każdy)
oraz 1 przyczepę liści. Zebrano
również 1 przyczepę ciągnikową odpadów pozostawionych
przez bezdomnych.

• 5 listopada przy ul. Chopina,
patrol interwencyjny (policjant
i strażnik miejski) podjęli interwencje w związku z incydentem zarejestrowanym przez
kamerę monitoringu – 3 młodych mężczyzn niszczyło plakaty wyborcze. Sprawcy zostali ukarani mandatami karnym
przez funkcjonariusza KPP.
• Dzielnicowi strażnicy miejscy
działający na osiedlach Suchostrzygi i Bajkowym podjęli
34 interwencje własne oraz 35
zleconych (przez administracje
osiedli, dyżurnych SM, mieszkańców), nałożyli 12 mandatów karnych na łączną kwotę 1150 zł. Wystawiono też 12
wezwań dla sprawców wykroczeń, 20 osób pouczono.
Na terenie Nowego Miasta i os.
Zatorze dzielnicowi podjęli 25 interwencji własnych oraz 98 zleconych, nałożyli 10 mandatów
karnych na łącznie 1000 zł, wystawili 26 wezwań dla sprawców
wykroczeń oraz 19 osób pouczyli.
• Do Komendy Powiatowej Policji przekazano materiały z mo-

nitoringu: rozboje (4, 5, 7, 13,
20, 25, 27 i 28 listopada), kradzieże (12, 18, 27 listopada),
uszkodzenie mienia (22 listopada), napad (25 listopada),
wypadek drogowy (28 listopada), pobicie (30 listopada).
• 23 i 31 października 9 strażników brało udział w działaniach dotyczących ruchu drogowego, zorganizowanych przez
Komendę Powiatową Policji
w Tczewie, pod kryptonimem
„Niechronieni uczestnicy w ruchu drogowym”. W wyniku
przeprowadzonych działań 3
osoby pouczono.
• Przeprowadzono działania dotyczące egzekwowania od właścicielipsówzgodnegozprzepisami
wyprowadzania czworonogów
i sprzątania po nich. Łącznie
przeprowadzono 24 interwencje. Nałożono 5 mandatów na
łączną kwotę 600 zł, za niezgodne z przepisami wyprowadzanie
psów. Pouczono 8 osób. Do schroniska dla bezdomnych zwierząt
zgłoszono 3 psy bez opieki.
M.M.
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Gdyby nie mosty, przypłynąłby do Tczewa…

KOCIEWIACY NA M/S KOCIEWIE

Kociewiacy przed „swoim” statkiem

Trudności nie sprawia już załodze komunikacja z rodziną, bo
każdy z marynarzy ma możliwość
codziennego kontaktu z bliskimi
drogą elektroniczną. Problemem

Na statku jest nawet siłownia

na statku może być za to opieka medyczna. Wśród załogi nie
ma wykwalifikowanego lekarza,
a wszelkie drobne zabiegi wykonuje najczęściej kapitan. Gdy statek

jest na tyle blisko lądu, że znajduje
się w zasięgu lotu helikoptera, pomoc można sprowadzić, gorzej jeśli jest na pełnym oceanie.
Kociewiem dowodzi dwóch
kapitanów, którzy zmieniają się
co 4 miesiące. Oprócz Józefa
Grzelaka, kapitanem jest także
Krzysztof Wierzchoń.
Statek jest pełnomorski, ale
pływa też po większych rzekach.
Jak powiedział kapitan Grzelak, przy odpowiednim poziomie
wody w Wiśle, mógłby przypłynąć do Tczewa, gdyby na przeszkodzie nie stały… mosty. Statek zająłby wówczas jednak
sporą część nabrzeża – jego długość to blisko 200 m.
M/s Kociewie już 15 grudnia
wypływa w kolejny rejs.
M.M.

WSZYSTKIE FOTOGRAFIE M. MYKOWSKA

Statek m/s Kociewie, remontowany w stoczni Nauta w
Gdyni odwiedzili prezydent
Tczewa Mirosław Pobłocki
i Alicja Gajewska – matka
chrzestna jednostki.
Statek, zanim wypłynie w kolejny dalekomorski rejs, musi przejść
konserwację i drobne naprawy.
Czas przymusowego postoju w
Stoczni Remontowej „Nauta” w
Gdyni, wykorzystał kapitan jednostki – Józef Grzelak, aby zaprosić tczewian na pokład.
Statek jest szczególny – nosi
nazwę Kociewie, a jego matką
chrzestną jest Alicja Gajewska,
dyrektor Fabryki Sztuk. Stąd też
w kajutach wiele tczewskich i kociewskich pamiątek – m.in. flagi
miasta i regionu. Upominki kapitanowi i załodze przekazał także
prezydent Mirosław Pobłocki.
Statek został zbudowany 5 lat
temu w chińskiej stoczni. Jego armatorem jest Polska Żegluga Morska, ale pływa pod banderą Wysp
Bahama. Załoga liczy obecnie 23
osoby, w tym 3 kadetów i składa
się z samych Polaków. Masowiec
przewozi m.in. zboże, nawozy, koncentraty, węgiel, rudę. Zawija do
najdalszych portów, także tych niepokojonych przez piratów. – Trzy
lata temu podczas rejsu do Peru, zawinęliśmy do portu, gdzie było naprawdę niebezpiecznie – opowiada
kapitan Grzelak. – Na statku nie
mamy broni, ale wynajęliśmy ekipę ochroniarzy. W nocy podpłynęły do nas dwie łódki z uzbrojonymi
napastnikami. Wywiązała się regularna strzelanina.
Pierwszy rejs Kociewia był jednak szczęśliwy – statek przyjął na
pokład dwóch rozbitków dryfujących u wybrzeży Kostaryki. Ich
jacht się przewrócił, a dwóch żeglarzy uczepiło się kadłuba.

Na mostku kapitańskim

Kapitan J. Grzelak i A. Gajewska przy sterze
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Cztery pory roku w Tczewie – kalendarz 2015

Konkurs fotograficzny o nagrodę prezydenta Tczewa rozstrzygnięty
Konkurs fotograﬁczny pod hasłem „Cztery pory roku w Tczewie – kalendarz 2015” został zorganizowany przez Urząd
Miejski w Tczewie po raz pierwszy. Jego celem było fotograﬁczne przedstawienie walorów Tczewa. Najciekawsze zdjęcia zostały zamieszczone w kalendarzu na następny rok, promującym nasze miasto.

grody i upominki. Wpłynęło
ponad 50 prac, komisja konkursowa nie miała więc łatwego zadania. Właścicielem tabletu został autor zwycięskiej fotograﬁi
przedstawiającej Most Tczewski
latem – Roman Hudzik. Cenne nagrody rzeczowe otrzymali również dwaj pozostali laureaci – Krzysztof Jach (II miejsce)
oraz Wiesław Pustkowski (III
miejsce).
Wszyscy pozostali uczestnicy
konkursu otrzymali wyróżnienia.
Oto oni:
• Stanisław Borkowski
• Jacek Cherek
• Krzysztof Chróścicki
• Sylwia Michalewicz
• Jacek Szymański
• Danuta Żywicka

M. MYKOWSKA

grudnia prezydent miasta
1
Mirosław Pobłocki wręczył uczestnikom konkursu na-

Po wręczeniu nagród prezydent
Pobłocki zaprosił wszystkich
uczestników do udziału w przyszłorocznym konkursie.
– Z pewnością wezmę udział
w konkursie za rok. Następnym
razem postaram się uwiecznić
na fotograﬁach miejsca mniej
typowe dla Tczewa – powiedział
Roman Hudzik, dziękując za
przyznanie głównej nagrody.
Konkursowe fotograﬁe prezentowane są do końca miesiąca w holu Urzędu Miejskiego,
w budynku przy pl. Marsz. Piłsudskiego 1. Poniżej publikujemy te, z których powstał trzynastoplanszowy kalendarz na
następny rok.
Regulamin konkursu na następny rok ukaże się w kolejnym
wydaniu „Panoramy Miasta”.

Praca Romana Hudzika najbardziej spodobała się komisji
konkursowej

M.Ś.

JACEK CHEREK – Lokomotywa Grzegorza Ciechowskiego

JACEK SZYMAŃSKI – Magistrat zimą

ROMAN HUDZIK – Most Tczewski w czterech porach roku
– wiosna

STANISŁAW BORKOWSKI – Wiatrak typu holenderskiego
z 1890 r.
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STANISŁAW BORKOWSKI – Widok na tczewską starówkę
od strony Wisły

II MIEJSCE
KRZYSZTOF JACH – Pchli Targ na pl. Gen. J. Hallera w 2014 roku

III MIEJSCE
WIESŁAW PUSTKOWSKI – Plac Gen. Józefa Hallera
– serce Starego Miasta

I MIEJSCE
ROMAN HUDZIK – Most Tczewski w czterech porach roku
– lato

JACEK CHEREK – Inscenizacja wybuchu II wojny światowej
1 września 2012 roku na Bulwarze Nadwiślańskim

STANISŁAW BORKOWSKI – Bulwar Nadwiślański
im. Księcia Sambora II

JACEK CHEREK – Zegar słoneczny w Parku Miejskim

JACEK CHEREK – Pomnik Solidarności w Parku
im. Mikołaja Kopernika
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VII Festiwal Twórczości Kociewskiej im. Romana Landowskiego

Regionaliści na tczewskiej scenie
Prawie 300 młodych artystów z trzech powiatów
wzięło udział w VII Festiwalu Twórczości Kociewskiej.
W tym roku organizatorzy rozszerzyli formułę imprezy – to już nie
Konkurs Literacki, ale Festiwal
Twórczości Kociewskiej im. Romana Landowskiego.
Festiwal adresowany jest do
dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym, w tym do
placówek oświatowych wszystkich poziomów edukacyjnych, domów kultury i placówek wychowania pozaszkolnego. W tym
roku uczestnicy czerpali z twórczości regionalistów: Andrzeja Grzyba, Barbary Pawłowskiej,
Bernarda Janowicza, Bożeny Ronowskiej, Emilii Rulińskiej, Jana
Majewskiego, Jana Schulza, ks.
Janusza Pasierba, ks. Franciszka
Kameckiego, Krystyny Kluczyńskiej, Pawła Wrzosa-Wyczyńskiego, Romana Landowskiego, Stanisława Sierki, Wandy Dembek,
Zygmunta Bukowskiego.
W imprezie uczestniczyło 298
wykonawców, którzy przygotowywali się do konkursu pod kierunkiem 82 opiekunów. Reprezentowanych było 47 placówek z trzech
kociewskich powiatów (tczewskiego, starogardzkiego i świeckiego):
– 2 przedszkola
– 22 szkoły podstawowe
– 9 gimnazjów
– 13 szkół ponadgimnazjalnych
– 10 innych.
Zgłosiło się:
– 212 uczestników z powiatu
tczewskiego

Wśród programów scenicznych najlepsza okazała się prezentacja uczniów SP 11 z Tczewa

– 74 uczestników z powiatu
starogardzkiego
– 12 uczestników z powiatu
świeckiego.
Do konkursu przyjęto:
– 40 młodzieńczych prac
literackich
– 58 prac plastycznych
– 77 recytatorów w eliminacjach
rejonowych
– 57 recytatorów w eliminacjach
finałowych
– 7 programów poetycko-muzycznych
– 4 inscenizacje.

Jasna i Dersław w wykonaniu dzieci z Przedszkola nr 8 w Tczewie

Głównym organizatorem
i koordynatorem konkursu jest
Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej, a współpracują
z nim: Centrum Kultury i Sztuki, Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Skulteta, Fabryka
Sztuk w Tczewie oraz Ognisko
Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gd. Zenon Drewa, wiceprezydent Tczewa przekazał
organizatorom podziękowania
podkreślając ogromną wartość
tej imprezy dla promocji i poznania twórczości kociewskich

twórców i tradycji naszej małej
ojczyzny.
20 listopada, podczas
Koncertu Finałowego, zaprezentowali się laureaci. Gościnnie
wystąpiły dzieci z Przedszkola
nr 8 w inscenizacji „Jasna i Dersław” według R. Landowskiego. Na zakończenie z krótkim
recitalem wystąpił zespół wokalno-muzyczny „Familia HP”,
prezentujący autorskie opracowanie utworów kociewskich regionalistów.
M.M.

W koncercie finałowym wystąpił zespół Familia HP
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Przedszkolaki z „ósemki”

NAGRODY PRZYZNANE W VII FESTIWALU TWÓRCZOŚCI KOCIEWSKIEJ
W grupie II (kl. IV-VI):
I m. – Robert Tiałowski, SP nr 3 w
Starogardzie Gd.; II m. – Wiktoria
Mrozek, SP nr 7 w Tczewie; III m.
– Maria Apostołowicz, SP nr 11 w
Tczewie

RECYTACJE (proza i poezja)
Przedszkola i klasy 0:
I m.– Karolina Prabucka,
Przedszkole nr 8 w Tczewie; II
m. – Eliza Machnikowska, Gminne Przedszkole
w Zblewie; III m.
– Tobiasz Małyszek, Przedszkole
nr 8 w Tczewie

KONKURS PLASTYCZNY
Na konkurs wpłynęły i zakwalifikowało się 58 prac z placówek
oświatowych w Tczewie, Starogardzie Gdańskim, Skarszewach, Lubiszewie, Brzuścach,
Pelplinie, Kulicach, Miłobądzu.

W grupie III (gimnazja):
I m. – Joanna Lewandowska, Publiczne Katolickie
Gimnazjum
w
Tczewie; II m. –
Patryk Klaman,
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz
Osób z Upośledzeniem
Umysłowym. Koło w
Skarszewach; III
m. – Wiktoria Kamińska, Gimna- Ksenia Iwanowska
zjum w Gniewie zaprezentowała wiersz

W grupie I (do kl. III):
I m. – Wiktoria Osielska, Zespół Szkół nr 2 w Pelplinie; II m.
– Kinga Zybura, Zespół Szkół w
Subkowach, Szkoła Filialna w
Brzuścach; III m. – Laura Narel,
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz
Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Koło w Skarszewach

W grupie IV:
(szkoły ponadpodstawowe):
I m. – Artur Hausmann, Zespół
Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie; II m. – Alina
Haftka, Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie;
III m. – Justyna Kuszyńska,
II LO w Tczewie.

Kategoria PROZA
I m. – Wiktoria Stasiewicz, SP nr
4 w Starogardzie Gd.
II m. – Sandra Kruszyńska, Zespół Szkół Publicznych w Suminie
III m. – Jakub Miczek, SP nr 4 w
Starogardzie Gd.

„Ślimak” A. Grzyba

Szkoły podstawowe kl. I-III
I m. – Ksenia Iwanowska, SP nr 3
w Starogardzie
Gd.; II m. – Kornelia Krysiak,
SP w Lubichowie; III m. – Zoﬁa
Sawczak, SP nr 7
w Tczewie

Szkoły podstawowe kl. IV-VI
I m. – Mateusz Woroch, SP nr 3
w Starogardzie Gd.; II m. – Anna
Stachowiak, Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gd.;
III m. – Aleksandra Skórka, SP
nr 10 w Tczewie

Gimnazja:
I m. – Wiktoria Dąbrowska, Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gd.; II m. – Aleksandra
Kuraszewicz, Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gd.;
III m. – Joanna Lewandowska,
Publiczne Katolickie Gimnazjum w Tczewie
Szkoły ponadgimnazjalne:
I m. – Weronika Milewska, Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gd.; II m. – Robert Pilarski, Collegium Marianum
Liceum Katolickie w Pelplinie;
III m. – Daniela Pawłowska, Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gd. oraz Weronika
Frymarska, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie.
PROGRAMY SCENICZNE
Po obejrzeniu 7 inscenizacji i 4
programów poetycko-muzycznego jury postanowiło wręczyć następujące nagrody:
I m. – SP nr 11 w Tczewie; I
m. – SP nr 4 w Starogardzie
Gd.; II m. – Internat Zespołu
Szkół Ekonomicznych w Tczewie; III nagroda – Collegium
Marianum w Pelplinie.

WSZYSTKIE FOTOGRAFIE NA STR. 12-13 M. MYKOWSKA

JUWENILIA LITERACKIE
Kategoria: POEZJA
I m. – Julia Kaffka, Gim. nr 1 w
Tczewie; II m. – Oliwia Orlikowska, SP nr 4 w Starogardzie Gd.;
III m. – Maria Apostołowicz, SP
nr 11 w Tczewie
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Regionalnego
oraz Gminę Miejską
Tczew

ŚWIATOWY TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
J

uż po raz czwarty, w dniach od
17 do 21 listopada 2014 r., Dom
Przedsiębiorcy w Tczewie zorganizował obchody Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to inicjatywa wywodząca się ze Stanów Zjednoczonych i
Wielkiej Brytanii. Jej pomysłodawcami są: Carl Schramm – dyrektor zarządzający amerykańskiej Fundacji Kauffmanna, były
premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown oraz brytyjska organizacja Make Your Mark. Twórcy i
organizatorzy Światowego Tygodnia postawili sobie za cel promocję przedsiębiorczości rozumianej
nie tylko jako prowadzenie własnej działalności gospodarczej, ale
także świadome kształtowanie
ścieżki kariery zawodowej, rozwijanie wiedzy i umiejętności wśród
młodych ludzi – uczniów, studentów, absolwentów, start–upów,
osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą.
W tym roku tczewskie obchody tygodnia przedsiębiorczości
rozpoczęło seminarium poświęcone zagadnieniom podatkowym
„Puste faktury i nierzetelność
kontrahentów – problemy z VAT”,
które poprowadził doradca podatkowy Piotr Geliński. Ponadto
przedsiębiorcy mieli okazję zapoznać się z możliwościami otrzymania zwrotnych środków w postaci pożyczek „Jeremie” podczas
spotkań z konsultantką, Natalią
Langowską z punktu Pomorskiego Centrum Informacyjnego
w Tczewie.

Drugiego dnia odbyło się seminarium poświęcone zagadnieniom prawnym „Przedsiębiorca
i sąd... oraz zawierania umów w
praktyce”, którego pierwszą część
poprowadziła adwokat Monika
Lenczewska, natomiast drugą
Rafał Kruczkowski, koordynator z sieci Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu Wolna Przedsiębiorczość z Gdańska.
Trzeci dzień obchodów światowego tygodnia przedsiębiorczości był okazją do podsumowania
konkursów Prezydenta Miasta
Tczewa „Mój Biznesplan 2013”
oraz „Rzemieślnik Roku 2014”.
Głównymi laureatami konkursu „Rzemieślnik Roku 2014” były
firmy: „Twoja Niania” Kamili
Chabowskiej oraz „MF Meb-

le” Marcina Firyna. Celem
konkursu jest identyfikacja i promocja lokalnych produktów rzemieślniczych dostarczanych na
terenie Tczewa wraz z wyróżnieniem ich wytwórcy lub dostawcy.
W konkursie każdy mieszkaniec
mógł zgłosić mikroprzedsiębiorstwo – sklep, lokal gastronomiczny, punkt usług bądź rzemieślnika, z którego usług korzystał lub
miał okazję usłyszeć i jego zdaniem, ich poziom zasługuje na
uznanie bądź wyróżnił się na tle
innych firm. Obie nagrodzone firmy spełniły te kryteria i uzyskały
bardzo dobrą opinię kapituły złożonej m.in. z laureatów poprzednich edycji konkursu oraz przedstawicieli samorządu miasta
Tczewa. Laureaci otrzymali rów-

nież atrakcyjne nagrody rzeczowe
– nowoczesny laptop powędrował
do Marcina Firyna, a praktyczny
aparat fotograficzny będzie odtąd
służyć w codziennej pracy Kamili Chabowskiej.
Wyłoniono także najlepszy
spośród młodzieżowych biznesplanów, złożonych przez uczniów
szkół ponadgimnazjalnych. Celem konkursu jest kształtowanie postaw proprzedsiębiorczych
wśród młodzieży, promowanie
kreatywnego myślenia i zalet prowadzenia własnego biznesu oraz
ukazanie korzyści płynących z
wprowadzania innowacji do prowadzonych przez siebie przedsięwzięć. Przy ocenie złożonych prac
brane były pod uwagę takie kryteria jak: oryginalność i niepowta-
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W DOMU PRZEDSIĘBIORCY…
rzalność, trafność założeń marketingowych przedsięwzięcia, także
pomysł na produkt lub usługę do
tej pory nie występującą na rynku.
I tak po długich naradach kapituła konkursu wyłoniła zwycięski
biznesplan Jarosława Grabowskiego, który przedstawił pomysł na biznes „I love Cocktail”
czyli połączenie zdrowej gastronomii (desery i napoje) z klubem fitness. Przyznano także wyróżnienie – otrzymała je Aleksandra
Wiśniewska za pomysł na biznes „World by Card”, którego ideą
było tworzenie unikalnych i ręcznie zdobionych kartek okolicznościowych oraz opakowań do prezentów. Oboje uczniowie na co dzień
uczęszczają do Zespołu Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie.Zwycięzcakonkursuotrzymał
nagrodę w postaci nowoczesnego
tabletu, a za wyróżnienie przyznano praktyczny dysk zewnętrzny.
Złożone przez obu uczniów prace przygotowane były pod okiem
Barbary Tomaszewskiej, która otrzymała nagrodę rzeczową w
postaci mini tabletu.
Spotkanie w ramach tygodnia
przedsiębiorczości było też okazją do uhonorowania firm, których inwestycje i dotychczasowa
działalność w Tczewie zasłużyły
na wyróżnienie. Do grona wyróżnionych przez samorząd miasta
Tczewa firm dołączyły:
– Flextronics sp. z o.o. za działalność w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu oraz
stały rozwój na terenie miasta
Tczewa,

– Gemalto sp. z o.o. za stały
rozwój firmy i tworzenie nowych
miejsc pracy,
– PanLink sp. z o.o. za inwestycję w strefie ekonomicznej i tworzenie nowych miejsc pracy.
Serdecznie gratulujemy nagrodzonym i wyróżnionym firmom.
Dodatkowym punktem programu gali było przedstawienie
wyników raportu na temat przedsiębiorczości, wykonanego na zamówienie Domu Przedsiębiorcy.
Zawierał on głównie informacje o
problemach z jakimi borykają się
przedsiębiorcy oraz rekomendacje działań dla jednostek wspierających przedsiębiorców. Raport
został przygotowany przez firmę
Skills Garden Bartosza Stawikowskiego.
Czwartego dnia tygodnia
przedsiębiorczości, pracownicy
Domu Przedsiębiorcy wspólnie
z Adamem Janasem, twórcą portalu „Biznes przy kawie”,
przygotowali pierwsze w powiecie tczewskim rozgrywki
„Cashﬂow”. Jest to bardzo popularna edukacyjna gra planszowa Roberta Kiyosaki, zaprojektowana tak, aby umożliwić
poznanie tematyki związanej
z rachunkowością i ﬁnansami.
„Cashﬂow” uczy podstaw inwestowania w akcje, biznes i nieruchomości, umieszczając gracza
w interaktywnym środowisku
pozwalającym na eksperymentowanie z własną strategią.
W grze „Cashflow” zastosowano unikalną technikę nauki inwestowania – model interaktyw-

ny. Pozwala uczyć się nie poprzez
czytanie czy słuchanie wykładu,
ale poprzez symulację rzeczywistych zdarzeń, bez ryzykowania
własnych pieniędzy. W rozgrywkach udział wzięły cztery szkoły ponadgimnazjalne z naszego
miasta: Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Budowlanych
i Odzieżowych, Zespół Kształcenia Zawodowego oraz Zespół
Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich. Najlepszym graczem spośród wszystkich 24 startujących,
okazał się Marek Okroj z Zespołu Kształcenia Zawodowego, a tym samym jego szkoła
otrzymała tytuł najlepszej drużyny. Z przyjemnością podkreśla
się fakt, że zwycięska drużyna
była bardzo dobrze przygotowana do rozgrywki. Zwycięzcy otrzymali dla szkoły puchar I rozgrywek „Cashflow” oraz nagrodę
w postaci nowego kompletu gry
„Cashflow”, natomiast najlepszy
gracz otrzymał również nagrodę
rzeczową oraz mini puchar.
Tego samego dnia Dom Przedsiębiorcy w Tczewie, reprezentowany przez Martę Andraszewicz uczestniczył w obchodach
Pomorskiego Dnia Przedsiębiorczości. Tym razem obchody odbyły się w siedzibie Powiatowego
Urzędu Pracy w Tczewie przy ul.
Sadowej miały charakter otwartych konsultacji, mających na celu
promocję przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
Ostatniego dnia obchodów
przedsiębiorcy mieli okazję spotkać się z przedstawicielką Głów-

nego Punktu Informacyjnego
Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, Martyną Sawicką. Podczas spotkania prelegentka
przedstawiła założenia nowej
perspektywy ﬁnansowej na lata
2007-2013 oraz przekazała informację na temat możliwości
otrzymania zwrotnych środków
w postaci pożyczek Jeremie.
Spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, dlatego
planuje się powtórzenie go w innym terminie.
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do organizacji
obchodów Światowego Tygodnia
Przedsiębiorczości w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie, a w szczególności: adwokat Monice Lenczewskiej, Rafałowi Kruczkowskiemu
ze Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość w Gdańsku, doradcy
podatkowemuPiotrowiGelińskiemu, Adamowi Janasowi, twórcy portalu „Biznes przy Kawie”,
Martynie Sawickiej z Głównego Punktu Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku i Natalii Langowskiej z sieci
Powiatowego Centrum Informacyjnego Pomorskiego Funduszu
Pożyczkowego oraz Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych. Podziękowania składamy także wszystkim
naszym koleżankom i kolegom
z Urzędu Miejskiego w Tczewie,
którzy z dużym zaangażowaniem
wspierali organizację wydarzenia
i przyczynili się do jego sukcesu.
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MAREK ROBERT GÓRNIAK
PAMIĘTNIKI, RELACJE I WSPOMNIENIA
OSADNIKÓW REJONU OBECNEJ GMINY
JERZMANOWA
(część 2)

JERZMANOWA – LUBLIN 2014

achęcamy do zapoznania się
ze wspomnieniami Jana
Z
Trzeszcza – działacza społeczno-politycznego Dolnego Śląska
i ziemi lubuskiej, który w czasie
drugiej wojny światowej przebywał na robotach przymusowych
we wsi Małżewo. Zawarte są one
w publikacji „Pamiętniki, relacje i wspomnienia osadników
rejonu obecnej gminy Jerzmanowa” (cz. 2), wybór i oprac.
Marek Robert Górniak. Chociaż
książka przedstawia życie osób
związanych z gminą Jerzmanowa, to nie ma wymiaru wyłącznie lokalnego. Zawiłe koleje ludzkich losów sprawiają, iż nabiera
ona charakteru uniwersalnego
i jak się okazuje, nawet miłośnicy historii ziemi tczewskiej, mogą
znaleźć w niej przydatne dla swoich zainteresowań informacje.
Dzięki uprzejmości Autora książka jest dostępna w Sekcji Historii
Miasta Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie przy ul. J. Dąbrowskiego 6.
M.K.

Stop Przemocy – IV edycja konkursu plastycznego
5 grudnia prezydent Mirosław Pobłocki wraz z organizatorami zaprosił do Urzędu Miejskiego laureatów konkursu plastycznego Stop
Przemocy. Zdobywcy głównych nagród i wyróżnień otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy.
– Dziękuję wszystkim dzieciom
za udział w konkursie i przygotowanie przepięknych prac, które zostały docenione przez jury
– powiedziała Julita Jakubowska, dyrektor MOPS w Tczewie,
witając uczestników i ich rodziny.
– Dzisiaj zebraliśmy się nie tylko
po to, aby wręczyć nagrody, ale
przede wszystkim, ażeby zastanowić się, jak każdy z nas może przeciwdziałać zachowaniom agresywnym.
W konkursie wzięły udział
dzieci i młodzież ze świetlic środowiskowych, socjoterapeutycznych
oraz uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu miasta.
I etap konkursu odbył się
w szkołach oraz świetlicach. Pedagodzy i wychowawcy wyłonili najlepsze prace i przekazali je do Zespołu Interdyscyplinarnego.
Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, dlatego
do II etapu zakwalifikowało się aż
130 prac. Jury w składzie: Anna
Siudem-Kopka – plastyk, pedagog, Elżbieta Urbanowska
– przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Ewa Troka – kierownik Działu Pomocy Środowiskowej MOPS oraz Agnieszka

M. ŚNIEGULA

Wspomnienia osadników
– w tczewskiej bibliotece

Prezydent M. Pobłocki wręczył nagrody laureatom konkursu

Karczyńska – pracownik socjalny Zespołu ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie nagrodziło 74 prace za udział w konkursie,
a 56 prac za zdobycie czołowych
miejsc oraz wyróżnień.
IV edycja konkursu plastycznego Stop Przemocy została zorganizowana przez tczewski Zespół
Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz partnerem

– Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Jak informuje przewodnicząca zespołu Gabriela Stapel-Rygosik, przedsięwzięcie miało na celu
eliminowanie zachowań agresywnych i przemocy, ochronę
przed agresją, zwiększenie reagowania na stosowanie przemocy
oraz edukację dzieci i młodzieży
w zakresie skutków stosowania
i doświadczania przemocy.
M.Ś.

Tczewscy seniorzy na „Spotkaniach z pasjami”
U

czestniczyli w nim seniorzy
z Tczewa, którzy spotykali się co drugi czwartek, by miło
spędzić czas oglądając telekonferencję. Gośćmi spotkań online
były osoby znane: Emilian Kamiński, Ewa Bem, Katarzyna Grochola, Jerzy Kryszak,
Maria Szabłowska i Krzysztof Szewczyk. Tczewska książnica zorganizowała ponadto
cztery powtórki programów z 1.
edycji z udziałem: Hanny Bakuły, Krystyny Jandy, Teresy Lipowskiej i przebojowej DJ
Wiki, które cieszyły się sporym
zainteresowaniem. Przez te kil-

ka miesięcy podejmowano różne
tematy: od mody, aktywnego trybu życia poprzez fotografię, muzykę, sztukę i naukę, a skończywszy na znajdowaniu szczęścia w
drobnych rzeczach. Organizatorzy starali się zachęcić uczestników do aktywności. W tym celu
odbywały się konkursy, np. na
tworzenie „lepiejów”, czyli dwuwersowych wierszyków. Jednym
z zadań było chociażby ubranie
manekina krawieckiego z resztek materiałów. Seniorzy chętnie
śpiewali, zwłaszcza gdy bibliotekę odwiedził zespół „Fisolki”, słuchali muzyki, oglądali wystawy,

MBP

Od kwietnia do grudnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Tczewie odbywały się „Spotkania z pasjami”, w ramach
projektu realizowanego przez Fundację Orange ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

We wrześniu tczewscy seniorzy spotkali się z Krystyna Janda

a nawet tańczyli. Nie zabrakło
też czasu na rozmowy – te bardziej i mniej poważne. Chwilami
bywało zabawnie, innym razem
nostalgicznie. Z całą pewnością
„Spotkania z pasjami” stanowiły

dobrą okazję, by zintegrować się
i nawiązać nowe znajomości oraz
przekonać się o tym, że Biblioteka jest miejscem przyjaznym dla
ludzi w każdym wieku.
M.K.
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SEZON GRZEWCZY, CZYLI CO BY TU SPALIĆ?
rzykrymi oznakami nadchoP
dzącej zimy są nie tylko odlatujące bociany i czajki, ale także
sine dymy i słodki zapach roznoszący się po wielu miejscowościach
w Polsce. Tak się rozpoczyna sezon grzewczy, a Polska o tej porze
roku zaczyna śmierdzieć…
Nieprzyjemnie słodkawy i duszący zapach roznosi się po całej
Polsce – bez względu na to, czy są
to małe osady i wioski, czy dzielnice domków jednorodzinnych
w dużych aglomeracjach. Wszędzie tam, gdzie Polacy ogrzewają
się ciepłem z przydomowych kotłowni, pali się w nich odpady opakowaniowe, zużyte pieluchy, styropian, części ubrań, stare buty,
opakowania wielomateriałowe,
lakierowane części starych mebli,
a nawet pocięte stare opony.
Nieświadomi truciciele
Problem w tym, że możliwość
egzekucji zakazu tego procederu jest wątpliwa. Przysłowiowa
„wolnoć Tomku w swoim domku”
bywa nieznośna i szkodliwa – dla
tych, co sąsiadują z domem opalanym śmieciowymi resztkami,
jak i dla samych palących odpadami w piecach. Aby udowodnić palenie w piecach odpadami,
należałoby przyłapać sprawcę
„na gorącym uczynku”, a możliwości wchodzenia policji, straży miejskiej, że o inspekcji ochrony środowiska nie wspomnę, na
prywatne posesje są zawsze obwarowane tysiącem „ale”.
Rzecz w tym, że problem „niskiej emisji”, bo tak został on nazwany, powinien być eliminowany nie metodami policyjnymi, ale
wysoką świadomością ekologiczną społeczeństwa. Gdyby wiedza
o szkodliwości dzikiego palenia odpadami w domowych kotłach była
powszechna, może nigdy nie musielibyśmy z tym problemem borykać się w takiej skali jak obecnie.
Zasoby polskiego Internetu
i polskie programy edukacyjne
oferują potężną ilość informacji
o „niskiej emisji” i jej szkodliwości.
Daleko nie szukać – prowadzony
przez Abrys, wydawcę „Przeglądu Komunalnego”, serwis „Misja-emisja” ogłasza wprost: „W
raporcie Europejskiej Agencji Śro-

dowiska „Air quality in Europe – 2012 report” podano, że 21
proc. ludności miast europejskich
w 2010 r. było narażonych na nadmierne stężenia pyłu zawieszonego PM10, który jest jednym z najważniejszych zanieczyszczeń pod
względem szkodliwości dla zdrowia ludzkiego, występujących
w powietrzu. Z raportu wynika
również, że liczba osób narażonych na nadmierne stężenie pyłu
PM2,5, a także benzo(a)pirenu
(BaP), sięgała aż do 30 proc. ludności miast europejskich.
Niska emisja, w czasie której
są emitowane takie zanieczyszczenia jak: wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA),
dioksyny, furany oraz metale
ciężkie: rtęć, kadm, ołów, a także
tlenki siarki i azotu, jest odpowiedzialna za choroby układu oddechowego i krążenia, uszkodzenia wątroby, alergie, a w efekcie
za wzrost śmiertelności ludności
na terenach o wysokich wskaźnikach emisji tych substancji”.
Kto komu szkodzi?
Najbardziej zagrożeni są najmniejsi i najstarsi – to oni są zazwyczaj najbardziej podatni na
zachorowalność powodowaną takimi zanieczyszczeniami, choć
nie są jedyni. Związki te szkodzą praktycznie wszystkim, bez
względu na wiek, tym bardziej
że wiele z nich pod wpływem warunków atmosferycznych łączy
się ze sobą, tworząc bardzo niebezpieczne miksy chemiczne. Na
skutek tego mamy zarówno „lekkie” przypadki zapalenia oskrzeli,
kaszlu czy kataru, jak i poważne
przypadki zapalenia płuc, zachorowań na astmę, chorób układu
krążenia, wątroby i innych…
O szkodliwości „niskiej emisji”
stanowią nie tylko niebezpieczne
związki chemiczne zawarte w wyziewach, ale też jej „lokalny” charakter. Zanieczyszczenia pyłowe
i gazowe emitowane przez niskie
kominy (stąd nazwa) – zazwyczaj
w kotłowniach przydomowych
lub w kompleksach budownictwa komunalnego – koncentrują się blisko emitorów, powodując
poważne skażenia w bliskim sąsiedztwie. W przeciwieństwie do

emisji z wysokich kominów, które częstokroć jest rozwiewana na
dalekie odległości, zanieczyszczenia z „niskiej emisji” często kumulują się lokalnie. Żaden z tych
niskich emitorów nie posiada stosownych zabezpieczeń – stają się
one poważnym źródłem skażenia powietrza w miastach. Sine
i duszące dymy snują się po ulicach miast, wśród domów jednorodzinnych i przy szkołach – kto
przejeżdża przez polskie miasta
w tym okresie, doskonale wie,
o czym myślę. I nie jest to problem
tylko „miast smogowych”, takich
jak Kraków czy Zakopane, ale
każdego polskiego miasta.
Mam jednak wrażenie, że ta
wiedza, bardzo ważna i poważna,
jest, niestety, dostępna tylko dla
specjalistów ochrony środowiska,
a nie ma przełożenia na społeczeństwo. Pamiętam doskonale konsultacje dotyczące budowy spalarni odpadów w Poznaniu, kiedy
przeciwko instalacji – jako niebezpiecznej, potencjalnie zagrażającej
zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi –
protestowali ci, którzy bezkarnie
palą śmieci w domach. Owszem,
pojawiały się argumenty o dioksynach i furanach, ale odnosiły się
do budowanej spalarni. Gdy próbowałem zaś udowodnić, że jeśli
cokolwiek jest tu szkodliwe, to ich
głupie zwyczaje, zapadało kłopotliwe milczenie.
Oczywiście, tam gdzie są próby uświadamiania ludzi w tym
zakresie, pojawiają się „argumenty”, że to wina nowych przepisów
w „ustawie odpadowej”, cokolwiek
to znaczy; że śmieci to najtańszy
opał (wobec drogiego węgla i jeszcze droższego oleju i gazu), ale czy
to powinno być wytłumaczeniem
dla procederu jawnego szkodzenia ludziom przez ludzi?
Potrzeba odwagi
Wielokrotnie powtarzam, że
w ochronie środowiska problemem nie jest brak prawa, bo takie
– lepsze lub gorsze – mamy i możemy je skutecznie stosować, wystarczy je konsekwentnie egzekwować; problemem nie jest brak
rozwiązań technicznych, bo obecnie na rynku mamy szeroki wybór rozwiązań technologicznych

w tym zakresie; problemem nie
jest też brak pieniędzy, bo mamy
możliwość korzystania ze środków Narodowego oraz wojewódzkichfunduszyochronyśrodowiska
i gospodarki i wodnej oraz licznych
programów i funduszy europejskich (nie tylko unijnych). Problemem jest brak decyzji. Nie inaczej
jest w przypadku „niskiej emisji”.
To właśnie brak decyzji powoduje,
że ludzie właściwie bezkarnie trują i siebie, i innych.
Nawet gdyby na początku jedyną decyzją miało być wdrożenie
programu powszechnej edukacji
społeczności lokalnych w zakresie
szkodliwości palenia w piecach domowych, byłby to dobry początek
dłuższej drogi, która byłaby impulsem dla innych do działania.
Dzieci zaczęłyby nękać rodziców
i prosić, by przestali palić śmieciami w domu, potem pojawiłaby
się oddolna inicjatywa zmuszająca radnych do ogłoszenia programu eliminowania tego procederu
z gminy, następnie pojawiłby się
ruch w stronę pozyskania pieniędzy na jego sfinansowanie. I tak
dalej… Brzmi naiwnie? Niekoniecznie, zważywszy na to, że są
gminy, które taką drogą zaczęły
podążać kilka lat temu.
K RZYSZTOF M ĄCZKOWSKI
AGENCJA INFORMACJI
I OCHRONY ŚRODOWISKA
(tekst wykorzystano za zgoda autora)
Komentarz Pracowni
Edukacji Ekologicznej:
Na terenie naszego miasta funkcjonuje od kilku lat program
„Czyste powietrze” finansowany
przez Gminę Miejską Tczew oraz
WFOŚiGW w Gdańsku. Prowadzona jest edukacja ekologiczna
wśród uczniów i nie tylko. Próbujemy docierać do mieszkańców poprzez plakaty i ulotki Wydziału
Spraw Komunalnych i Inwestycji. Bo tylko świadomość mieszkańców, którzy czasem nie zastanawiają się nad wrzuconymi do
pieca przedmiotami może być najlepszym rozwiązaniem tego przykrego problemu nas wszystkich.
(A.B.P.)
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STANISŁAW KOMOROWSKI

ZBIORY RODZINNE GABRIELI PRABUCKIEJ

cy (Poznańskie). Ukończył szkołę
handlową. Brał udział w powstaniu wielkopolskim. W wieku 16
lat wstąpił jako ochotnik do Armii
Wielkopolskiej gen. Dowbór-Muśnickiego. Przydzielony został najpierw do jednostki strzeleckiej w
Kościanie, a potem do specjalnego
oddziału zajmującego się przejmowaniem z rąk niemieckich dworców kolejowych. Stanisław Komorowski z początku nie wiedział,
jaka będzie jego rola. Został przeszkolony w zakresie strzelania z
karabinów maszynowych i rzutach granatem. Wymagana była
od niego znajomość języka niemieckiego.
Tczewski etap w jego życiu zaczął się 29 stycznia 1920 roku,
gdy wraz z innymi żołnierzami,
marynarzami z Modlina i przyszłym starostą tczewskim Maksymilianem Arczyńskim oraz inż.
Michałem Koenigiem (miał przejąć zarząd rzeki Wisły) przyjechał
pancernym pociągiem „Hallerczyk” na stację Tczew. Żołnierze
zostali oddelegowani do utworzonego „dowództwa Dworca Tczew”.
Dzień później, czyli 30 stycznia
1920 roku, przybyła Błękitna Armia gen. Hallera i Tczew wrócił do
Macierzy po blisko 150 latach zaboru, na mocy postanowień traktatu wersalskiego, ustalającego granice w Europie po I wojnie
światowej. Po zwolnieniu z wojska,
Komorowski pracował w firmie
„Giewont”, będącej polsko-amerykańską spółką o charakterze
handlowo-przemysłowym. Jak

KRONIKA KLUBU
W ZBIORACH MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TCZEWIE)

tanisław Komorowski urodził
S
się w rodzinie ziemiańskiej 12
kwietnia 1903 roku w Opaleni-

Stanisław Komorowski, 1920 r.

W bibliotece Klubu Międzyspółdzielnianego, 1969 r.

wspomina bohater tego artykułu, firma powstała tylko na potrzeby wojny w celu dostarczania
dostaw dla wojska, dlatego pracował w niej zaledwie pół roku, po
czym „Giewont” został zlikwidowany. Kolejne miejsce jego pracy
– to Młyn Parowy (nieistniejący, a
zlokalizowany na rogu obecnej ul.
Wyszyńskiego i Sambora), gdzie
był księgowym. Sprawował funkcje członka zarządu Spółdzielni
Spożywców „Zgoda”, prowadząc
tam księgowość. W poszukiwaniu lepiej płatnej pracy udał się do
„Fabryki Papieru i Papy M. Droste” (późn. Fabryka Surowej Tektury – przy obecnej ul. Piaskowej).
Był współzałożycielem lokalnego oddziału Związku Pracowników Kupieckich w Poznaniu, który otaczał opieką bezrobotnych
oraz reprezentował pracowników
w sądzie. W ramach oddziału po-

wstała świetlica i sekcja kręglarska „Bałtyk”.
W 1923 roku Stanisław Komorowski ożenił się z pelplinianką,
Stefanią Rajską, która pracowała
w drogerii Cichockiego na Starym
Rynku. Z małżeństwa tego urodziło się sześcioro dzieci: Henryk,
Irena (zmarła młodo), Tadeusz,
Gabrysia, Zbigniew, Krystyna.
PodrugiejwojnieświatowejKomorowski był współzałożycielem,
a następnie prezesem Rzemieślniczej Spółdzielni Pracy Branży
Drzewnej „Jedność”. Przez cztery lata pełnił funkcje kierownika
Klubu Międzyspółdzielnianego,
w ramach którego od 1969 roku
prowadził bibliotekę (już będąc na
emeryturze). Jako filatelista z zamiłowania organizował pokazy
znaczków pocztowych. Tą pasją
zaraził synów Henryka i Zbigniewa. Uwielbiał też fotografować, co

z kolei jest hobby jego córki – Gabrieli Prabuckiej, która bardzo ciepło wspomina ojca jako społecznika, człowieka bardzo uczynnego.
Stanisław Komorowski zmarł 12
stycznia 1992 roku.
M. K.
Sekcja Historii Miasta
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Tczewie
ul. J. Dąbrowskiego 6
pn.-pt. 11.00-17.00 śr. 10.00-15.00
Na podstawie:
Golicki Józef, Album Tczewski:
lata 1900-1945. Rody i rodziny tczewskie, Tczew 1999.
Kroniki Klubu Międzyspółdzielnianego – w zbiorach Biblioteki.
Wspomnienia o Tczewie Stanisława Komorowskiego, za które zdobył
I nagrodę w konkursie ogłoszonym
przez Miejską Bibliotekę Publiczną
w Tczewie oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej (1985 rok)
– w zbiorach Biblioteki.

Na ul. Dworcowej (obecnej
Wyszyńskiego), 1932 r.

ZBIORY RODZINNE GABRIELI PRABUCKIEJ

ZBIORY RODZINNE GABRIELI PRABUCKIEJ

ZBIORY RODZINNE GABRIELI PRABUCKIEJ

Podziękowanie dla Pani Gabrieli Prabuckiej, obdarzonej
niezwykłą charyzmą i poczuciem humoru, która chętnie służy pomocą, udzielając informacji i wypożyczając
zdjęcia rodzinne na potrzeby wystawiennicze Biblioteki.

Podczas targów w Poznaniu, 1938 r.

Ostatnie zdjęcie Stanisława Komorowskiego.
Obok córka Gabriela, 1991 r.
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NOWA WIDOWNIA W CKIS

W styczniu w CKiS

W Centrum Kultury i Sztuki oﬁcjalnie otwarta została nowa amﬁteatralna widownia.

l PIOTR BAŁTROCZYK
kabaret tylko dla dorosłych!

Dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz samorządu miasta
Tczewa, sala widowiskowa tczewskiego CKiS
została zupełnie odmieniona – podniesiona
amfiteatralnie widownia pozwala oglądać to,
co dzieje się na scenie, także widzom z najdalszych rzędów. W sali zamontowano także
nowe, wygodne fotele. Na balkonach wyrównano posadzkę.
Chociaż nowa sala już jest wykorzystywana, to dopiero 9 grudnia odbyła się jej oficjalna
prezentacja. Symboliczną wstęgę przeciął Mirosław Pobłocki, prezydent Tczewa.
Krystian Nehrebecki, dyrektor CKiS,
podziękował wszystkim, którzy przyczynili
się do zrealizowania tych zmian, m.in. dyrektorom przedszkoli i szkół. – Dziękuję, że mnie
mobilizowaliście do działania narzekając, że
na widowni nic nie widać, nic nie słychać i zimno… Teraz na pewno jest lepiej – powiedział
dyrektor.

4 stycznia (niedziela) godz. 16:00
Bilety: przedsprzedaż: 30 zł,
w dniu imprezy: 40 zł
l LUDOWA SZOPKA POLSKA
widowisko
Teatr Lalki „Tęcza” Słupsk
8 stycznia (czwartek) godz. 10:00 i 12:00
Bilety: 10 zł
Nowa sala pozwoli na częstsze zapraszanie do Tczewa profesjonalnych artystów i wystawianie ciekawych spektakli. Tylko w tym
roku w CKiS odbyło się 65 imprez biletowanych, sprzedano 23 253 bilety, a zyski z ich
sprzedaży wyniosły ok. 338 tys. zł.
Odmieniona sala widowiskowa to nie
wszystkie tegoroczne inwestycje CKiS – dzięki
pozyskanym środkom wykonano także platformę do obserwacji astronomicznych i plac zabaw dla najmłodszych (w holu budynku).
M.M.

l HARCERSKA ORKIESTRA DĘTA Koncert Noworoczny
10 stycznia (sobota) godz. 16:00
Bilety: 5 zł
l RAZ, DWA, TRZY – koncert
24 stycznia (sobota) godz. 19:00
Bilety: przedsprzedaż: 50 zł, w dniu
koncertu: 55 zł.
Więcej na www.ckis.tczew.pl

WAKACJE Z APARATEM – NAGRODY ROZDANE
40 uczestników wzięło udział w tegorocznym konkursie „Wakacje z aparatem”. Nagrodę prezydenta Tczewa otrzymał Marcin Gawroński.
Konkurs organizowany przez Fabrykę Sztuk
odbył się już po raz siódmy. Tym razem jego tematem było „Dziecko na wakacjach”. Podczas
finisażu, 8 grudnia, wręczono nagrody i wyróżnienia za najlepsze prace.
– W konkursie wzięło udział 40 uczestników. Zakwalifikowano prace 36 osób. Zgłoszono łącznie 165 zdjęć. Jury przyjęło do konkursu
153 prace – wyjaśniła Alicja Gajewska, dyrektor Fabryki Sztuk.
Jury w składzie: Tomasz Telefus (przewodniczący) oraz Ireneusz Jędruch i Sławomir Gawroński wyłonili najlepsze prace.
I miejsce otrzymał Rafał Grzenkowski, II
miejsce – Beata Czaplewska, III miejsce ex
aequo – Jarosław Litka i Marcin Gawroński. Wyróżnienia odebrali: Andrzej Woło-

Marcin Gawroński otrzymał nagrodę
prezydenta Tczewa z rąk sekretarz
miasta Katarzyny Mejny

szyk, Marta Zołoteńko, Justyna Prabucka i Dagmara Grzeszkiewicz.
Swojego faworyta mogła wybrać też publiczność. W rankingu publiczności oddano
łącznie 843 ważne głosy, w tym 538 przez in-

ternet. Zwyciężyło zdjęcie, którego autorką jest
Daria Pytel. Zdjęcie otrzymało 303 głosy. Dyrektor Fabryki Sztuk, Alicja Gajewska, podjęła decyzję o przyznaniu dodatkowej nagrody
publiczności dla zdjęcia, które otrzymało najwięcej głosów poprzez głosowanie w siedzibie
Fabryki Sztuk.. Zwyciężyło zdjęcie, którego autorem jest Michał Bigus.
Tradycją „Wakacji z aparatem” stały się nagrody prezydenta Tczewa za zdjęcie najlepiej
promujące Tczew. Do tej kategorii zgłoszono
10 zdjęć.
Nagrodę specjalną Prezydenta Miasta
Tczewa Mirosława Pobłockiego za fotografię najlepiej promującą miasto Tczew w kategorii „Dziecko na wakacjach”, otrzymało zdjęcie,
którego autorem jest Marcin Gawroński.
Prezydent przyznał również wyróżnienie, które otrzymał Damian Panter.
Finisaż uświetnił występ Arlety Kotlęgi.
M.M.

Najmłodszych tczewian odwiedził Mikołaj, ale z braku śniegu przyjechał
nie na saniach, ale na… rowerze.
6 grudnia w samo południe przed Urząd
Miejski zajechał Mikołaj wraz ze swoją świtą. Ku zdumieniu najmłodszych, tym razem
przyjechał na… rowerze. – Tczew to miasto
przyjazne rowerzystom – powiedział Mikołaj. – Nie ma śniegu, to przyjechałem na rowerze.

Pomocnikami Mikołaja byli w tym roku
prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki
i jego najbliżsi współpracownicy. Punktem
kulminacyjnym było jak zwykle wspólne
zapalenie światełek na choince. Nie zabrakło piosenek i zabaw. Najmłodsi otrzymali słodkości, drobne zabawki oraz książeczki
o Skrzacie Samborku.
W przeddzień – 5 grudnia, Mikołaj odwiedził dzieci w przedszkolach i świetlicach.
M.M.

WSZYSTKIE FOTOGRAFIE M. MYKOWSKA

MIKOŁAJ PRZYJECHAŁ NA ROWERZE
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WIGILIJNE SPOTKANIE
OP!ATKOWE
Prezydent Miasta Tczewa
Miros!aw Pob!ocki
oraz

proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej
Podwy"szenia Krzy"a #wi$tego
ks. pra!at Piotr Wysga
zapraszaj%
mieszka&ców Tczewa

21 grudnia o godz. 14.00
na plac w. Grzegorza

www.wrotatczewa.pl

www.fara.tczew.pl

