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Boże Narodzenie to czas szczególny – kiedy stajemy się serdeczniejsi i bardziej otwarci na drugiego człowieka,

kiedy wreszcie udaje nam się zwolnić. Życzymy, aby wszystkim Państwu udzieliła się magia tych świąt, abyście umieli
odnajdywać szczęście i dobro w małych, codziennych sprawach, abyście zawsze mieli czas na rozmowę z bliskimi,
przeczytanie książki, chwilę refleksji, spacer, wypicie herbaty…

Życzymy Państwu Dobrego 2016 Roku.
Mirosław Pobłocki
Prezydent Tczewa

Mirosław Augustyn
Przewodniczący Rady Miejskiej
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Kto jest kim w Radzie Miejskiej

20 grudnia od godz. 13.30

d 1990 r. związany z samorządem miasta,
najpierw jako członek spoza rady, w latach
1994-2006 – radny, w tym – w latach 1998-2002
wiceprzewodniczący, a w kolejnej kadencji
przewodniczący Rady Miejskiej. W latach 2006
-2014 był zastępcą prezydenta Tczewa ds. społecznych.

Już po raz trzynasty 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. Na uroczystość zaproszony został biskup pelpliński ks. Ryszard Kasyna.
Przedświąteczne spotkanie tczewian odbędzie się, podobnie jak
przed rokiem, na pl. św. Grzegorza. Śpiewanie kolęd rozpoczniemy już
o godz. 13.30, a o godz. 14.00 nastąpi oficjalne rozpoczęcie wigilii
– będą życzenia, błogosławieństwo, Betlejemskie Ś3wiatełko Pokoju,
po czym wszyscy podzielimy się opłatkiem. Na naszych gości czekać
będzie 15 tys. opłatków. Wspólnie z tczewskimi parafiami przygotowujemy program artystyczny z udziałem zespołów ze szkół i parafii,
scholi, chórów. Jasełka przedstawią podopieczni Środowiskowego
Domu Samopomocy MOPS, będzie też żywa szopka.
Dzięki darczyńcom, m.in. tczewskim restauratorom, piekarzom, cukiernikom, przygotowany zostanie poczęstunek, na którywszystkich
chętnych zapraszamy 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, te. 58 777 00 20.

Absolwent Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Gdańsku, podyplomowych studiów trenerskich (piłka nożna) w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, podyplomowych studiów menadżerskich dla kadry kierowniczej oświaty na Politechnice Gdańskiej.
Pracował jako nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół
Zawodowych nr 3, w Szkole Podstawowej nr 4 i Szkole Podstawowej
nr 12, w latach 1996 – 2006 był dyrektorem Zespołu Szkół Budowlanych i Odzieżowych im. Henryka Sienkiewicza w Tczewie.
Wyróżniony Srebrnym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji
Narodowej. Były zawodnik Wisły Tczew, Stoczniowca Gdańsk i Olimpii
Elbląg. Jeden z założycieli NŚSS Belfer i jego czynny zawodnik.
Wykształcenie wyższe, żonaty (Jolanta), dwoje dzieci (Aleksandra i
Marcin), czworo wnucząt (Kacper, Zuzanna, Łucja, Ania).
Zainteresowania: sport, zwłaszcza piłka nożna i piłka ręczna – był zawodnikiem Wisły Tczew, Stoczniowca Gdańsk i Olimpii Elbląg. Jeden z
założycieli NŚSS Belfer i jego czynny zawodnik, trenował grupy młodzieżowe, czynnie kibicuje tczewskiemu Gryfowi i Samborowi, lubi jazdę na
rowerze, pływanie. W wolnym czasie lubi czytać, ulubioną lekturą jest
„Mistrz i Małgorzata” Bułhakowa. Nie znosi bezczynności.
Adres e-mail: drewa@um.tczew.pl, tel. 519 084 738.

Szopka Bożonarodzeniowa
przed urzędem
N

ieodłącznym elementem świąt Bożego Narodzenia jest szopka. Nie może zabraknąć jej i w naszym mieście. Fabryka Sztuk
zaprasza 23 grudnia o godz. 16.00 na uroczyste otwarcie SZOPKI
BOŻONARODZENIOWEJ, które odbędzie się przed Urzędem Miejskim,
przy radosnym śpiewie kolęd w wykonaniu chóru „Nieboskłonni”.
Symbolicznego zapalenia światełek dokona prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki oraz dyrektor Fabryki Sztuk Alicja Gajewska. Nie
zabraknie również świątecznych pierników dla gości.
Szopka będzie wystawiona do 6 stycznia 2016 roku.

Ilu nas jest?
1 grudnia 2015 r. w Tczewie zameldowane były 58 422 osoby,
w tym 57 102 na pobyt stały i 1320 na pobyt czasowy. Od początku
listopada ubyło 51 mieszkańców miasta.
Panorama Miasta – Biuletyn Informacyjny
Samorządu Miasta Tczewa
Rada Programowa:
Przewodniczący – Kazimierz Ickiewicz
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M. Mykowska

Interesują go wszelkie kwestie związane z oświatą, zwłaszcza dotyczące szkolnictwa w Tczewie.

Zapraszamy na miejską wigilię

Mikołaj zawitał w Tczewie
4

grudnia z wizytą do
Tczewa przybył Święty
Mikołaj. Najmłodsi mieszkańcy naszego miasta przywitali Mikołaja w południe
przed Urzędem Miejskim.
– Witam wszystkich z okazji
Mikołajek – powiedział prezydent Mirosław Pobłocki.
– Mam nadzieję, że wszystkie dzieci były grzeczne i w
niedzielny poranek znajdą
dużo prezentów. A już dziś wspólnie zapalimy lampki na choince.
Święty Mikołaj przy pomocy gospodarza miasta i śnieżynek obdarował dzieci słodyczami i drobnymi upominkami. Przypomniał,
że już niedługo czekają nas kolejne świateczne imprezy – Jarmark
Bożonarodzeniowy (19-20 grudnia) i Wigilijne Spotkanie Opłatkowe
wszystkich tczewian (20 grudnia).
3 i 4 grudnia – Mikołaj odwiedzał również przedszkola, świetlice
środowiskowe, podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i pacjentów z oddziału dziecięcego tczewskiego szpitala.

M.Ś.

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

M. Śniegula

zenon drewa
O
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18 rodzin otrzymało nowe mieszkania
Lokatorzy otrzymali klucze do 18
mieszkań w budynku komunalnym przy ul. Prostej. To już piąty
taki budynek na os. Zatorze.

 24 grudnia – Urząd Miejski

nieczynny

W czwartek 24 grudnia Urząd
Miejski będzie nieczynny. Dzień
wolny od pracy został ustalony
w zamian za święto 26 grudnia,
przypadające w sobotę.

Wręczenie kluczy nastąpiło 2
grudnia. Do każdego kompletu
kluczy prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki dołączył pamiątkowy breloczek. – Żeby Wam się
te klucze nie zgubiły – powiedział
prezydent. – Mam nadzieję, że
będzie się tu Państwu dobrze
mieszkać.
Inwestycja została zrealizowana
przez Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Wykonawcą jest firma PBR „Przyszłość”
z Malborka. Inwestycja kosztowała 3,3 mln zł, łącznie z zagospodarowaniem terenu wokół bloku i
budową parkingu.
W nowo wybudowanym budynku przy ulicy Prostej zostało oddanych do zasiedlenia 18 lokali

 31 grudnia – kasa UM

do godz. 13.00

W sylwestra 31 grudnia, z uwagi na konieczność przeprowadzenia inwentaryzacji, kasa UM
czynna będzie do godz. 11.00.
Za utrudnienia przepraszamy.
 Odbiór odpadów

W nowym budynku zamieszkało 18 rodzin

mieszkalnych, w tym:
– jednopokojowych – 6
– dwupokojowych – 12.
Mieszkania zostaną zasiedlone
przez:
– rodziny dokonujące na wniosek Tczewskiego Towarzystwa

Budownictwa Społecznego sp. z
o.o. z siedzibą w Tczewie zamiany mieszkań w celu podniesienia standardu (dotyczy zamian
mieszkań z większych na mniejsze lub o powierzchni mieszkalnej takiej samej ) na bieżąco
ponoszących przez ostatnie 2
lata opłaty z tytułu korzystania z
mieszkania) – 14 lokali;
– rodziny ujęte na liście przydziałów mieszkań na 2015 rok
– 4 lokale.
17 i 26 listopada roku odbyło się
losowanie mieszkań. Zwolnione
lokale zostaną zasiedlone przez
rodziny oczekujące na mieszkania.
Przy ul. Prostej znajduje się osiedle budynków komunalnych,
obecnie jest tam 5 bloków, docelowo jest miejsce na kolejne 3.

M.M.

Prezydent Tczewa wręczył lokatorom klucze do mieszkań

Tczew wystroił się na święta
Na tczewskich ulicach pojawiły się świąteczne iluminacje, tegoroczną nowością jest niezwykła bombka...

O

gromna bombka zamontowana została 1 grudnia
na placu pomiędzy Galerią Kociewską a dworcem PKP i od razu
wzbudziła ogromne zainteresowanie, zwłaszcza najmłodszych
mieszkańców miasta. Bombka
szczególnie pięknie prezentuje
się po zmierzchu. – To niespodzianka, którą przygotowaliśmy dla mieszkańców i osób,
które odwiedzają Tczew – mówi
Mirosław Pobłocki, prezydent Tczewa. Co roku staramy
się wzbogacić miasto o jakieś
nowe elementy. Nowe iluminacje pojawiły się także wzdłuż ul.
Nowowiejskiej. O tym, że mieszkańcom podoba się świąteczny

Krótko

wystrój świadczy choćby jeden
z wniosków do przyszłorocznego budżetu obywatelskiego w
sprawie nowych iluminacji świątecznych.
Oczywiście nie mogło zabraknąć
rowerowej choinki, która stała się
już symbolem rowerowego Tczewa. Choinka stanęła już po raz
czwarty na terenie węzła transportowego. W tym roku ustawiona została w nieco innym miejscu
– bliżej parkingu rowerowego.
Konstrukcja wykonywana jest z
rowerów i ich fragmentów podarowanych przez mieszkańców
Tczewa i okolic.

M.M.

Konsorcjum firm: PU „CleanBud” oraz PUM informują, ze w
okresie świąteczno-noworocznym odpady komunalne odbierane będą według zmienionego
harmonogramu:
• odpady odbierane 25 grudnia 2015 (piątek) o – zostaną
odebrane 27 grudnia 2015
(niedziela)
• odpady odbierane 1 stycznia 2016 (piątek) – zostaną
odebrane 2 stycznia 2016
(sobota)
• odpady odbierane 6 stycznia 2016 (środa) – zostaną
odebrane 7 stycznia 2016
(czwartek)
• odpady odbierane 7 stycznia 2016 (czwartek) – zostaną odebrane 8 stycznia 2016
(piątek)
• odpady odbierane 8 stycznia 2016 (piątek) – zostaną
odebrane 9 stycznia 2016
(sobota).

 • Samorząd
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	Czekamy na Tczewianina
Roku 2015



Do 5 stycznia 2016 r. czekamy
kandydatury do nagrody prezydenta miasta – Tczewianin Roku
2015. 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.
Do tej pory tytuł „Tczewianin
Roku” otrzymali:
Iwona Marmur, Urszula Giełdon, Tadeusz Abt, Jan Rogowski, Jerzy Kubicki, Krzysztof
Szlagowski, Robert Turło, Józef
Golicki, Alicja Gajewska, ks. Jan
Buk, Grażyna Antczak, Józef
Ziółkowski, Andrzej Netkowski,
Maciej Sodkiewicz.

Ogłoszenia
Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Tczewie
(II piętro) został wywieszony
wykaz nieruchomości – lokali
mieszkalnych - przeznaczonych do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej na rzecz najemców.

Od 1 stycznia

Nowe stawki za odbiór odpadów

Po 2,5 roku funkcjonowania nowego systemu odbioru odpadów, wiele gmin koryguje wysokość opłat. Tak
będzie również w Tczewie.

M. Mykowska

Krótko

O

d 1 stycznia segregując śmieci
zapłacimy 13,50 zł od osoby,
a nie segregując 22 zł miesięcznie.
Taką uchwałę podjęli tczewscy
radni na listopadowej sesji.

wa ds. gospodarczych. – Gminy,
które mają stawkę nieznacznie
niższą, oferują mniejszy zakres
świadczonych usług lub planują
podwyższenie opłaty.

W stosunku do pierwotnie pobieranej opłaty za śmieci segregowane, nowa stawka jest o 0,50 zł
wyższa. W lipcu 2013 r. za śmieci
segregowane płaciliśmy 13 zł,
za niesegregowane 18,60 zł . Od
2014 r. udało się stawkę obniżyć
do 11,20 za śmieci segregowane. Od tego czasu zwiększyła się
ilość odpadów, wzbogacony został zakres usług świadczonych
przez firmę odbierającą odpady
z tczewskich gospodarstw domowych, a w życie weszły nowe
ogólnopolskie przepisy. W efekcie
system przestał się bilansować,
stąd czekająca nas podwyżka.

W Tczewie przez cały rok odbieramy popioły, w sezonie wegetacyjnym – odbierane są odpady
zielone, a odpady wielkogabarytowe (w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) odbierane są w każdy poniedziałek
– wystarczy wcześniej do firmy
zadzwonić. Z aptek odbierane są
też przeterminowane leki (również te dostarczane tam przez
mieszkańców).

– Praktycznie wracamy do pierwotnej stawki z 2013 r., ale za niemal te same pieniądze oferujemy
dużo więcej – tłumaczył Adam
Burczyk, wiceprezydent Tcze-

Przypomnijmy, na początku
funkcjonowania sytemu, harmonogram przewidywał odbiór
odpadów wielkogabarytowych
jedynie dwa razy w roku, popioły
były odbierane jedynie w sezonie grzewczym, a odpady zielone
– wcale.
Jak tłumaczył wiceprezydent

A. Burczyk, od 2013 r. znacznie
zwiększyła się ilość odbieranych
odpadów, ale ma to pozytywny skutek ekologiczny – mniej
mamy dzisiaj dzikich wysypisk
śmieci.
Ilość odbieranych odpadów:
– I półrocze 2013 r. – 813 ton
– 2014 r. – 1819 ton
– 2015 – 1851 ton (dane z całego
roku na podstawie kalkulacji).
– Gmina nie zarabia na śmieciach,
chodzi jedynie o zrównoważenie systemu – mówi A. Burczyk.
– Gdybyśmy nie podwyższyli
stawki, musielibyśmy dofinansować system z budżetu miasta,
a to przecież również pieniądze
podatników.
Radni przyjęli uchwałę 16 głosami „za”, przy 2 przeciwnych i 3
wstrzymujących się.
Nowe stawki wejdą w życie z
dniem 1 stycznia 2016 r.

M.M.

Niepotrzebne nowe deklaracje
Urząd Miejski w Tczewie informuje, iż w związku ze zmianą stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 stycznia 2016 roku nie ma obowiązku składania nowej deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Do wszystkich właścicieli nieruchomości zostanie wysłane
zawiadomienie o zmianie stawki, zawierające naliczenie opłaty zgodne z ostatnią złożoną deklaracją.

Społeczeństwo • 
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Z mieszkańcami o budżecie na 2016 rok
Ponad 17 mln zł na inwestycje znajdzie się w przyszłorocznym budżecie Tczewa.

2

6 listopada w Urzędzie Miejskim odbyła się debata z
mieszkańcami na temat przyszłorocznego budżetu miasta. Tczew
przygotowuje się do pozyskania
dużych środków unijnych, stąd w
przyszłorocznym budżecie sporo
miejsca zajmują działania związane z przygotowaniem dokumentacji, czy wykup nieruchomości
pod nowe inwestycje. Dobrą wiadomością jest, że nie wzrastają
podatki lokalne, a wręcz obniżony zostanie podatek od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Wzrasta jedynie stawka za odbiór
odpadów komunalnych.

M. Mykowska (2)

Najważniejsze założenia projektu budżetu Tczewa na 2016 rok
przedstawiła skarbnik miasta
Helena Kullas.

Projekt budżetu miasta
na 2016 r. zakłada:
• dochody: 192 482 179 zł
• wydatki: 187 482 179 zł.
Nadwyżka budżetowa w wysokości 5 mln zł przeznaczona
zostanie na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w
latach ubiegłych.

Najważniejsze wydatki:
• oświata i wychowanie: 69,3
mln zł (36,98 proc.)
• pomoc społeczna – 35,5 mln
zł (18,91 proc.)
• gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 22 mln zł
• transport i łączność 16 mln zł
• kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego – 6,5 mln zł
• kultura fizyczna – 7,4 mln zł
• gospodarka mieszkaniowa
– 3,7 mln zł.

Mieszkańców interesowała m.in. przyszłość terenów po byłej jednostce wojskowej.

O wydatkach inwestycyjnych
mówił Mirosław Pobłocki,
prezydent Tczewa. Na przyszłoroczne inwestycje zaplanowano
18 mln zł. Najbardziej kosztowne będą zadania drogowe.
Inwestycje drogowe:
• przebudowa ul. Jedności Narodu (I etap) – 4 mln zł
• przebudowa ul. Sychty i Pola
- 2 mln zł
• przebudowa ulic i chodników
w ciągu ulic miejskich – 300
tys. zł
• wykonanie dokumentacji projektowej budowy układu dróg
wewnętrznych na terenie Os.

Witosa – 300 tys. zł
• rozbudowa węzła integracyjnego, w tym przebudowa ul.
Gdańskiej, przebudowa al.
Zwycięstwa, budowa parkingu wielopoziomowego, budowa systemu tras rowerowych – 420 tys. zł (to zadanie
rozłożone na kilka lat, na jego
realizację będziemy starać się
pozyskać środki unijne)
• wykonanie dokumentacji
projektowej Wiślanej Trasy
Rowerowej – 200 tys. zł (to
również zadanie wieloletnie,
w przyszłym roku zajmiemy
się głównie przygotowaniem
dokumentacji)
• wykonanie dokumentacji
projektowych przebudowy
ul. Stoczniowców, ul. Królowej
Jadwigi i ul. Pułaskiego.
Inwestycje w oświatę:

Skarbnik miasta Helena Kullas przedstawiła najważniejsze
założenia przyszłorocznego budżetu.

• budowa sali gimnastycznej
przy SP 8 – 2,5 mln zł
• termomodernizacja SP 10
– 1 680 000 zł
• wykonanie dokumentacji na
termomodernizacje szkół (termomodernizacja to również
zadanie, na którego realizację miasto zamierza pozyskać
środki zewnętrzne. Do termomodernizacji planowane są,
oprócz SP 10, także SP 8, SSP2,
Gimnazjum nr 3 oraz basen i
Miejska Biblioteka Publiczna)

• modernizacja oświetlenia w
Gimnazjum nr 2 – 75 tys. zł.
Inwestycje komunalne
• budowa parkingu przy ul.
Ściegiennego – 1 100 000 zł
• budowa parkingu przy Urzędzie Miejskim – 900 000 zł (parking będzie ogólnodostępny,
ma poprawić warunki parkowania na Starym Mieście)
• budowa zbiornika przelewowego w przepompowni TCSiR
– 110 tys. zł
• rewitalizacja – 144 tys. zł
Inne:
• zadania inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego – 1 mln zł
• wykupy nieruchomości pod
przebudowę ul. Gdańskiej i
Jedności Narodu – 850 tys. zł
Pomoc dla powiatu tczewskiego:
• pomoc dla powiatu tczewskiego na przebudowę drogi
2810G Tczew-Gorzędziej-Rybaki-Gręblin (od granicy miasta Tczewa do drogi krajowej
DK 22) – 1 mln zł.
Omawiane pozycje to dopiero
projekt budżetu. Aby zaczął obowiązywać, niezbędne jest przyjęcie
uchwały przez Radę Miejską, co planowane jest na grudniowej sesji.

M.M.
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„Cztery pory roku w Tczewie”

Najlepsze zdjęcia trafiły do kalendarza

Rozstrzygnęliśmy konkurs fotograficzny „Cztery pory roku w Tczewie”. Najciekawsze fotografie trafiły do miejskiego kalendarza na 2016 rok.

K

onkurs „Cztery pory roku w
Tczewie – Kalendarz 2016” został ogłoszony po raz drugi, jego
organizatorem jest prezydent
Tczewa Mirosław Pobłocki.
Zadaniem uczestników było wykonanie zdjęć Tczewa w czterech
porach roku.
Do konkursu zgłosiło się 18
uczestników.

wyłoniła zwycięzców i postanowiła wyróżnić wszystkich autorów prac.
Nagrody otrzymali:

M. Mykowska

Komisja w składzie:
– Mirosław Pobłocki
– prezydent Tczewa
– Sławomir Gawroński
– fotograf
– Kamila Gillmeister
– Fabryka Sztuk,
– Jerzy Cyganowski
– Fabryka Sztuk,
– Małgorzata Mykowska
– UM w Tczewie
Prezydent Tczewa z laureatami konkursu (od lewej: M. Pobłocki, S. Borkowski, Z. Warot, J. Golicki,
M. Dworakowski, A. Polewska)

–
–
–
–

1 miejsce – Roman Hudzik
(Kolejowe miasto – kwiecień)
2 miejsce – Józef Golicki
(Jesienna impresja – Park
Miejski – listopad)
3 miejsce – Zdzisław Warot
(Bulwar nad Wisłą – styczeń)

Prace osób nagrodzonych i wyróżnionych trafiły do kalendarza
ściennego. Wszyscy uczestnicy
konkursu otrzymają również kalendarze.

Nagrody:
za I miejsce – Apple iPad Air 2
16 GB,
za II miejsce – Smartfon Motorola Moto G3,
za III miejsce – dysk zewnętrzny
Samsung 2TB.
Wyróżnienia i nagrody rzeczowe
otrzymali:

Stanisław Borkowski
Aneta Polewska
Krzysztof Kurczewski
Mateusz Dworakowski.

W holu Urzędu Miejskiego (budynek główny – pl. Piłsudskiego 1, I
piętro) można oglądać wystawę
fotografii nadesłanych na konkurs. Pokazujemy tam wybrane
zdjęcia wszystkich uczestników
konkursu
I miejsce – Roman Hudzik „Kolejowe miasto”

II miejsce – Józef Golicki „Jesienna impresja”

III miejsce – Zdzisław Warot „Bulwar nad Wisłą”

M.M.
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Nagrody prezydenta Tczewa dla najzdolniejszych
17 młodych tczewian – uczniowie
szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i studenci, otrzymali
nagrody prezydenta Tczewa.

Wpłynęło 25 wniosków, komisja (w składzie: Adam Urban,
wiceprezydent Tczewa, Danuta
Milczewska, dyrektor Szkoły Muzycznej I st. w Tczewie, Krzysztof
Korda, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, Bartosz Paprot,
radny Rady Miejskiej, Sylwia
Olek, naczelnik Wydz. Edukacji
UM) przyznała 17 osobom nagrody finansowe w wysokości
od 1000 do 2000 zł (łączna pula
nagród to 20 tys. zł). Ponadto komisja zaproponowała przyznanie wyróżnień w postaci nagród
rzeczowych dla Pauliny Feister
i Laury Dziąby. Nagrody zostały
przyznane za osiągnięcia w roku
szkolnym 2014/2015.
– Gratuluję Wam sukcesów w nauce – powiedział Adam Urban,
wiceprezydent Tczewa. – Życzę
Wam, abyście rozwijali swoje talenty i aby w przyszłości praca
była dla Was pasją. Spełniajcie
swoje marzenia i bądźcie chlubą
naszego miasta.

Nagrody finansowe otrzymali:
• Adrian Akerman, Uniwersytet
Warszawski, finalista XXII Olimpiady Informatycznej w Warszawie;
• Mikołaj Bartoszewski, Zespół
Szkół Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika Gimnazjum i Liceum
Akademickie w Toruniu, laureat
Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla Uczniów Gimnazjów Województwa Pomorskiego , finalista Wojewódzkiego
Konkursu z Chemii dla Uczniów
Gimnazjów Województwa Pomorskiego, laureat X Megaolimpiady Wiedzy z Chemii.
• Jacek Belczewski, Gimnazjum
Nr 1 w Tczewie, finalista Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego dla uczniów gimnazjów;
• Agata Bonk, Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnokształcące
w Tczewie, laureatka Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego
dla uczniów gimnazjów, finalist-

M. Mykowska

Uroczystość wręczenia nagród
odbyła się 2 grudnia w Urzędzie Miejskim. Nagrody zostały
przyznane w ramach Programu
Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

Wiceprezydent Tczewa Adama Urban wręczył nagrody najzdolniejszym młodym tczewianom

ka Wojewódzkiego Konkursu z
Chemii dla Uczniów Gimnazjów
Województwa Pomorskiego,
finalistka Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego, finalistka
Wojewódzkiego Konkursu Historycznego, finalistka Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego
dla uczniów gimnazjów;
• Mateusz Kowalski, Publiczne
Gimnazjum Katolickie w Tczewie,
finalista Wojewódzkiego Konkursu Historycznego;
• Ali Kruszyński, Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Tczewie, laureat
Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego dla Uczniów
Gimnazjów;
• Karol Lempkowski, I Liceum
Ogólnokształcące w Gdańsku, finalista Wojewódzkiego Konkursu
Historycznego ;
• Jan Lewandowski, Akademia
Muzyczna w Gdańsku, laureat
XV Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Juliusza Zarębskiego w Łomiankach / Warszawie, uczestnik półfinału XXII
Międzynarodowego Konkursu
im. Johannesa Brahmsa w Austrii
oraz półfinału X Międzynarodowego Konkursu Wiolonczelowego im. Witolda Lutosławskiego w
Warszawie;
• Klaudia Męczykowska, III Liceum Ogólnokształcące w Gdań-

sku, laureatka Wojewódzkiego
Konkursu Języka Polskiego dla
Uczniów Gimnazjów Województwa Pomorskiego;

• Szymon Zwara, Gimnazjum nr
3 w Tczewie, finalista Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów;

• Marta Mykowska, III Liceum
Ogólnokształcące w Gdańsku, finalistka XLV Olimpiady Literatury
i Języka Polskiego;

Wyróżnienia:

• Daniel Poweska, Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Tczewie, laureat Wojewódzkiego Konkursu
Matematycznego dla Uczniów
Gimnazjów Województwa Pomorskiego;
• Sara Szczuka, Uniwersyteckie
Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Tczewie, finalistka Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego dla uczniów gimnazjów;
• Błażej Tecław, Zespół Szkół
Łączności w Gdańsku, finalista
Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego dla uczniów gimnazjów;
• Martyna Topolska, Gimnazjum
nr 3 w Tczewie, finalistka Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego dla uczniów gimnazjów;
• Karol Ulanowski, III liceum
Ogólnokształcące w Gdyni, finalista LXI Olimpiady Chemicznej w
Warszawie;
• Piotr Ulanowski, Gimnazjum nr
3 w Tczewie, finalista Wojewódzkiego Konkursu z Informatyki dla
Uczniów Gimnazjów Województwa Pomorskiego;

• Laura Dziąba – uczennica Gimnazjum Nr 3 w Tczewie
I miejsce w VI Edycji Konkursu
Odkrywamy Talenty na Pomorzu
Energa 2015, wyróżnienie jury
XIX Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej Impresje Artystyczne
2015 w Ciechocinku, II miejsce w
IV Pomorskim Konkursie Piosenki Angielskiej (Muzyka filmowa),
Grand Prix w IV Wojewódzkim
Konkursie Piosenki Rozrywkowej, półfinalistka 11. edycji Festiwalu Zaczarowanej Piosenki
im. Marka Grechuty, I miejsce
w Wojewódzkim Konkursie Piosenki Angielskiej, Grand Prix w X
Wojewódzkim Festiwalu Kolęd i
Pastorałek „Nasze Boże Narodzenie” Sadlinki
• Paulina Feister – uczennica II
liceum Ogólnokształcącego w
Tczewie
VI miejsce w XLI Ogólnopolskim
Młodzieżowym Seminarium Astronomicznym, I miejsce w finale
Konkursu Lubię Fizykę, finalistka
XLI Wojewódzkiego Młodzieżowego Seminarium Astronomicznego.

M.M.
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Dobry rok dla tczewskich rowerzystów
Rozmowa z Mirosławem Pobłockim, prezydentem Tczewa.
– Panie Prezydencie, gdyby krótko podsumować ostatnie 12 miesięcy, dla kogo w Tczewie to był
dobry rok?
– Dzięki inwestycjom i różnego
rodzaju przedsięwzięciom gospodarczym i społecznym, systematycznie poprawia się komfort mieszkania w Tczewie. Ale
jest grupa, która może czuć się
szczególnie zadowolona z 2015
roku – to rowerzyści. Środowisko
cyklistów jest coraz liczniejsze i
coraz aktywniej współpracuje z
samorządem miasta, czego efekty widać w całym Tczewie. W 2015
r. niemal dwukrotnie zwiększyła
się długość ścieżek rowerowych
– to dzięki inwestycjom miasta,
ale też Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad, która
wykonała ścieżkę wzdłuż drogi
krajowej nr 91 (miasto przygotowało dokumentację). Rowerzyści
zyskali nowy zadaszony parking
przy dworcu PKP, w różnych rejonach miasta przybywa stojaków
rowerowych. Jeszcze w 2014 r.
wprowadziliśmy na Starym Mieście strefę ograniczonej prędkości
(strefę „30”), która poprawiła bezpieczeństwo cyklistów, a od niedawna rowerzyści mogą jeździć
pod prąd na wydzielonych ulicach jednokierunkowych starówki. Ta zmiana organizacji ruchu to
efekt konsultacji z rowerzystami.
Przygotowujemy się do realizacji tczewskiego odcinka Wiślanej
Trasy Rowerowej. Aktywnie działa zespół ds. polityki rowerowej,
który na bieżąco formułuje kolejne oczekiwania rowerzystów

i sposoby ich realizacji. Teraz
wspólnie zastanawiamy się nad
zagospodarowaniem niecki czyżykowskiej i urządzeniem tam
swego rodzaju centrum sportów
ekstremalnych dla cyklistów, rolkarzy itp. Nasze działania na rzecz
rowerzystów zostały docenione
w ogólnopolskim konkursie – w
2015 r. zostaliśmy „Gminą przyjazną rowerzystom”.

– Chociaż nie było w tym roku
środków unijnych na inwestycje,
to udało się pozyskać środki zewnętrzne z innych źródeł.
– Dzięki dotacji z programu tzw.
schetynówek, zrealizowaliśmy
ostatni już – ok. 450-metrowy
etap al. Kociewskiej. Teraz ulica
ta liczy 2,3 km i znacząco usprawniła komunikację w zachodniej
części miasta, gdzie znajdują się
najgęściej zaludnione osiedla.
Komunikacja w mieście poprawiła się również dzięki wspomnianej już inwestycji GDDKiA
– remontowi drogi krajowej nr
91. Mamy też nową ul. Poligonową, której inwestorem jest
miejska spółka ZUOS. A propos
rowerzystów – ul. Poligonowa to
kolejne 1,5 km ścieżki rowerowej. Ta inwestycja została ujęta
w zakres budowy nowoczesnego
systemu gospodarki odpadami
i otrzymała dofinansowanie z
Funduszu Spójności. Udało nam
się również, ale to już wyłącznie z
miejskiego budżetu, wyremontować ul. Wigury, liczącą ponad 1,1
km długości.

– Jesteśmy przed nowym unijnym
rozdaniem. Czy perspektywy podziału środków są pomyślne dla
Tczewa?
– Jestem tuż po spotkaniu Walnego Zgromadzenia Członków
Obszaru Metropolitalnego
Gdańsk–Gdynia–Sopot. Przedmiotem obrad było przygotowanie strategii obszaru metropolitalnego i podział środków
unijnych. Można powiedzieć,
że Tczew dostał to, czego chciał
– takich pieniędzy jeszcze do tej
pory nie otrzymaliśmy. Zaplanowaliśmy trzy duże projekty, które
chcemy realizować przy wsparciu unijnym: termomodernizację
obiektów użyteczności publicznej, na którą możemy otrzymać
7,5 mln zł dofinansowania), rozbudowę węzła integracyjnego, w
tym – przebudowę ul. Gdańskiej,
al. Zwycięstwa, budowę parkingu wielopoziomowego, budowę
systemu tras rowerowych (to zadanie szacujemy na 36 mln zł, a
dofinansowanie wyniesie ponad
60 proc.) oraz rewitalizację (szacowaną na 15 mln zł, z czego 85
proc. stawić będzie dofinansowanie). Wysokość dofinansowania
została zatwierdzona przez Zarząd Obszaru Metropolitalnego,
ale wymagane jest jeszcze podpisanie umowy z marszałkiem
woj. pomorskiego. Realizacja
tych inwestycji zostanie rozłożona do 2020 roku, teraz musimy
w naszych kolejnych budżetach
znaleźć środki na wkład własny.

– Rok 2015 pozwolił przygotować
się także do innych przedsięwzięć

zmierzających do dalszego rozwoju Tczewa.
– Przygotowaliśmy dokumentację, która pozwoli na zagospodarowanie terenu byłych
koszar, czyli ok. 19 ha w samym
centrum miasta. Opracowana
została szczegółowa koncepcja
i uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego obszaru,
gdzie powstanie zupełnie nowa
dzielnica miasta. To teren, którym
bardzo interesują się inwestorzy.
Już w 2016 r. ruszymy z pierwszymi przetargami.
W 2015 r. sfinalizowaliśmy sprawę
sprzedaży działki pod przyszły
Sąd Rejonowy. Jeszcze kilka lat
temu obawialiśmy się likwidacji
tczewskiego sądu, dzisiaj wiemy,
że przy al. Zwycięstwa powstanie nowoczesny obiekt wymiaru
sprawiedliwości.
– Dziękuję za rozmowę

Rozmawiała
Małgorzata Mykowska

Tczewianie wymienili się książkami
Z

a nami pierwsza, ale na pewno
nie ostatnia, akcja pn. „Przeczytałeś – podaj dalej – wymienialnia książek”, przeprowadzona
5 grudnia w budynku głównym
Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Tczewie.
Udział w wydarzeniu był bezpłatny. Jedynym warunkiem
uczestnictwa było przyniesienie
książek nam nieprzydatnych, a
mogących sprawić radość innym
czytelnikom. Osoby, które tego
dnia zabrały ze sobą książki, mogły w zamian wybrać taką samą
ilość dla siebie.
Dzięki akcji setki książek zamiast
kurzyć się na półkach, w kartonach w piwnicy, czy na strychach,
znalazły nowego właściciela, zy-

skując tym samym drugie życie.
Książka żyje bowiem tylko wtedy,
gdy jest czytana.
Wszyscy, którzy tego dnia przybyli do biblioteki mogli wybrać
coś interesującego spośród wielu
ciekawych tytułów książek popularnonaukowych, z klasyki literatury i poezji, romansów, sensacji,
poradników oraz literatury dziecięcej i młodzieżowej.
Wydarzenie będzie miało charakter cykliczny, więc zapewniamy
wszystkich tych, którzy jeszcze
nie zdążyli lub chcieliby ponownie wymienić się książkami, że
będzie jeszcze okazja ocalić od
zapomnienia ulubione tytuły.

(tekst i zdjecie: MBP)
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Kalejdoskop wydarzeń 2015

Tak minął rok…

W „Panoramie Miasta” przypominamy wydarzenia, którymi żyliśmy przez 12 ostatnich
miesięcy. Zrealizowaliśmy kilka ważnych inwestycji – budowę ostatniego etapu
al. Kociewskiej, remont ul. Wigury, gruntowną modernizację sali gimnastycznej
przy SP 5. Znacząco poprawiła się infrastruktura rowerowa, za co m.in. otrzymaliśmy
nagrodę „Gmina przyjazna rowerzystom”.
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 2015
rok dla Tczewa…

STYCZEŃ


Pierwsze uroczystości
w nowej Sali Ślubów



	Nagrody dla sportowców

i trenerów



przedziło Święto Żeglarstwa – całodzienna impreza adresowana
do wszystkich mieszkańców.



Pomorscy żeglarze świętowali
w Tczewie

17 stycznia Tczew stał się stolica polskiego żeglarstwa. Podczas Gali Żeglarskiej poznaliśmy
najlepszych żeglarzy, trenerów,
sponsorów i instytucje sprzyjające żeglarstwu. Uroczystość po-

Tadeusz Magdziarz kawalerem
„Pro Domo Trsoviensi”

Tanecznym krokiem maturzyści
rozpoczęli czas intensywnych
przygotowań do egzaminu dojrzałości. Na starówce poloneza
tańczyli uczniowie ośmiu szkół
ponadpodstawowych z Tczewa
i Swarożyna. Każdy otrzymał
upominek od prezydenta Tczewa– długopis, którym „matura
napisze się sama”.


Uroczysta sesja Rady Miejskiej,
wyróżnienia dla zasłużonych,
odsłonięcie tablicy poświęconej gen. Hallerowi i wystawa w
Fabryce Sztuk – tak tczewianie
świętowali urodziny miasta – 30
stycznia. Medalem „Pro Domo
Trsoviensi” uhonorowany został
Tadeusz Magdziarz.

LUTY


39 zawodników oraz 16 trenerów
otrzymało nagrody prezydenta
Tczewa Mirosława Pobłockiego
za osiągnięcia w 2014 r. Ponadto
przyznanych zostało 7 stypendiów oraz 10 wyróżnień.

hołdzie Żołnierzom Wyklętym.
Uroczystości połączone zostały
z symbolicznym odsłonięciem
tablicy z nazwą Rondo Żołnierzy
Wyklętych.

KWIECIEŃ



W pierwszych dniach stycznia
Urząd Stanu Cywilnego przeprowadził się z budynku przy ul.
Armii Krajowej 39 do głównej
siedziby Urzędu Miejskiego przy
pl. Piłsudskiego 1. Na potrzeby
ślubów i innych uroczystości np.
jubileuszy małżeńskich dostosowana została dawna sala obrad
Rady Miejskiej.

Polonez na starówce

Będzie statek TCZEW

„Kociewskie Pióro 2014”

Dwie spośród sześciu nagród
„Kociewskie Pióro 2014” odebrali tczewianie. Kazimierz Szymanowski otrzymał nagrodę w
dziedzinie literatury, a Chór „Nieboskłonni” – w dziedzinie animacji kultury. Nagrodę przyznaje Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
im. Małgorzaty Hillar.



Polska Żegluga Morska wyraziła
zgodę na to, by jeden z budowanych statków nosił nazwę TCZEW.
Statek powstaje w chińskiej
stoczni. Wodowanie odbędzie
się w kwietniu 2016 r., natomiast
chrzest „Tczewa” i jego wejście do
floty PŻM zaplanowano na czerwiec 2016 r. M/s Tczew będzie
typowym masowcem do przewozu takich ładunków jak zboża,
nawozy sztuczne czy węgiel.

W drugiej już edycji „Rozsmakuj
się w Tczewie – Weekend za pół
ceny” wzięło udział 26 partnerów.
Swoje produkty i usługi obniżyli
o 50% nie tylko przedsiębiorcy
działający na terenie Tczewa, ale
również z Malenina, Pelplina i
Brzuśc. A w Gdańsku na Długim
Targu gotowali włodarze z gmin
uczestniczących w akcji.


MARZEC
Tczewianie uczcili Żołnierzy
Wyklętych

Weekend za pół ceny

24 projekty do budżetu
obywatelskiego
PROJEKT OBYWATELSKI
TCZEW 2015

Projekt sﬁnansowany z budżetu obywatelskiego miasta Tczewa na 2015 rok

Ogłoszone zostały wyniki Budżetu Obywatelskiego Tczewa 2015
– do realizacji przyjęte zostały 24
projekty o łącznej wartości 1 mln.
zł. Ważne głosy oddało ponad 10
tys. mieszkańców. Na inwestycje
obywatelskie przeznaczyliśmy 1
mln zł.

MAJ


Mieszkańcy Tczewa uczestniczyli
w uroczystościach patriotycznoreligijnych zorganizowanych w

Tczew przyjazny
przedsiębiorcom

Tczew otrzymał nagrodę Regionalnej Izby Gospodarczej – Gmina Przyjazna Przedsiębiorcom.
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W tegorocznej edycji konkursu
wzięły udział 33 gminy z terenu
województwa pomorskiego.


Remont ul. Wigury

otrzymaliśmy dofinansowanie z
programu tzw. schetynówek.


Pchli Targ

Trwa remont ul. Wigury – najpierw pierwszy etap, czyli ok.
700 m od ul. Żwirki w kierunku al.
Solidarności, a dalszej kolejności
fragment między ul. Jagiellońską
i Żwirki.


25 lat Samorządu Miasta
Tczewa

jednostką spełniającą wymogi
opracowane przez pomorskich
specjalistów, a co za tym idzie
jest strażą skuteczną, sprawną i
dobrze zarządzaną.


129 wystawców i tłumy odwiedzających wzięły udział w tegorocznym Pchlim Targu. Była to już
piąta edycja imprezy.


Święto ulicy



Ciepło na starówce

Wszystkie z 24 projektów budżetu obywatelskiego zostały zrealizowane. Dzięki oszczędnościom
możliwe było wykonanie kilku
dodatkowych przedsięwzięć.
Powstały nowe place zabaw, siłownie pod chmurką, boisko do
siatkówki i in.


Uroczystą sesją Rady Miejskiej
tczewianie uczcili jubileusz 25lecia samorządu miasta. Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki
przedstawił prezentację podsumowującą dokonania samorządu
miasta Tczewa ostatnich 25 lat.
Pracę w samorządzie wspominali
przewodniczący poszczególnych
Rad Miejskich


Festyn
Samorządowo-Komunalny

12 czerwca kilkuset mieszkańców
Tczewa przeniosło się na Dziki Zachód. A to za sprawą tegorocznej
edycji Święta Ulicy. Na placu Hallera wyrosło miasteczko rodem z
westernu, a poszczególne stoiska
oferowały atrakcje nawiązujące
do tematu imprezy.


Sukces Harcerskiej Orkiestry
Dętej

Tczewska spółka Grupy GPEC
rozpoczęła inwestycję w rozbudowę sieci ciepłowniczej w
Tczewie, która obejmie część
starówki. Podłączanie kolejnych
budynków do sieci miejskiej, czyli bardziej ekologicznego ciepła,
przyczyni się do poprawy jakości
powietrza w mieście.


Remont w SP 5

CZERWIEC


Ostatni etap Kociewskiej

Trwa budowa ostatniego etapu
al. Kociewskiej – długości ok.
450 m od ul. Żwirki do ul. Jagiellońskiej. Na realizację zadania

Harcerska Orkiestra Dęta zajęła
I miejsce w XLIII Ogólnopolskim
Festiwalu Młodzieżowych Orkiestr Dętych w Inowrocławiu,
w kategorii koncert estradowy
dużych orkiestr. W festiwalu
brało udział 8 orkiestr z całej
Polski.

LIPIEC


Straż Miejska z certyfikatem

Tczewska Straż Miejska jako jedna z czterech w kraju, uzyskała
certyfikat standaryzacji i certyfikacji. Dokument potwierdza,
że Straż Miejska w Tczewie jest

Tczew stolicą działkowców

Tczew stał się w tym roku stolicą
polskich działkowców. Byliśmy
gospodarzami i współorganizatorami Krajowych Dni Działkowca. 29 sierpnia na tczewski
Bulwar Nadwiślański zjechało
ok. 700 delegatów z całej Polski,
w imprezie chętnie wzięli udział
także mieszkańcy Tczewa. Na
uroczystość przybyła też ówczesna premier Ewa Kopacz.


Już po raz trzeci prezydent Tczewa zaprosił mieszkańców do poznania pracy Urzędu Miejskiego
i firm komunalnych, a przede
wszystkim do dobrej zabawy. Na
festynie samorządowo-komunalnym najwięcej atrakcji czekało na
najmłodszych, ale i starsi się nie
nudzili – licytacja samochodu
prezydenta, koło fortuny, fotobudka, warsztaty kulinarne to
tylko niektóre z nich.

Finał budżetu obywatelskiego

Praca za zaległości czynszowe

Prezydent Tczewa zdecydował o
możliwości odpracowania zadłużenia przez lokatorów mieszkań
komunalnych. W sierpniu z programu skorzystło pierwsze 10
osób. W programie biorą udział
osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, które
ze względu na trudną sytuację
materialną i życiową wymagają
wsparcia.


Minister administracji i cyfryzacji wyróżnił prezydenta Tczewa
Odznaką Zasługi dla Samorządu
Terytorialnego. Odznaki zostały przyznane po raz pierwszy.
Oprócz prezydenta Tczewa Mirosława Pobłockiego, wyróżnienie
otrzymało 36 pomorskich samorządowców.

XIV In Memoriam

Trwa remont sali gimnastycznej
w Szkole Podstawowej nr 5. Koszt
inwestycji to 1,4 mln zł.

SIERPIEŃ


Prezydent Tczewa wyróżniony

21 sierpnia odbył się XIV Festiwal
Grzegorza Ciechowskiego IN MEMORIAM oraz X Konkurs Piosenek Grzegorza Ciechowskiego. W
tym roku wydarzeniom muzycznym, towarzyszyły – happening,
wystawa fotograficzna i salonik
literacki.

WRZESIEŃ


Tczew „Gminą przyjazną
rowerzystom”
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Miasto Tczew zdobyło II miejsce
w ogólnopolskim konkursie Gmina Przyjazna Rowerzystom (edycja 2015) – w kategorii gmin od
30 tys. do 100 tys. mieszkańców.
Gminy uczestniczące w konkursie pytano m.in. o infrastrukturę
ułatwiającą przemieszczanie się
rowerzystom (drogi i szlaki rowerowe, stojaki na rowery, tablice
informacyjne).


Dzień bez samochodu

Już po raz dziewiąty tczewianie
wzięli udział w przejeździe rowerowym z okazji „Europejskiego
dnia bez samochodu”. Trasa przejazdu liczyła ponad 8 km. Każdy z
uczestników otrzymał kamizelkę
i opaskę odblaskową oraz gwizdek – po to by rowerzystów było
nie tylko widać, ale i słychać. Były
rowerowe zabawy i konkursy.


Wrześniowe Targowisko
– II edycja

w

20 grudnia

Witamy zimę
szczytowej bloku przy al. Zwycięstwa


Tczew ECO-miastem

Tczew został laureatem konkursu Eco-Miasta 2015 - za politykę
w zakresie gospodarki odpadami. O zwycięstwie zadecydowała budowa Regionalnej Instalacji Przetwarzania Opadów
Komunalnych (RIPOK Tczew)
oraz wysoki wskaźnik odzysku
surowców wtórnych.


Parking dla rowerzystów

60 miejsc postojowych zyskali
rowerzyści dzięki nowemu parkingowi przy zintegrowanym
węźle transportowym. Inwestycje zrealizowało miasto, ale była
ona odpowiedzią na sugestie
tczewskich cyklistów.

ok. 2,3 km i staje się jedną z głównych arterii komunikacyjnych zachodniej części miasta.


Porozumienie z działkowcami

51 wystawców wzięło udział w
drugiej edycji „Wrześniowego
Targowiska”. Większość wystawców to tczewianie, ale przybyli
również goście, m.in. z Grudziądza i Kwidzyna.

Działka pod przyszły sąd
– sprzedana

Podpisany został akt notarialny
dotyczący sprzedaży nieruchomości pod przyszły Sąd Rejonowy w Tczewie. Prawdopodobnie
pod koniec przyszłego roku
będzie gotowy projekt nowego
obiektu sądu przy al. Zwycięstwa.
Ta transakcja zakończyła wieloletnie zabiegi o nową, godną
siedzibę sądu w Tczewie.

PAŹDZIERNIK


Będzie mural
z Jasną i Dersławem

Maxim Steinke, 18-latek z Tczewa
zwyciężył w konkursie na koncepcję muralu tczewskiego. Celem było wyłonienie najlepszej
koncepcji muralu, który zostanie
wykonany na kolejnej ścianie

Uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 5 ćwiczą już w nowej sali gimnastycznej.
Dawna sala sportowa została
gruntownie wyremontowana.
Po starej budowli zostały tylko
ściany. Teraz to nowoczesny
obiekt sportowy dostosowany
do zajęć wychowania fizycznego
oraz potrzeb uczniów niepełnosprawnych.

LISTOPAD


Otwarcie al. Kociewskiej

Od 9 listopada jeździmy całą al.
Kociewską. Jej pierwszy odcinek, biegnący przez Os. Bajkowe
został oddany w 2004 r. Kolejny fragment zbudowany został
w 2013 r, a ostatni – między ul.
Żwirki i ul. Jagiellońską – w tym
roku. Dzisiaj al. Kociewska liczy

Serdecznie zapraszamy
najmłodszych tczewian na
uroczyste przywitanie ZIMY. W
niedzielę, 20 grudnia o godz.
13.30 na pl. Hallera odsłonimy
kolejną figurkę – tym razem
symbolizującą zimę.
Na dzieci, które przyjdą przywitać zimę czekać będą niespodzianki i drobne upominki.
Zapraszamy.

Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki podpisał porozumienie o
współpracy z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi. Współpraca
dotyczyć będzie m.in. organizacji konkursów ekologicznych,
wystaw ogrodniczych, dożynek,
festynów, tworzenia miejsc rekreacji i wypoczynku, działań edukacyjnych, ekologicznych.


Świętowaliśmy niepodległość

	Nowa sala w starych murach



Krótko

Tczewianie uczcili Narodowe
Święto Niepodległości wesoło i
słodko. Były koncerty, festyn na
pl. Hallera, biało-czerwony przemarsz ulicami miasta, biało-czerwone wiązanki pod obeliskiem
marsz. J. Piłsudskiego, biały i
czerwony barszcz. Uroczystości
zwieńczył koncert Katarzyny Groniec i biało-czerwony tort.
***
W listopadzie odbył się też VIII Festiwal Twórczości Kociewskiej im.
Romana Landowskiego, społeczna
debata nad przyszłorocznym budżetem, wręczenie nagród prezydenta najzdolniejszym uczniom i
studentom, przekazanie lokatorom
kolejnego budynku komunalnego
przy ul. Prostej – o tym piszemy w
bieżącym numerze PM.

GRUDZIEŃ

Gdy przygotowywaliśmy do
druku „Panoramę Miasta” była
pierwsza połowa grudnia i wiele
ważnych wydarzeń przed nami.
Czeka nas m.in. spotkanie wigilijne tczewian organizowane już
po raz trzynasty oraz Jarmark Bożonarodzeniowy.

Odsłonięcie figurki zimy będzie towarzyszyło Jarmarkowi
Bożonarodzeniowemu, które
19 i 20 grudnia odbywać się
będzie na pl. Hallera.

Ogłoszenie
Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Tczewie
(II piętro) został wywieszony
wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania
w dzierżawę, w celu budowy
wiaty śmietnikowej oznaczony
jako część działki nr 425/22
obr. 6 KW GD1T/000116851/0
położonej w Tczewie przy ul.
Wyzwolenia.
Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Tczewie
(II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości
stanowiących własność Gminy
Miejskiej Tczew, położonych
na targowisku miejskim w
Tczewie przy ul. Żwirki:
• boks handlowy nr 13, o pow.
5,60 m2 w hali nr I, oznaczonej
nr działki 32/34, obręb 5, KW
GD1T/00016850/3, przeznaczonej do oddania w najem
w drodze przetargu, w celu
prowadzenia działalności
handlowej.
• boks handlowy nr 15, o pow.
13,20 m2 w hali nr I, oznaczonej nr działki 32/34, obręb
5, KW GD1T/00016850/3,
przeznaczonej do oddania
w najem w drodze II przetargu, w celu prowadzenia
działalności handlowej.
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straż miejska
w tczewie
Bezpieczny uczeń w SP 8
17 listopada w Szkole Podstawowej nr 8 w Tczewie odbyło się
spotkanie z uczniami czwartych i
piątych klas.

Celem spotkania z funkcjonariuszką Straży Miejskiej – Moniką Fabich, była edukacja prawna
dzieci, z uwzględnieniem praw
obywatelskich, spopularyzowanie wśród uczniów podstawowych zasad funkcjonowania
prawa w państwie , w tym norm
współżycia, tolerancji, poszanowania praw jednostki – ucznia-obywatela, przeciwdziałania
patologiom . Prezentacja miała
służyć podniesieniu poziomu
bezpieczeństwa uczniów w
szkole oraz poza nią, tworzeniu
bezpiecznego i przyjaznego
środowiska szkoły, zwiększenia
poczucia akceptacji uczniów i
wychowanków w społeczności
szkolnej – zmniejszenia zjawiska
wykluczenia społecznego.

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

Zlikwidowano koczowisko bezdomnych
N

oce są coraz zimniejsze, a
temperatura wkrótce spadnie poniżej zera. W tym okresie
Strażnicy Miejscy zwracają szczególną uwagę na osoby bezdomne i patrolują miejsca, w których
mogą one przebywać. Mundurowi sprawdzają ogródki działkowe,
altanki, piwnice i pustostany.
Podczas jednej z kontroli przy ul.
Targowej – Świętopełka funkcjonariusze natrafili na koczowisko,
które zamieszkiwały osoby bezdomne. O ich bytowaniu świad-

czył niewyobrażalny bałagan.
Zanieczyszczony teren wokół koczowiska i nieprzyjemny zapach
unoszący się w powietrzu nie
wpływał pozytywnie na estetykę tego miejsca. Osoby skazane z
aresztu w Starogardzie Gdańskim
wykonujący prace porządkowe
na terenie naszego miasta posprzątały śmieci nagromadzone
przez dzikich lokatorów. Bezdomnym zaproponowano pomoc i skierowano do ogrzewalni
mieszczącej się przy ul. Ceglarskiej – niestety odmówili przyję-

cia jakiejkolwiek pomocy.
Straż Miejska apeluje do wszystkich mieszkańców o informacje
dotyczące przebywania osób
bezdomnych, ponieważ taka
pomoc może niejednokrotnie
uratować im życie. W okresie jesienno- zimowym będziemy systematycznie monitorować miejsca w których mogą przebywać
osoby bezdomne i informować je
o możliwych formach uzyskania
pomocy.

MF

Pomoc bezdomnym
Osoby bezdomne mogą zgłaszać się o pomoc do: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie
(ul. 1 Maja 8), poniedziałek, wtorek, środa i piątek w godz. 7.15-15.15, czwartek w godz. 8.00-16.00,
tel. 777 00 20 lub 777 00 30.
Pomocy udzielają także poniższe placówki:
• Schronisko dla Osób Bezdomnych ,
Smętowo, ul. Ogrodowa 1,
tel. 58/ 561 90 32
• Schronisko dla Osób
Bezdomnych,
Malbork, ul. Rolnicza 1,
tel. 55/ 273 40 65
• Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia
Nowy Staw, ul. Mickiewicza 32, tel. 510 262 508
• Schronisko Stowarzysze-

nia na rzecz Bezdomnych
„Agape”, Szawałd 16, tel.
510 262 494
• Schronisko Stowarzyszenia na rzecz Bezdomnych
„Agape”, Borowy Młyn,
tel. 55/277 42-88
• Schronisko Stowarzyszenia na rzecz Bezdomnych
„Agape”, Sztum, tel.
55/277 78 07
• Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne

„Prometeusz „
Gdańsk ul. Sucharskiego 1,
tel. 58/ 721 53 77
• Ogrzewalnia Towarzystwa
im. św. Brata Alberta
Koło Tczewskie, Tczew, ul.
Orzeszkowej 6
• Komenda Powiatowa Policji, Tczew, ul. Kasprowicza
2, tel. 58/530 82 22
• Straż Miejska, Tczew,
pl. Piłsudskiego 1,
tel. 58/531 39 61.

Straż Miejska w listopadzie
W listopadzie 2015 r. tczewska straż miejska odnotowała 1098 interwencji, w tym 536 zgłoszonych przez mieszkańców i przedstawicieli instytucji,
190 – od operatorów monitoringu, 98 zgłoszonych przez dyżurnych Komendy Powiatowej Policji w Tczewie oraz 274 – to interwencje własne
strażników.
• Przewieziono 15 osób z upojeniem alkoholowym: 4 do Pogotowia Socjalnego w Elblągu,
3 – do miejsca zamieszkania, 1
– do ogrzewalni w Tczewie, 6
– do ośrodka dla bezdomnych
w Malborku, 1 – do szpitala
powiatowego w Tczewie.
• Przeprowadzono 96 wspólnych patroli z funkcjonariuszami KPP.
• Dzielnicowi strażnicy miejscy
działający na osiedlach Suchostrzygi i Bajkowym podjęli 39
interwencji własnych oraz 32
zlecone (przez administracje
osiedli, dyżurnych SM, mieszkańców), nałożyli 24 mandaty
karne na łączną kwotę 1600 zł.
Wystawiono też 17 wezwań

dla sprawców wykroczeń, 14
osób pouczono.
Na terenie Os. Garnuszewskiego i Zatorza dzielnicowi
podjęli 31 interwencji własnych oraz 23 zlecone, nałożyli
23 mandaty karne na łącznie
1650 zł, wystawili 7 wezwań
dla sprawców wykroczeń oraz
7 osób pouczyli.
Na terenie Starego Miasta i
Czyżykowa dzielnicowi podjęli 13 interwencji własnych
oraz 34 zlecone, nałożyli 3
mandaty karne na łącznie
250 zł, wystawili 8 wezwań dla
sprawców wykroczeń oraz 8
osób pouczyli.
Interwencje dzielnicowych
dotyczą głownie spraw po-

rządkowych, spożywania alkoholu w miejscach publicznych, wykroczeń drogowych.
• Osadzeni z Aresztu Śledczego
w Starogardzie Gd. wykonując
prace porządkowe na terenie
Tczewa zebrali 129 worków
śmieci (po 120 l każdy). Zebrali też 1 przyczepę liści oraz
śmieci po osobach bezdomnych.
• Doprowadzono do usunięcia
długo nieużytkowanego pojazdu: Fiata Scudo z ul. Żeglarskiej.
• Do Komendy Powiatowej
Policji przekazano materiały z monitoringu dotyczące:
kradzieży (5.11), kolizji dro-

gowej (13.11), uszkodzenia
mienia (18.11), nagłego zgonu (20.11), oszustwa (24.11),
włamania (27.11).
• Przeprowadzono działania
dotyczące egzekwowania od
właścicieli psów zgodnego z
przepisami wyprowadzania
czworonogów i sprzątania
po nich. Przeprowadzono
26 interwencji. Nałożono 3
mandaty karne (łącznie 200
zł) za niezgodne z przepisami
wyprowadzanie psów oraz 1
mandat (50 zł) za niesprzątanie po psach, pouczono 6
osób. 8-krotnie zgłoszono do
schroniska informację o psach
bez opieki.

M.M.
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Kociewska twórczość królowała w Tczewie
330 młodych artystów z trzech powiatów wzięło udział w VIII Festiwalu
Twórczości Kociewskiej.

2

0 listopada w Centrum Kultury
i Sztuki odbył się Koncert Finałowy, podczas którego wystąpili
zwycięzcy poszczególnych kategorii. Dla publiczności przybyłej z
całego Kociewia zaśpiewał zespół
Familia HP.
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, Emilii Rulińskiej, Jana
Majewskiego, Jana Schulza, ks.
Janusza Pasierba, ks. Franciszka
Kameckiego, Pawła Wrzosa-Wyczyńskiego, Romana Landowskiego, Wandy Dembek, Zygmunta
Bukowskiego, Małgorzaty Hillar,
Anny Januszewskiej, Antoniego
Górskiego, Grażyny KrużyckiejGiełdon, Mieczysława Rachwała,
Małgorzaty Brandt, Pauliny Dubińskiej, Mirosława Glazika, Romana Frydrychowicza, Franciszki
Powalskiej.
W imprezie uczestniczyło 330
wykonawców, którzy przygotowywali się do konkursu pod kierunkiem 116 opiekunów. Reprezentowanych było 57 placówek
z trzech kociewskich powiatów
(tczewskiego, starogardzkiego i
świeckiego):
• 3 przedszkola
• 25 szkół podstawowych
• 12 gimnazjów
• 12 szkół ponadgimnazjalnych
• 5 domów kultury
• 4 zgłoszenia indywidualne.

Zgłosiło się:
• 228 uczestników z powiatu
tczewskiego
• 99 uczestników z powiatu
starogardzkiego
• 13 uczestników z powiatu
świeckiego.
Do konkursu przyjęto:
• 27 młodzieńczych prac literackich
• 64 prace plastyczne
• 105 recytatorów w eliminacjach rejonowych
• 59 recytatorów w eliminacjach finałowych
• 3 programy poetycko-muzyczne (26 uczestników)
• 8 inscenizacji (95 uczestników).

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.

M.M.

Laureaci pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach:
KONKURS PLASTYCZNY
• w grupie I (do lat 9): Julia Dzienisz, ZS w Subkowach,
Szkoła Filialna w Brzuścach
• w grupie II (10-12): Marta Przytuła, SP 12 w Tczewie
• w grupie III (13-15 lat): Szymon Kokoć, CKiS w Tczewie
• w grupie IV (16 lat i powyżej): Jakub Szwarc, ZSE w Tczewie.
JUWENILIA LITERACKIE
• poezja: Marta Apostołowicz, SP 11 w Tczewie
• proza: Wiktoria Gnatowska, PSP nr 4 w Starogardzie Gd.
PROGRAMY SCENICZNE
• szkoły podstawowe: SP 12 w Tczewie
• gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne – I miejsca nie przyznano, II miejsce – ZSP Gimnazjum w Pogódkach
RECYTACJE
• przedszkola i klasy „0” : Agata Wysocka, ZKiW w Rudnie
• szkoły podstawowe kl. I-III: Bartosz Cejer, SP 12 w Tczewie
• szkoły podstawowe kl. IV-VI: Miłosz Chmielecki,
SP 12 w Tczewie
• gimnazja: Daria Dang, Gimnazjum ZSK w Tczewie
• szkoły ponadgimnazjalne: Szymon Babiński, II LO w Tczewie.
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Dom przedsiębiorcy w tczewie

ul. Obrońców Westerplatte 3 w Tczewie
tel. 58 777 53 41/42/43, fax. 58 777 53 43

e–mail: info@dp.tczew.pl, www.dp.tczew.pl, www.facebook.com/dptczew, www.twitter.com/DPTczew

Inkubator
– biuro
• Biuro dla twojej firmy,
z pełnym wyposażeniem
i mediami za 25 zł od m2

Coworking
• Biurko i komputer dla Ciebie,
adres dla firmy oraz internet
od 100 zł miesięcznie

Konsultacje
i doradztwo
• Konsultacje z zakresu poszukiwania funduszy unijnych
• Doradca Podatkowy
• Bezpłatne konsultacje prawne
• Konsultacje z ekonomii społecznej, w każdy czwartek
w godz. 9:00–13:00, pok. 13.
• Biuro projektu „Kierunek
na pracę” – dla wszystkich
zainteresowanych podjęciem
pracy na odległość lub złożeniem własnej oferty pracy
– I piętro pok. nr 12 (pon.–pt.
w godzinach 8:00–16:00),
www.kieruneknaprace.eu
• Powiatowe Centrum
Informacyjne – poręczenia
i pożyczki, z Jeremie i nie
tylko, www.pci.pomorskie.pl
(I piętro pok. nr 17
– w godzinach pracy Urzędu
Miejskiego)
• Cykliczne spotkania: Szminki,
ploty, papiloty i Młodzieżowy Klub Biznesu
• Biuro oddziału Pracodawców
Pomorza
Więcej informacji w Domu
Przedsiębiorcy w Tczewie,
w Biurze Wspierania Przedsiębiorczości, przy ul. Obrońców Westerplatte 3, I piętro,
pokój 14 lub 16,
w godzinach pracy urzędu.

W

Program współfinansowany
przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
oraz Gminę Miejską Tczew

OBCHODY ŚWIATOWEGO TYGODNIA

dniach 16 do 20 listopada
po raz piąty miały miejsce
obchody Światowego Tygodnia
Przedsiębiorczości w Domu
Przedsiębiorcy w Tczewie, w
ramach których podjęto działania związane z promowaniem
przedsiębiorczości. Na rozpoczęcie obchodów ŚTP 16 listopada
zorganizowano szkolenie dla
przyszłych przedsiębiorców: Jak
założyć własny biznes?, na którym poruszone zostały wszystkie
aspekty prawne jak i podatkowe,
a ponadto przedstawiono informacje na temat możliwości
dofinansowania przyszłej działalności ze środków unijnych. Osoby zgromadzone na spotkaniu
miały możliwość dowiedzenie się
o możliwych formach prawnych
prowadzenia działalności gospodarczej, formach opodatkowania
i wiele więcej.
17 listopada miało miejsce szkolenie nt. mediacji i rozwiązywania sporów biznesowych, które
skierowane było do obecnych
jak i przyszłych przedsiębiorców.
Szkolenie zostało przeprowadzone przez panią mediator Magdalenę Bellwon.
18 listopada w Knybawie odbyła
się konferencja poświęcona nowym terenom inwestycyjnym,
na którą przybyło kilkudziesięciu przedsiębiorców. Tematem
konferencji był rozwój terenów
po byłej jednostce wojskowej
– Nowego Centrum Tczewa.
Konferencja składała się z trzech
części, dwóch paneli wprowa-

Konkurs „Mój Biznesplan 2015” – wręczenie nagród

dzających: Dlaczego metropolie
są ważne? Tczew w metropolii
szansa czy zagrożenia? – przygotowana przez pana Tomasza
Brodzickiego z Uniwersytetu
Gdańskiego oraz NCT szansą na
dalszy rozwój Tczewa przygotowana przez pana Macieja Hirscha
– Meritum Doradztwa Gospodarczego. W kolejnej części miała
miejsce dyskusja na temat zagospodarowania i rozwoju terenów
inwestycyjnych, w której udział
wzięli: Teresa Kamińska – prezes PSSE, Zbigniew Canowiecki
– prezes Zarządu Pracodawców
Pomorza, Marcin Piątkowski
– dyrektor Invest in Pomerania,
Tomasz Brodzicki – Uniwersytet
Gdański oraz Mirosław Pobłocki – Prezydent Miasta Tczewa. W
dyskusji duży nacisk położono na
kwestię wykorzystania potencja-

łu Nowego Centrum Tczewa, jego
realnej przyszłości, roli miasta w
stymulowaniu rozwoju, kierunku w jakim powinien podążać
Tczew w perspektywie strategicznej 2030 i dalej, jakie sektory
gospodarki mogłyby rozwijać się
w Tczewie oczekiwania inwestorów, a możliwości gminy, jakiego
wsparcia oczekują inwestorzy,
dlaczego inwestorzy wybierają
Tczew oraz czego będą oczekiwali w przyszłości, a także na ile
oferta Miasta obecna i przyszła
odzwierciedla realne potrzeby
przedsiębiorców? Nie zabrakło
też pytań od gości zgromadzonych na sali.
19 listopada, Dom Przedsiębiorcy we współpracy z przedsiębiorcą panem Adamem Janasem, przygotował II turniej
„Cashflow”. W turnieju wzięły
udział cztery szkoły ponadgimnazjalne z naszego miasta:
Zespół Szkół Ekonomicznych,
Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego, Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich oraz Zespół
Szkół Technicznych. Najlepszym
graczem z 22 startujących, okazała się Sandra Olińska z Zespołu Szkół Kształcenia Zawodowego. Zwycięscy otrzymali
dla szkoły puchar II Miejskiego
Turnieju „Cashflow” oraz nagrodę w postaci nowego kompletu
gry „Cashflow” wraz nakładką
202, natomiast najlepszy gracz
otrzymał również nagrodę rzeczową oraz puchar. Tego samego dnia Dom Przedsiębiorcy był
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Dom przedsiębiorcy w tczewie

ul. Obrońców Westerplatte 3 w Tczewie
tel. 58 777 53 41/42/43, fax. 58 777 53 43

e–mail: info@dp.tczew.pl, www.dp.tczew.pl, www.facebook.com/dptczew, www.twitter.com/DPTczew

Program współfinansowany
przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
oraz Gminę Miejską Tczew

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W DOMU PRZEDSIĘBIORCY W TCZEWIE
obecny na obchodach Pomorskiego Dnia Przedsiębiorczości,
zorganizowanego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tczewie.
Obchody Światowego Tygodnia
Przedsiębiorczości – 20 listopada zwieńczyła gala rozstrzygająca konkursy Prezydenta Miasta
Tczewa: „Mój Biznesplan 2015”
oraz „Rzemieślnik Roku 2015”.
Głównymi laureatami konkursu
„Przedsiębiorca Roku 2015” były
przedsiębiorstwa: Piekarnictwo
S.C. Roman, Grzegorz, Adam
Gawrońscy oraz Telkab sp. z.o.o.
Wyróżnienie otrzymał Tadeusz
Kucner – Zakład Zegarmistrzowski oraz Stanisław Gładysz z firmy Gladpol. Laureaci otrzymali
również atrakcyjne nagrody rzeczowe – bon o wartości 1500 zł
na zakupy w sklepie RTV/AGD
Jarex. Natomiast przedsiębiorcy
wyróżnieni zostali nagrodzeni
bonem o wartości 500 zł, również
do wykorzystania w sklepie Jarex
s.c. mieszczącym się w Tczewie na
pl. Hallera 14.
Wyłoniono także najlepszy spośród młodzieżowych biznesplanów, złożonych przez uczniów
szkół ponadgimnazjalnych. Celem konkursu jest kształtowanie
postaw pro-przedsiębiorczych
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

oraz okolicznościowymi dyplomami.
Na zakończenie obchodów tygodnia przedsiębiorczości w piątek
20 listopada o godz. 18:00 odbyło się spotkanie kobiet biznesu,
którego tematem był: „Storytelling... zainspiruj świat swoim
niszowym biznesem”. Podczas
spotkania Panie miały możliwość
przyswojenia umiejętności opowiadania o swoim biznesie – czyli
jak go dobrze sprzedaż budując
zainteresowanie i angażując odbiorcę. „Storytelling” to dziś przede wszystkim tworzenie wciągających opowieści na temat danej
firmy, marki lub produktu.
Zwycięzcy konkursu Przedsiębiorca Roku

niepowtarzalność, trafność założeń marketingowych przedsięwzięcia, także pomysł na produkt
lub usługę.
Kapituła konkursu wyłoniła zwycięski biznesplan Bartosza Sieńkowskiego z Uniwersyteckiego
Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego, który przedstawił
pomysł na biznes „Pluszowa Kraina” sklep internetowy z usługą
konfiguracji produktu z dostępnych materiałów i dodatków,
np. kocyki, maskotki, komplety
pościeli, poduszki itp. Przyznano
także wyróżnienie, które otrzymała Patrycja Kromer z Zespołu
Szkół Ekonomicznych w Tczewie,
za pomysł na biznes „Portfelomania” – produkcja portfeli nawigowanych przez smartfon, telefon
poprzez aplikację zaalarmuje

Wyróżnieni w konkursie Przedsiębiorca Roku

właściciela gdy znajdzie się poza
jego kieszenią. Będzie zatem
możliwość zlokalizowania telefonu, chip będzie wszyty w portfel.
Wyroby będą wysokiej jakości,
wykonane ze skóry. Zwycięzca
konkursu otrzymał nagrodę w
postaci nowoczesnego smartfona, a za wyróżnienie przyznano
tablet.
Zwycięski biznesplan został napisany pod kierownictwem pani
Hanny Ciesielskiej-Golickiej z
Uniwersyteckiego Katolickiego
Liceum Ogólnokształcącego w
Tczewie, która otrzymała bon o
wartości 300 zł do wykorzystania
w salonie jubilerskim „Cezary”
mieszczącym się w Tczewie na
pl. Hallera 1. Wszyscy pozostali
uczestnicy konkursu zostali również nagrodzeni upominkami

Spotkanie kobiet biznesu

Gościem spotkania była przedstawicielka niszowego przedsięwzięcia, prowadzonego na
terenie naszego miasta, dyrektor Alicja Gajewska z Fabryki
Sztuk.
W ramach spotkania zorganizowany został również konkurs wizytówkowy, do którego
upominki zafundowały m.in.
uczestniczki spotkania. Spotkanie poprowadziła tradycyjnie już
Marzena Grochowska z firmy
Get Choice.
Serdecznie dziękujemy wszystkim przedsiębiorcom, partnerom
Domu Przedsiębiorcy za udział
i zaangażowanie w obchodach
Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości oraz kapitule konkursu
Mój Biznesplan i Przedsiębiorca
Roku. Zapraszamy do obejrzenia
pełnej relacji na naszej stronie:
www.dp.tczew.pl
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Pełnia lata… zimą

Nagrody dla niepełnosprawnych artystek
Iwona Bajer i Renata Reszczyńska zostały nagrodzone w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pn. „Sztuka
Osób Niepełnosprawnych”.

B

yła to już trzynasta edycja
konkursu, ale po raz pierwszy tczewianki sięgnęły po tak
wysokie laury.

Nową propozycją Fabryki Sztuk z
zakresu edukacji artystycznej są
warsztaty performance’u, które
prowadzi aktor i reżyser Piotr
Weintz. Przez kilka tygodni młodzież poznawała techniki aktorskie oraz kształciła umiejętności
promowania swych działań, by 8
grudnia zaistnieć w przestrzeni
publicznej.
Na występ finalny pt. „Pełnia
lata” w Galerii Kociewskiej
złożyły się takie sytuacje, jak:
opalanie na ręcznikach, odpoczynek na leżakach, gra w piłkę
plażową, kąpiel w dziecięcym
basenie, piosenka letnia z choreografią oraz akcja Majorka,
czyli częstowanie lemoniadą
i bananami. Stanowiło to nie
lada wyzwanie dla młodych
performerów, którzy z odwagą
i spontanicznie wyrażali swoje
emocje, spodziewając się różnej
reakcji ze strony odbiorców. W
performance często widz staje
się częścią sztuki. Tak też było
podczas „Pełni lata” – niektóre
osoby dały się ponieść chwili,
z chęcią usiadły „na plaży”,
wypiły lemoniadę, porozmawiały. Inicjatorom akcji udało
się trochę ocieplić panującą za
oknem jesienno-zimową aurę
oraz przywołać wspomnienia o
wakacjach w okresie, w którym
większość osób ogarnęła przedświąteczna krzątanina. W akcji
„Pełnia lata” wzięli udział: Piotr
Detlaf, Natalia Fierka, Karina
Gretkowska, Martyna Mazurowska, Marta Okęcka.

W Fabryce Sztuk
Fabryka Sztuk oraz Fundacja
im. Roberta Peplińskiego serdecznie zapraszają na wystawę
pt. Nie tylko 35 lat… Twórczość Elżbiety Szczodrowskiej-Peplińskiej i Roberta
Peplińskiego.
Wystawa będzie czynna do
17 stycznia 2017 r. w siedzibie
Fabryki Sztuk przy ul. 30 Stycznia 4. Wstęp wolny!

Iwona Bajer zdobyła nagrodę
w kategorii tkanina i aplikacja
– za pracę „My”. Laureatka jest
podopieczną Środowiskowego
Domu Samopomocy Przy ul. Nowowiejskiej w Tczewie
Renata Reszczyńska to podopieczna ŚDS przy ul. Niepodległości. Została nagrodzona za
pracę „Taki duży, taki mały”, w
kategorii rzeźba kameralna i płaskorzeźba.
Nagrody wręczył laureatkom Dariusz Majorek, dyrektor Oddziału Pomorskiego Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w obecności
wiceprezydenta Tczewa Adama
Urbana i Gabrieli Brządkowskiej, kierownik środowiskowych

domów samopomocy MOPS w
Tczewie.
– Członkowie komisji konkursowej na szczeblu wojewódzkim
ocenili 117 prac, z których do
etapu ogólnopolskiego zakwalifikowało się jedynie 12 – powie-

dział dyr D. Majorek gratulując
laureatkom. – Członkowie komisji konkursowej brali pod uwagę
m.in. wartość artystyczną, technikę wykonania, pomysłowość i
sposób przygotowania do eskpozycji.

M.M.

LITERACKO W TCZEWIE
W ostatnich tygodniach literatura zagościła do Fabryki Sztuk. Towarzystwo Przyjaźni Tczew-Witten, a konkretnie Peter Liedtke był inicjatorem spotkania „Stanisław Lem: Człowiek i maszyna”.

C

el przedsięwzięcia, czyli ukazanie polskiego pisarza, kojarzonego głównie z powieściami
science-fiction, jako filozofa i
futurologa oraz przypomnienie
o katastrofie jądrowej Fukushima I (2011) został zrealizowany
w formie czytania oryginalnych
wypowiedzi, w które wplecione
były stosowne komentarze narratora.
Fabryka Sztuk gościła również
młodą poetkę ze Śląska – Bożenę NeLę Wiesiołek, która zaprezentowała publiczności zarówno
opublikowane, jak i nowe wiersze. Z kolei w jeden z piątkowych
listopadowych wieczorów promowano tomiki poezji Aleksandry Bradtke pt. „Pisane sercem” i
Grażyny Zakrzewskiej pt. „Zdążyć żyć”. Spotkanie uświetniły
występy muzyczne w wykonaniu zespołu „Cantabile” oraz studentów i absolwentów Akademii
Muzycznej w Gdańsku.
Warto też wspomnieć o wariacji na temat „Wesela” Stanisława
Wyspiańskiego w wykonaniu
Grupy Teatr, działającej przy
Warsztatach Terapii Zajęciowej

PSOUU w Tczewie. Spektakl „Raz
dokoła, raz dokoła” odbył się w
ramach projektu edukacyjnego Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego „Teatralny Pasjans”.
Scenariusz spektaklu opracował
Piotr Weintz, który również go
wyreżyserował. Dźwięki na żywo
tworzyli: Edyta Górska (autorka
muzyki), Andrzej Treder i Dawid
Podjacki. Na scenie wystąpili:
Danuta Jendraszewska, Barbara Kutella, Kornelia Szweda, Ju-

styna Bielecka, Janusz Kruger,
Piotr Delążek, Marcin Smukała,
Łukasz Jabłoński, Dawid Krawczyk, Andrzej Bajorek, Andrzej
Stolarek i Edward Cieplak.
Wspierała ich liderka – Joanna
Draszawka. Premiera spektaklu
odbyła się na deskach Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, zaś
tczewianie mogli obejrzeć prapremierę w tutejszym Centrum
Kultury i Sztuki.

M. K.
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Urząd Miejski w Tczewie – Wydział Spraw Komunalnych
83-110 Tczew, ul. 30 Stycznia 1, tel./fax (058) 77 59 447, www.pee.tczew.pl, e–mail: pee@um.tczew.pl

Bądź odpowiedzialny za środowisko
Czy wiesz, że…?
Każdy wytworzony produkt wymaga opakowania, a każde opakowanie to zużycie materiałów i konieczność jego zagospodarowania,
gdy przestaje być potrzebne. Opakowania takie jak butelki, torebki śniadaniowe, pojemniki po kosmetykach i artykułach spożywczych,
jednorazowe torby na zakupy stanowią ok.
7% masy wszystkich odpadów komunalnych,
ale zajmują dużo miejsca, niemal 30% wszystkich odpadów komunalnych. Stanowi to bardzo poważny problem w skali globalnej.
Dlatego też tak ważne jest by każdy z nas
wiedział jak minimalizować ilość zużywanych
opakowań a tym samym ograniczać ilość odpadów powstających każdego dnia.
• Pozostawiona w lesie butelka plastikowa
potrzebuje prawdopodobnie 500 lat by
się rozłożenia rozłożyć (nikt tego jeszcze
nie sprawdził doświadczalnie, bo plastik
jest stosunkowo świeżym wynalazkiem),
guma do żucia 5 lat, a niedopałki papierosów 2 lata. Wszystkie segregowane w
naszym mieście butelki odpady trafiają
do późniejszego recyklingu.
• Aby wyprodukować 1 tonę papieru trzeba
ściąć 17 drzew.
Makulatura to bardzo cenny surowiec pod
warunkiem, że zabezpieczymy ją przed
zanieczyszczeniami i deszczem.
• Ponowny przerób sterty makulatury np.
gazet o wysokości 1,25 metra pozwala na
uratowanie 6 metrowej sosny
• 1 tona odzyskanej makulatury to 1 200
litrów zaoszczędzonej wody w przemyśle
papierniczym
• Gdy każdy mieszkaniec Polski wyrzuci na
składowisko tylko 1 słoik to w ciągu roku
będzie stanowiło to 10 000 ton szkła
• Opakowania szklane w 100% nadają się do
ponownego recyklingu

• Szklana butelka użyta ponownie pozwala zaoszczędzić energię potrzebną by stuwatowa
żarówka świeciła przez 4 godziny.
Pamiętajmy o segregowaniu również szkła. Ponownie przetworzone nie będzie wymagało zużycia tak dużej ilości energii.
• W Polsce rocznie zużywa się 400 mln aluminiowych puszek, które można powtórnie przetworzyć oraz wykorzystać i to nieskończenie wiele razy.
• Wyprodukowanie 6 puszek z odzyskanego aluminium pozwala zaoszczędzić energię
równoważną energii uzyskanej ze spalenia 1 litra benzyny
• Czy wiesz, że jedna bateria zegarkowa zawierająca srebro skutecznie skaża od 5000 do
50 000 litrów wody? Z kolei jedna bateria w kompostowni powoduje zatrucie całej partii
kompostu?
Pamiętaj, aby nie wrzucać baterii do wyrzucanych odpadów zmieszanych!
• Czy wiesz, że – zamieniając samochód na rower – możesz ograniczyć emisję CO2 nawet
o kilka ton rocznie? Przyczyniamy się do ograniczenia emisji CO2 poprzez wybór
odpowiedniego do sytuacji środka transportu – niektórzy z nas jeżdżą rowerem, a inni
wybierają transport publiczny.

Źródło: Ekokoszyk.mos.gov.pl, Abrys.pl, Archiwum PEE UM w Tczewie
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NOWA PUBLIKACJA

Ewa Olender – wystawa

Niedawno ukazała się publikacja „Mosty obronne na dolnej
Wiśle” Józefa M. Ziółkowskiego, będąca poprawionym i uzupełnionym wydaniem książki pod tym samym tytułem z 2010 roku.

A

utor opisuje historię tczewskich mostów przez Wisłę,
mostu knybawskiego i opaleńskiego. Zwraca szczególną uwagę
na ich obronny charakter. Opisy
uzupełniają wywiady. Jednym z
rozmówców J. Ziółkowskiego jest
porucznik Walenty Faterkowski,
Honorowy Obywatel Miasta Tczewa. Przybliża on bardzo znaczące
wydarzenie w historii, a mianowicie obronę mostów tczewskich 1
września 1939 roku. Zgodnie z
rozkazem dowódcy 2. Batalionu
Strzelców – ppłk. Stanisława Janika, Faterkowski został wyznaczony na wschodni przyczółek
mostu, a więc ten najbardziej narażony na atak wroga. Dokładnie
wspomina moment ataku, bombardowanie mostów i Tczewa,
wycofanie się żołnierzy z przyczółku, a następnie wysadzenie
przez polskich saperów mostów
i samą obronę Tczewa w pierwszym dniu drugiej wojny światowej. Kolejny rozmówca – Henryk
Holweg brał udział w powojennej
odbudowie mostu drogowego.

Bardzo ciekawa jest rozmowa z
Marcinem Dudkiem, pasjonatem
i badaczem fortyfikacji z czasów
drugiej wojny światowej. Wywiad
dotyczy mostu drogowego przez
Wisłę w Knybawie, który został
wybudowany przez Niemców
w ciągu osiemnastu miesięcy
na trasie „drogi korytarzowej”

Berlin-Królewiec. Dudek określa
go jako nie tylko wspaniałą konstrukcję inżynieryjną, ale również
prawdziwą perłę architektury
militarnej. Mówi dalej: Zarówno
pod względem grubości ścian i
stropów, jak i objętości konstrukcji
można uznać jego prawobrzeżny
przyczółek za największy obiekt
bojowy, jaki zbudowali Niemcy
na wschodzie. Historię mostu w
Knybawie opowiada również mjr
Henryk Drewa. Kolejny rozdział
książki – to informacje na temat
odbudowy Mostu Tczewskiego,
prowadzonej w ostatnich latach.
Ta część książki stanowi novum w
porównaniu do pierwszego wydania. Opisy i wywiady zostały
wzbogacone zdjęciami i rysunkami technicznymi. Wydawcą książki jest Fabryka Sztuk w Tczewie, w
której siedzibie można ją zakupić
w cenie 4,15 zł.

M. K.
Fabryka Sztuk
ul. 30 Stycznia 4
83-110 Tczew

F

abryka Sztuk serdecznie zaprasza na wystawę malarstwa
i rysunku Ewy Olender. Ekspozycję można zwiedzać do 6 stycznia
2016 r. Wstęp wolny.
Ewa Olender – absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
na kierunku edukacja artystyczna. Dyplom z malarstwa uzyskała pod kierunkiem prof. Henryka
Cześnika. Ukończyła także studia
podyplomowe w zakresie handlu
zagranicznego na Uniwersytecie
Gdańskim.
Wystawy:
I 2014 – wystawa prac własnych
(w pubie muzyczno-filmowym
KOLEKTYW w Tczewie;
XI 2013 – wystawa prac własnych
w holu Izby Celnej w Gdyni;
IX 2012 – udział w wystawie z
okazji Dnia Służby Celnej, wystawiła dwa obrazy, kopie: „św.
Mateusz i Anioł” Guido Reni oraz
pracę własną „Powołanie dzisiaj”
(współczesny święty Mateusz
– praca jest umieszczona na II
Terminalu Pasażerskiego Portu
Lotniczego w Gdańsku w kaplicy
ekumenicznej);
VIII 2012 – uczestnictwo w pielgrzymce służb mundurowych
– przekazanie jako dar od funkcjonariuszy celnych – kopii „Zwiastowania” S. Botticellego;
2005 – pierwsza wystawa prac w
budynku Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Porozmawiaj ze swoim radnym
Mieszkańcy Tczewa, mogą zgłaszać swoje problemy i opinie radnym. Poniżej podajemy, jak się z nimi skontaktować.
Mirosław Augustyn
przewodniczący Rady Miejskiej
tel. 601 618 532
adres e-mail:
augustyn.prm@gmail.com
Rajmund Dominikowski
wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
tel. 604 545 943
adres e-mail:
rajmunddominikowski@wp.pl
Kazimierz Ickiewicz
wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
tel. 512-232-454
adres e-mail:
kazimierzickiewicz@wp.pl
Jarosław Bartoszewski
tel. 605 320 319
adres e-mail:
genealog66@gmail.com
Krzysztof Bejgrowicz
tel. 883 632 923
adres e-mail:

Mieczysław Matysiak

krzysztof.bejgrowicz@interia.pl
Michał Bollin
tel. 535 800 304
adres e-mail:
pnp.bollin@gmail.com
Marek Byczkowski
tel. 785 198 649
adres e-mail:
djmareczko70@wp.pl

Kazimierz Mokwa

Bożena Chylicka

tel. 504 102 751

tel. 512 323 685
adres e-mail: krzy.ch04@wp.pl

Bartosz Paprot

Józef Cichon
tel. 058 532 25 13
adres e-mail:
jozefcichon60@gmail.com
Zenon Drewa

tel. 606 60 32 32
adres e-mail:
miecz.mat@gmail.com
Krzysztof Misiewicz
tel. 508-399-399
adres e-mail: mclaud@gd.onet.pl

tel. 668 027 906
adres e-mail:
bartosz.paprot@poczta.onet.pl
Gertruda Pierzynowska
tel. 602-277-869
adres e-mail:
g.pierzynowska@wp.pl

tel. 519 084 738
adres e-mail: drewa@um.tczew.pl

Czesław Roczyński

Tomasz Klimczak

tel. 668 425 508
adres e-mail: roczynski@wp.pl

tel. 605 099 088
adres e-mail: stklimczak@tcz.pl

Marcin Szulc

tel. 602 376 093
adres e-mail:
szulcmarcin74@wp.pl
Tomasz Tobiański
tel. 502 454 754
adres e-mail: ttobianski@wp.pl
Zbigniew Urban
tel. 697-715-100
adres e-mail:
zbigniew.urban@wp.pl
Ewa Ziółek-Radziszewska
tel. 660 827 807
adres e-mail:
ewa.ziolek-radziszewska@o2.pl
Józef Ziółkowski
tel. 665 221 550
adres e-mail:
j.ziolkowski@fabrykasztuk.tczew.pl
Danuta Żywicka
tel. 888 238 115
adres e-mail: danzyw@op.pl
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