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PANORAMA MIASTA
Artur Łobocki – park im. kopernika
I miejsce w konkursie fotograficznym „cztery pory roku w tczewie – kalendarz 2017”
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Na Boże Narodzenie – te najbardziej rodzinne święta w polskim kalendarzu,
życzymy Wam spokoju, ciepła, miłości i skupienia się na tym,
co naprawdę ważne – czasami najlepszym prezentem na święta
jest zwykła obecność drugiej osoby…

Życzymy Państwu Dobrego 2017 Roku.
Mirosław Pobłocki
Prezydent Tczewa

Mirosław Augustyn
Przewodniczący Rady Miejskiej
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Kto jest kim w Radzie Miejskiej

XXV SESJA

marcin szulc

Porządek obrad XXV sesji Rady Miejskiej w Tczewie na dzień
22 grudnia 2016 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej
im. F. Fabicha w Urzędzie Miejskim w Tczewie (ul. 30 Stycznia 1)

4

2 lata, wykształcenie wyższe, żonaty, dwoje
dzieci. Jestem radnym kadencji 2014-2018.
Mandat zaufania otrzymałem z okręgu wyborczego Czyżykowo. Reprezentuję mieszkańców
ulic Nowowiejskiej, Konarskiego, Orkana , Polnej
i Starowiejskiej. Praca radnego to dla mnie nie
przywilej tylko obowiązek wobec tych, którzy obdarzyłli mnie mandatem zaufania. Zawsze staram
się pomagać osobom potrzebującym wsparcia.
Są to mniejsze i większe problemy, które mają
wpływ na komfort życia mieszkańców oraz na wizerunek naszego
miasta. Każda realizacja zgłoszonych interpelacji daje mi satysfakcję i
motywuje do dalszego działania. Nasze miasto zmienia się i możemy
być dumni, że tu mieszkamy. Wiele inwestycji wymaga czasu, dlatego
niektóre złożone wcześniej przeze mnie wnioski dotyczące np. parkingu przy ul. Orkana czy remontu chodnika przy ul. Konarskiego
wymagają cierpliwości. Od 10 lat pracuję w Eaton w Tczewie. Czas
wolny od obowiązków poświęcam rodzinie. Lubimy wspólne podróże
i zawsze chętnie do nich wracamy wspomnieniami.
Kontakt do radnego: szulcmarcin74@wp.pl, tel. 602376093.

„Z wróżką Samborką po Tczewie”
D

o popularnej tczewskiej
maskotki – Skrzata Samborka, dołączyła Wróżka
Samborka. To bohaterka bajki
napisanej specjalnie dla małych mieszkańców Tczewa.
Książeczkę „Z wróżką Samborką po Tczewie” zawierającą bajkę wraz z kolorowanką oraz krótkie informacje o
najciekawszych miejscach w
Tczewie, można kupić w kasie Urzędu Miejskiego za 4,16 zł. Autorką
bajki i ilustracji jest Wiesława Dolina-Niżyńska, a publikację wydał
Urząd Miejski w Tczewie.

18 grudnia

Miejskie spotkanie opłatkowe

po raz czternasty w Tczewie odbędzie się miejskie spotkanie opłatJtegoużkowe.
Jest ono adresowane do wszystkich mieszkańców i tych, którzy
dnia odwiedzą nasze miasto. Co roku kilka tysięcy osób przy-

chodzi, 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 oraz błogosławieństwo, po czym wszyscy podzielimy się opłatkiem.
Wspólnie z tczewskimi parafiami przygotowujemy program artystyczny
z udziałem zespołów ze szkół i parafii, scholi, chórów.
Dzięki darczyńcom, m.in. tczewskim restauratorom, piekarzom, cukiernikom, przygotowany zostanie poczęstunek, na który wszystkich
chętnych zaprosimy do parku przy Centrum Kultury i Sztuki.
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I.	Część pierwsza:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie sesji i powitanie gości.
Sprawdzenie obecności radnych.
Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji.
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z 24 listopada 2016 r.
Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za grudzień
2016 r.
Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych w okresie
od 24 listopada do 21 grudnia 2016 r.

II.	Część druga:
7.
8.

Stan zaawansowania inwestycji i remontów na koniec 2016 r.
Przedstawienie protokołu nr 2/2016 z kontroli przeprowadzonej
przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w Centrum Kultury
i Sztuki w Tczewie w zakresie „Realizacja kalendarza działań
edukacyjnych, sposób finansowania i naliczanie odpłatności
rodziców”.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
9.1 zmiany budżetu miasta na 2016 rok,
9.2 Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2016-2027,
9.3 ustalenia wykazu wydatków budżetu miasta, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016,
9.4 przyjęcia do realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Tczewa na lata 2016-2032,
9.5 zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 r.,
9.6 zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2017 r.,
9.7 zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na 2017 r.,
9.8 w sprawie nadania wyróżnienia ,,Honorowy Obywatel Miasta
Tczewa”(G. Kołodko),
9.9 w sprawie nadania wyróżnienia ,,Honorowy Obywatel Miasta
Tczewa”(J. Strelau),
9.10 Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Miejskiej Tczew na lata 2017-2022,
9.11 zwolnień przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na
terenie miasta Tczewa w ramach pomocy de minimis,
9.12 Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2017-2030.
9.13 uchwalenia budżetu miasta na 2017 rok.
10. Zgłaszanie interpelacji, zapytań oraz wniosków.
11. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania,
życzenia itp.).
Porządek sporządzono 1 grudnia 2016 r.

Ilu nas jest?
1 grudnia br. w Tczewie zameldowanych było 58 128 osób, w tym
56 641 na pobyt stały i 1487 na pobyt czasowy. Od początku listopada przybyło 65 osób.

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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Krótko

Konkurs fotograficzny prezydenta rozstrzygnięty
Zdaniem Artura Łobockiego,
zwycięzcy konkursu „Cztery pory
roku w Tczewie” najlepszy sposób
na zrobienie dobrego zdjęcia, to
mieć zawsze przy sobie aparat
fotograficzny.
Rozstrzygnięty został konkurs
fotograficzny „Cztery pory roku
w Tczewie – Kalendarz 2017”.
Konkurs został ogłoszony po raz
trzeci, jego organizatorem jest
prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki.
Zadaniem uczestników było
wykonanie zdjęć Tczewa w czterech porach roku. Najciekawsze
fotografie trafiły do miejskiego
kalendarza na 2017 rok.
Do konkursu zgłosiło się 13
uczestników. Nadesłane prace
oceniała komisja w składzie:
–	Mirosław Pobłocki – prezydent Tczewa
– Alicja Gajewska – dyrektor
Fabryka Sztuk,
– Jerzy Cyganowski – Fabryka
Sztuk,
– Katarzyna Gapska – fotograf
–	Sławomir Gawroński – fotograf.
Komisja przyznała trzy nagrody i
wyróżniła jedną pracę.
– Muszę przyznać, że członkowie
komisji konkursowej momentami bardzo ostro się spierali, a
werdykt był naprawdę trudny
do uzgodnienia – stwierdził
prezydent Mirosław Pobłocki.
– Gratuluję laureatom konkursu i



Prezydent Mirosław Pobłocki oraz laureat I miejsca – Artur Łobocki

dziękuję wszystkim uczestnikom.
Już teraz zachęcam do udziału w
kolejnej edycji.
Jak przyznał prezydent, nadal na
fotografiach konkursowych najczęściej pojawia się Most Tczewski
i Stare Miasto. – Mamy w Tczewie
mnóstwo ciekawych zakątków
także w nowszych dzielnicach
miasta. Stosunkowo mało nadeszło zdjęć z Suchostrzyg, brakuje
osiedli Witosa, Staszica, Zatorza.
Zachęcam do fotografowania
również tych miejsc – powiedział
prezydent M. Pobłocki.
Nagrody otrzymali:
I miejsce – Artur Łobocki (Park
Kopernika– styczeń) – nagroda finansowa 1500 zł
II miejsce – Wiesław Pustkowski (Tczewska Trasa Spacero-

wa – październik) – nagroda
finansowa – 1200 zł
III miejsce – Roman Hudzik
(Ulotne chwile – listopad)
– nagroda finansowa 800 zł.
Komisja wyróżniła pracę Artura
Łobockiego przedstawiającą
rekonstrukcję bitwy o Tczew z
1807 r.
Wszystkim uczestnikom konkursu przekażemy kalendarze oraz
drobne upominki.
W holu Urzędu Miejskiego (budynek główny – pl. Piłsudskiego 1, I piętro) można oglądać
wystawę wybranych fotografii
nadesłanych na konkurs. Kalendarze ścienne na 2017 r. można
również nabyć w kasie UM (ul. 30
Stycznia 1) w cenie 4,92 zł.

M.M

NTC – pierwsza działka
już po licytacji

30 listopada odbył pierwszy
przetarg na sprzedaż nieruchomości na terenie Nowego Centrum Tczewa (teren
po byłej jednostce). Została
zlicytowana jedna z dwóch
wystawionych na sprzedaż
nieruchomości: – o pow. 14
884 m2 .
Działka jest przeznaczona pod
budownictwo mieszkaniowe
wielorodzinne. Nieruchomość została zlicytowana za
5 519 650 zł netto przez firmę
z Tczewa ( Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe Gamma
Szymon Bieliński).


Kasa UM – sprawdź godziny
przyjmowania interesantów

W okresie świąteczno- noworocznym, zmienią się godziny
pracy kasy Urzędu Miejskiego
w Tczewie (ul. 30 Stycznia 1):
• w środę 21 grudnia, Urząd
Miejski czynny będzie do
godz. 15.00, a kasa UM
– do godz. 14.00
• 30 grudnia – kasa UM
czynna będzie do godz.
10.00, co jest związane z
inwentaryzacją i zmianą
godzin pracy banków.
Za utrudnienia przepraszamy.

Jedności Narodu już przejezdna
Już pod koniec października zakończył się remont pierwszego
odcinka robót. W ramach zadania wykonano przebudowę ul.
Jedności Narodu od strony ul.
Wojska Polskiego, fragment ul.
Saperskiej na odcinku pomiędzy
ul. Wojska Polskiego a al. Zwycięstwa oraz fragment w kierunku
Szkoły Podstawowej nr 11. Przebudowane zostało skrzyżowanie
ul. Jedności Narodu, Saperskiej i
al. Zwycięstwa – w tym miejscu
zbudowane zostało rondo (łączna długość przebudowanych
dróg to 376 m).
Kolejny fragment wyremontowanej ulicy to 170 m w kierunku ul.
Gdańskiej. W ramach inwestycji
wykonano chodniki z kostki betonowej (szerokość chodników

wynosi 2 m). Ścieżkę rowerową
dwukierunkową wykonano z nawierzchni asfaltowej o szerokości 2
m. Ponadto przebudowane zostały
instalacje podziemne (kanalizacja
deszczowa, sieć wodociągowa, sieć
gazowa wraz z przyłączami, kanalizacja teletechniczna), zbudowano
nowe oświetlenie uliczne.
Prace rozpoczęły się w połowie
maja br. Wykonawcą jest firma
Skanska, inwestycje prowadził
Zakład Usług Komunalnych
– Miejski Zarząd Dróg.
Cała tegoroczna inwestycja kosztowała 3 mln zł.
– Prace na ostatnim odcinku ul.
Jedności Narodu – do skrzyżowania z ul. Gdańską zaplanowaliśmy
na przyszły rok – mówi prezydent
Tczewa Mirosław Pobłocki. – W
projekcie budżetu na 2017 r. zapisaliśmy 12 mln zł na dokończenie remontu ul. Jedności Narodu
oraz przebudowę ul. Gdańskiej

M. link

Zakończył się pierwszy etap przebudowy ul. Jedności Narodu. 5
grudnia na dawną trasę wróciły
autobusy.

Zakończył się pierwszy etap przebudowy ul. Jedności Narodu

– od skrzyżowania z aleją Solidarności do skrzyżowania z ul.
Jedności Narodu.
Kończy się również budowa ronda u zbiegu wiaduktów i ul. 1
Maja, wraz z przebudową chodni-

ków i budową ścieżki rowerowej
w kierunku bulwaru. To początek
kilkuletniej inwestycji związanej
z rozbudową zintegrowanego
węzła transportowego.

M.M.

 • Samorząd

Grudzień 2016 • Panorama Miasta • www.wrotatczewa.pl • www.bip.tczew.pl

Więcej koncesji
na sprzedaż alkoholu
Z 95 do 120 zwiększona została liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Tczewa.
Chodzi o punkty sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5%
alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonego do spożycia poza miejscem sprzedaży.
Taką uchwałę podjęli radni na listopadowej sesji Rady Miejskiej.
Uchwała przyjęta została 11 głosami„za”przy 10 głosach przeciwnych
i 1 wstrzymującym się.
Do tej pory takich miejsc mogło
być w Tczewie 95. Z uwagi na brak
wolnych koncesji, wnioski o ich
udzielenie były więc rozpatrywane
negatywnie.
Nowe placówki handlowe miały
z tego powodu ograniczoną swobodę prowadzenia działalności,
ponieważ były pozbawione szansy
na uzyskanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, czyli
zaoferowania pełnego asortymentu artykułów, którymi dysponuje
konkurencja. Czas oczekiwania na
uzyskanie zezwolenia był do tej
pory nieprzewidywalny, ponieważ
zależy on wyłącznie od zaprzestania lub rezygnacji z wykonywania
działalności przez innych przedsiębiorców.

M.M.

Trojetczewian otrzyma Pro DomoTrsoviensi
Eleonora Lewandowska, Zygfryd
Liban i Ryszard Lidzbarski dołączą
do grona kawalerów „Pro Domo
Trsoviensi”.
Taką decyzję podjęli radni na listopadowej sesji. Wyróżnienie w
postaci pamiątkowego medalu
zostaną wręczone na uroczystej
sesji z okazji święta miasta – 30
Stycznia 2017 r. „Pro Domo Trsoviensi” to medal przyznawany
przez Radę Miejską w Tczewie za
szczególne osiągnięcia dla naszego miasta.
Eleonora Lewandowska została
wyróżniona za wieloletnią działalność społeczną na rzecz miasta Tczewa i jego mieszkańców
w zakresie kultury. O przyznanie
medalu wnioskowali członkowie
Towarzystwa Miłośników Ziemi
Tczewskiej.
Eleonora Lewandowska to emerytowana nauczycielka i wieloletni dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie. Od wielu lat
aktywnie działa w Towarzystwie
Miłośników Ziemi Tczewskiej. W
latach 2007-2015 pełniła funkcję
prezesa TMZT. Współpracowała z
władzami samorządowymi i środowiskiem twórczym na rzecz
promowania i upowszechniania
wiedzy o regionie kociewskim,
m.in. poprzez organizowanie co

roku Kociewskiego Konkursu Literackiego im. Romana Landowskiego. Dla upowszechniania integracji europejskiej i rozwijania
kontaktów i współpracy między
społeczeństwami organizowała
kilka spotkań z gośćmi z miasta partnerskiego Witten. W ramach obchodów solidarności
z osobami niepełnosprawnymi
wspomagała Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Polski Komitet
Pomocy Społecznej w organizacji Festynów Przyjaźni Tacy Sami
zapoczątkowanych przez TMZT
w 2003 r.
Zygfryd Liban został wyróżniony
za promowanie sportu, głównie
lekkiej atletyki wśród mieszkańców Tczewa. Wniosek złożyło Stowarzyszenie „Biegający Tczew”.
Zygfryd Liban od ponad 30 lat
jako mieszkaniec Tczewa bierze
udział w biegach przełajowych,
a w szczególności w biegach maratońskich. Zawsze identyfikował
się z naszym miastem promując
je na arenach sportowych kraju i
za granicą i z dumą biega z herbem Tczewa na piersi. W środowisku polskich biegaczy Tczew
niewątpliwie kojarzony jest z
jego nazwiskiem.
W swojej karierze pięciokrotnie
reprezentował Polskę na Mistrzo-

stwach Europy w
maratonie. Ponadto trzykrotnie reprezentował Polskę w
Mistrzostwach
Świata w maratonie.
Ryszard Lidzbarski został wyróżniony za promocję publicystyczną Tczewa w zakresie gospodarki
wodno-ściekowej. Z wnioskiem
wystąpił Oddział Kociewski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
w Tczewie oraz Stowarzyszenie
Gospodarcze Kociewie .
R. Lidzbarski od 1997 roku pracuje w Zakładzie Wodociągów i
Kanalizacji w Tczewie, na stanowisku kierownika oczyszczalni
ścieków. Jest autorem i współautorem opublikowanych w
branżowych pismach w kraju i
za granicą około 30 artykułów z
zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Jest też autorem książek:
Tradycja tczewskich wodociągów
(Pelplin 2016), Prekursor tczewskiej inżynierii środowiska (Pelplin
2014) i W poszukiwaniu tczewskich wież ciśnień (Pelplin 2013).
Wiele spośród jego artykułów
dotyczy historii lokalnej miasta
Tczewa.

M.M.

Przyszłość byłego poligonu – rekreacja, a nie blokowisko
Teren dawnego poligonu przeznaczony będzie nie pod mieszkaniówkę,
ale głównie na cele rekreacji, sportu i wypoczynku.

D

zięki uchwale przyjętej na
listopadowej sesji będą tam
mogły powstać np. centra sportowe, parki rozrywki. Teren dawnego poligonu to blisko 120 ha
w południowo-zachodniej części
Tczewa.
Radni jednogłośnie przyjęli
uchwałę w sprawie uchwalenia
zmiany „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Tczewa”.
Zmiana studium dotyczy obszaru
dawnego poligonu wojskowego.
Uchwalony w przyszłości miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla tego terenu
będzie musiał uwzględniać zapisy studium.
Dotychczas teren ten, jako zamknięty, nie był powiązany
funkcjonalnie z resztą miasta.
Dotychczasowe studium z 2013
r. wskazywało dla niego funkcje
zabudowy mieszkaniowej – wielo- i jednorodzinnej, na ok. 5 000
mieszkańców, z odpowiednim
zapleczem usługowym, np. szkołami, przedszkolami.

Obecnie obszar ten jest niezabudowany, porośnięty drzewami,
bez dróg i uzbrojenia inżynieryjnego, z urozmaiconą rzeźbą
terenu. Ze względu na swoje
uwarunkowania przyrodnicze i
krajobrazowe nadaje się do wykorzystania na cele rekreacyjne,
sportowe, zieleni.
Analizy prowadzone w trakcie prac
nad sporządzeniem miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wykazały, że realizacja
osiedla mieszkaniowego na tym
terenie byłaby przedsięwzięciem
bardzo trudnym, wymagającym
znacznych nakładów na niwelację
terenów, wykupy gruntów na cele
publicznych dróg i ciągów komunikacyjnych, budowę infrastruktury
technicznej. Wielkość tak zaprojektowanego osiedla mieszkaniowego przekracza obecnie potrzeby i
możliwości ekonomiczne miasta.
Z dotychczasowego studium (z
2013 r.) wynika, że w granicach
administracyjnych miasta znajdują się tereny, które po wypełnieniu stanowić będą rezerwy

mieszkaniowo-usługowe wystarczające na ok. 100 lat.
Biorąc pod uwagę znaczne
przeszacowanie rezerw terenowych w stosunku do prognozy
demograficznej, przekraczające
możliwości sfinansowania sieci
komunikacyjnych i infrastruktury
technicznej i społecznej, realne i
aktualne potrzeby inwestycyjne
miasta zdecydowano o rezygnacji z przeznaczenia terenu dawnego poligonu na funkcje osiedla
mieszkaniowego.

Obszar dawnego poligonu, jako jeden z obszarów o strategicznym znaczeniu, daje szanse na wykorzystanie
go na cele inne niż mieszkaniowe .
Uwzględniając położenie Tczewa w
Obszarze Metropolitalnym GdańskGdynia-Sopot oraz uwarunkowania
obszaru dawnego poligonu, zdecydowano w wskazaniu jako kierunkowych funkcji – zieleni, rekreacji i
sportu, z uzupełnieniem fragmentów terenu na cele mieszkaniowe
oraz usługowo-produkcyjne.

M.M.
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Z mieszkańcami o budżecie na 2017 rok
Prawie 35 mln zł na inwestycje znajdzie się w przyszłorocznym budżecie Tczewa.

2

Najważniejsze założenia projektu budżetu Tczewa na 2017 rok
przedstawiła skarbnik miasta
Helena Kullas.

Projekt budżetu miasta na
2017 r. zakłada:
– dochody: 225 903 213 zł
– wydatki: 246 506 785 zł.

Najważniejsze wydatki:

M. Mykowska

8 listopada w Urzędzie Miejskim odbyła się debata z
mieszkańcami na temat przyszłorocznego budżetu miasta. Jest to
budżet proinwestycyjny, optymalny i zrównoważony. Na inwestycje
przeznaczamy blisko 35 mln zł.
– Rok 2017 ma być początkiem
dużych wydatków inwestycyjnych
związanych z dofinansowaniem
unijnym – powiedział prezydent
Tczewa Mirosław Pobłocki. – Wydatki zostały rozpisane do 2020
r. – co roku na zabezpieczenie
inwestycji z udziałem środków
unijnych planujemy ok. 17 mln zł
w budżecie, a w 2020 r. – 9 mln
zł. To będą jedne z największych
budżetów inwestycyjnych, jakie
były do tej pory realizowane w
naszym mieście.

Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki przedstawił inwestycje,
które mają być realizowane w 2017 r.

Planowany deficyt budżetu miasta: 20 603 572 zł, który zostanie
sfinansowany ze sprzedaży papierów wartościowych emitowanych
przez Gminę Miejską Tczew (19,3
mln zł) oraz wolnych środków z lat
ubiegłych (1 303 572 zł).
W stosunku do budżetu z 2016
r., wydatki wzrosną o 25,7 mln zł
(11,64%), w tym wydatki majątkowe (inwestycyjne) wzrosną o 97%.

Największą pozycję w budżecie
po stronie wydatków jak zwykle
stanowi finansowanie oświaty.
Planowane w projekcie budżetu
wydatki na oświatę to ponad 74
mln zł, z czego zaledwie 58,32
proc. (43,3 mln zł) stanowi subwencja oświatowa z budżetu
państwa, pozostała kwota – blisko 31 mln zł to dopłata z budżetu miasta.

– oświata i wychowanie: 74,3 mln
zł (34,14 proc.)
– pomoc społeczna wraz z rodziną – 69 mln zł (32,79 proc.)
– gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 19,6 mln zł
– administracja publiczna
– 15,3 mln zł
– transport i łączność 7,7 mln zł
– kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 7 mln zł
– kultura fizyczna – 4,8 mln zł
– gospodarka mieszkaniowa
– 2,9 mln zł
– bezpieczeństwo publiczne
– 2,7 mln zł
O wydatkach inwestycyjnych mówił Mirosław Pobłocki, prezydent Tczewa. Na przyszłoroczne
inwestycje zaplanowano blisko
35 mln zł. Najbardziej kosztowne
będą zadania drogowe.
Omawiane pozycje to dopiero
projekt budżetu. Aby zaczął obowiązywać, niezbędne jest przyjęcie uchwały przez Radę Miejską,
co planowane jest na grudniowej
sesji (22 grudnia br.).

M.M.

INWESTYCJE
Inwestycje drogowe:
– przebudowa ul. Gdańskiej i
Jedności Narodu – 12 mln zł
– przebudowa ul. Pułaskiego
– 1,5 mln zł

Marysieńki, Królowej Bony,
budowę zatok autobusowych – łącznie 350 tys. zł

Inwestycje rowerowe:

– budowa drogi dojazdowej
do firmy Koral – 1 mln zł
(dokumentację wykonała
firma)

– budowa drogi rowerowej
wzdłuż ul. Wojska Polskiego,
na odcinku od skrzyżowania z DK91 do wiaduktu na
skrzyżowaniu z ul. Targową
– 1,1 mln zł

– budowa parkingu przy ul.
Ściegiennego (projekt i
realizacja – 1 mln zł

– przebudowa drogi rowerowej wzdłuż al. Zwycięstwa
– 350 tys. zł

– budowa parkingu przy ul.
Jurgo – 100 tys. zł
– rozbudowa parkingu przy
ul. Tetmajera – 50 tys. zł
– budowa parkingu przy
Urzędzie Miejskim – 50 tys.
zł (nie jest to cała inwestycja, koszt całego zadania to
ok. 1,1 mln zł)
– przebudowa i budowa
chodników w ciągu ulic
miejskich – 350 tys. zł
– wykonanie dokumentacji
projektowych na przebudowę ul. Ceglarskiej,
budowę mostu drogowego
na ul. Łąkowej, ul. Zygmunta Starego, Królowej

– przebudowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Armii Krajowej
– 700 tys. zł
– budowa Wiślanej Trasy Rowerowej – 630 tys. zł (inwestycja
jest rozpisana na 3 lata, jej
koszt to łącznie 4 mln zł.)

Rewitalizacja:

– adaptacja budynku przy ul.
Elżbiety 19B (na świetlicę dla
mieszkańców) – 50 tys. zł
– budowa kładki pieszo–rowerowej na Os. Zatorze, nad
kanałem Młyńskim – 606 tys. zł
– przebudowa istniejącego
placu zabaw przy ul. Łąkowej
– 100 tys. zł

– projekt modernizacji MBP
–100 tys. zł
– dokumentacja na przebudowę budynku przy ul;.
Podgórnej 8 – 20 tys. zł
– dokumentacja na przebudowę układu drogowego na os.
Zatorze – 30 tys. zł
(do 2020 r. na rewitalizację miasto przeznaczy 15,5 mln zł)

Oświata:

– zagospodarowanie terenu
zielonego na os. Staszica
– 400 tys. zł
– wymiana urządzeń zabawowych na miejskich placach
zabaw (m.in. na Bulwarze
Nadwiślańskim) – 350 tys. zł

Inne:
– budżet obywatelski – 1 mln zł
– zakup sceny – 250 tys. zł

– budowa sali gimnastycznej
przy SP 8 – 3 715 000 zł

– budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej ścieki
z os. Prątnica – 400 tys. zł

– termomodernizacja budynku
SP 10 – 841 tys. zł (dokończenie inwestycji, która
rozpoczęła się w 2016 r.

– wykup nieruchomości przy
ul. Gdańskiej oraz wypłata
odszkodowań przy ul. Jedności Narodu

– termomodernizacja budynku
SSP 2 – 2 056 000 zł

– modernizacja monitoringu
wizyjnego

– termomodernizacja budynku
Gimnazjum nr 3 – 2 450 000
zł (zadanie będzie realizowane w latach 2017–2018,
łączna kwota to ok. 5,5 mln zł)

– modernizacja Amfiteatru
Miejskiego(inwestycja
wiążą się z powrotem do
amfiteatru letnich imprez
plenerowych, w tym roku
prace będą polegały głownie na wymianie krzesełek)

Rekreacja i wypoczynek:
– zagospodarowanie terenu
rekreacyjno–sportowego
przy ul. Andersena na Os.
Bajkowym – 400 tys. zł

Dotacja dla powiatu:
– powiatowe inwestycje
drogowe – 1 mln zł.
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Prezydent Tczewa nagrodził najzdolniejszych uczniów i studentów
18 młodych tczewian – uczniowie szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i studenci, otrzymali nagrody
prezydenta Tczewa.

U

Nagrody finansowe otrzymali:
Olaf Józef Dziak – uczeń Gimnazjum Katolickiego w Tczewie oraz
Państwowej Szkoły Muzycznej II
stopnia w Gdańsku.
II miejsce w grupie I oraz III miejsce w grupie III na I Ogólnopolskim Konkursie Gitarowym w
Tczewie, II miejsce w Wojewódzkim Turnieju „Mistrz Ortograficznych Łamigłówek”;
Mariusz Wiese – student Uniwersytetu Warszawskiego. Wygłosił referat pt: „Dobrowolny
przymus: prawne aspekty autonomii pacjenta transseksualnego” na II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Prawa Pacjenta
„Granice autonomii pacjenta”, na
wydziale Prawa Uniwersytetu w
Białymstoku.
Otrzymał wyróżnienie na zajęciach „Kliniki Prawa” na Wydziale
Prawa i Administracji Uniwer-

Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej „Impresje Artystyczne
2016” w Ciechocinku.

M. Mykowska

roczystość wręczenia nagród
odbyła się 28 listopada w
Urzędzie Miejskim. Nagrody zostały przyznane w ramach Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
Wpłynęło 25 wniosków. Oceniała je 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. 18 osobom
przyznano nagrody finansowe
w wysokości od 800 do 1800 zł
(łączna pula nagród to 20 tys. zł).
Ponadto komisja zaproponowała
przyznanie 6 wyróżnień w postaci nagród rzeczowych.
– Wasze osiągnięcia są dowodem, że w Tczewie rodzą się diamenty – powiedział prezydent
Mirosław Pobłocki. – Mam nadzieję, że w przyszłości, gdy będziecie już sławni, napiszecie w
swojej biografii, że pochodzicie
z Tczewa, że tu chodziliście do
szkoły. Bez względu na to, gdzie
los was rzuci, życzę wam powodzenia.
Prezydent M. Pobłocki pogratulował laureatom oraz ich rodzicom
i nauczycielom.
Nagrody zostały przyznane za
osiągnięcia w roku szkolnym
2015/2016.

Nagrody wręczali prezydent Mirosław Pobłocki i wiceprezydent
Adam Urban. Jednym z nagrodzonych uczniów był Olaf Dziak.

sytetu Warszawskiego, a także
udzielał porad prawnych w sekcji
cywilnej.
Kamil Matysek – student Uniwersytetu Gdańskiego. Finalista
Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Historycznej Coptiosh, zwycięzca VII powiatowego konkursu
historycznej „Święta Jadwiga królowa i patronka narodów”.
Arkadiusz Kamiński – uczeń
Zespołu Szkół Budowlanych i
Odzieżowych w Tczewie. Finalista Ogólnopolskiej Olimpiady
Logistycznej.
Marcelina Waliszewska – uczennica I LO w Tczewie. Finalistka
Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego.
Martyna Klósowska – uczennica
I LO w Tczewie. Finalistka Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego. II miejsce w Powiatowej
Gimnazjadzie Wiedzy z Języka
Polskiego, III miejsce z matematyki i chemii.
Jacek Belczewski – uczeń I LO w
Gdańsku. Finalista Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego.
Iga Brucka – uczennica I LO w
Tczewie. Finalistka Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego, III miejsce w Wojewódzkim
Międzygimnazjalnym Konkursie
o Krajach Niemieckojęzycznch.
Tymon Sojka – uczeń Gimnazjum nr 3 w Tczewie. I miejsce w
VIII Międzygimnazjalnym Konkursie Wiedzy o Krajach Anglosaskich „Culture Genius”, Finalista Wojewódzkiego Konkursu z
Geografii.

Julia Baniecka – uczennica Gimnazjum nr 3 w Tczewie. Finalistka
Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego,
Piotr Ulanowski – uczeń Gimnazjum nr 3 w Tczewie. Laureat
Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego, I miejsce w XVII
Wojewódzkiej Gimnazjadzie
Młodzieży Szkolnej w Szachach
Drużynowych.
Maria Baniecka – uczennica
Gimnazjum nr 3 w Tczewie. Finalistka Wojewódzkiego Konkursu
Biologicznego,
Jan Stanisław Tryka – uczeń
Publicznego Katolickiego Gimnazjum w Tczewie.
Finalista Konkursu Wojewódzkiego z Języka Niemieckiego, finalista Konkursu Matematycznego
„Od Szkolniaka do Żaka” organizowanego przez Politechnikę
Gdańską. Uczestnictwo z wynikiem bardzo dobrym w Międzynarodowym Konkursie „Kangur
Matematyczny” na poziomie
„Kadet”.
Laura Dziąba – uczennica XXI
Liceum Ogólnokształcącego Integracyjnego w Bydgoszczy oraz
Wokalnej Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Bydgoszczy.
I miejsce w VI edycji Konkursu
„Odkrywamy Talenty Na Pomorzu” ENERGA 2015, I miejsce w
XI Wojewódzkim Festiwalu Kolęd
i Pastorałek „Nasze Boże Narodzenie”, I miejsce w V Pomorskim
Konkursie Piosenki Angielskiej
„Pop & Rock”, II miejsce w XX
Międzynarodowym Festiwalu

Klaudiusz Czudek – uczeń II
Stopnia Studiów na Kierunku
Matematyka, specjalność Teoretyczna Uniwesytet Gdański,
Absolwent Studiów I Stopnia
na Kierunku Matematyka na
Wydziale Matematyki, Fizyki
i Informatyki Uniwersytetu
Gdańskiego. Współautor pracy „ Ideal–Like Properties Of
Generalized Microscopic Sets”,
która została przyjęta do publikacji w anglojęzycznym czasopiśmie ACTA Mathematica
Hungarica,
Maciej Rząd – uczeń I LO w Tczewie. Finalista XLII Ogólnopolskiej
Olimpiady Historycznej.
Izabela Szumal – studentka Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, współautorka
Publikacji Naukowej:„Alianse
strategiczne w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa” w Zarządzanie i Finanse Journal of Management & Finance.
Jan Lewandowski – student III
roku Akademii Muzycznej im.
Stanisława Moniuszki w Gdańsku. III nagroda za największą
osobowość artystyczną oraz
Nagroda Orkiestry Filharmonii
Zabrzańskiej na X Międzynarodowym konkursie Muzycznym
im. Michała Spisaka w Dąbrowie
Górniczej, finalista XI Konkursu
Muzyki XX i XXI wieku dla Młodych Wykonawców w Warszawie,
wyróżnienie na X Międzynarodowym Konkursie Muzycznym
im. Franza Schuberta w Ruse
(Bułgaria).

Wyróżnienia otrzymali:
Zuzanna Jutrzenka – uczennica
Publicznego Katolickiego Gimnazjum
Agata Bonk – uczennica Uniwersyteckiego Katolickiego Liceum
Ogólnokształcącego,
Kinga Gawrońska – uczennica
Gimnazjum nr 3,
Nikola Groszewska – uczennica
Gimnazjum nr 3 ,
Paulina Feister – uczennica II LO
w Tczewie,
Aleksandra Selena Rojewska
– uczennica II LO w Gdańsku.
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Ogłoszenia

Czas postawić na Wisłę
Zagospodarowanie dolnej Wisły i wykorzystanie jej potencjału
w wielu gałęziach gospodarki to cel, który stawiają przed sobą
przedsiębiorcy, samorządowcy, politycy, naukowcy.
„Zagospodarowanie i znaczenie
Dolnej Wisły dla gospodarki regionów i kraju” to tytuł konferencji, która odbyła się 22 listopada
w Centrum Konserwacji Wraków
Statków w Tczewie Celem spotkania było rzetelne przedstawienie znaczenia rewitalizacji Dolnej
Wisły dla rozwoju trójmiejskich
portów morskich, transportu kolejowego i lądowego oraz przedsiębiorstw zlokalizowanych w
obrębie oddziaływania rzeki.
Organizatorami konferencji był
prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki oraz dwa stowarzyszenia
przedsiębiorców: Pracodawcy
Pomorza oraz Lewiatan. Honorowy patronat nad konferencją
przyjęli marszałek woj. pomorskiego Mieczysław Struk oraz
wojewoda pomorski Dariusz
Drelich. Na konferencję przybyli m.in. Kazimierz Smoliński,
wiceminister infrastruktury oraz
posłanka Dorota Arciszewska–
Mielewczyk.
Zebranych przywitał Mirosław
Pobłocki, prezydent Tczewa. – Ta
konferencja jest dla nas bardzo
ważna z kilku powodów – Tczew
leży nad Wisłą, dzięki niej powstał
i się rozwinął, więc wszystko, co
wiąże się z rzeką nas interesuje i
dotyczy. Poza tym współorganizatorami naszego spotkania są
przedsiębiorcy, którzy widzą w
Wiśle duży potencjał i możliwości
rozwoju dla swoich firm, a tam
samym dla rozwoju regionu – powiedział prezydent.
– Tczew jest tym wyjątkowym
miejscem, gdzie koncentruje
się wiele pomysłów związanych
z uregulowaniem Wisły – dodał
Zbigniew Canowiecki, prezes
Pracodawców Pomorza. – To tuż
pod Tczewem – w Zajączkowie
planowana jest wielka inwestycja
– centrum przeładunkowe, tzw.
suchy port.
Jak powiedział wojewoda Dariusz Drelich, nadszedł czas na
konkretne decyzje. – Cieszę się,
że są z nami przedstawiciele
rządu i parlamentu. Szkoda, że
przez tyle lat nie udało się zająć
sprawami uregulowania Wisły w
sposób wystarczający. Chcemy,
aby Wisła była autostradą wodną,
abyśmy jak najlepiej wykorzystali

jej potencjał dla naszej gospodarki.
Na rozwój gospodarczy Wisły liczy też Jerzy Litwin, dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego i
jednocześnie jego filii – Muzeum
Wisły – nasza placówka jest powołana do tego, aby gromadzić
zabytki związane z rozwojem gospodarczym rzeki. Mam nadzieję,
że gospodarka na Wiśle wreszcie
odżyje.
Zagospodarowanie Wisły ma
duży wpływ na rozwój gospodarczy nie tylko dla województw,
przez które przepływa, ale również dla całego kraju. Podstawowym elementem zagospodarowania odcinka dolnej Wisły jest
jej kaskadyzacja tj. wybudowanie
stopni wodnych z elektrowniami,
śluzami żeglugowymi.
O zagospodarowaniu Wisły na tle
innych rzek europejskich mówił
prof. Romuald Szymkiewicz z
Katedry Hydrotechniki Politechniki
Gdańskiej. Jako przykłady dobrego wykorzystania gospodarczego
wymienił m.in. Ren czy Rodan.
Obecnie Francuzi budują niemal
od podstaw nowoczesny kanał
żeglugowy pomiędzy Sekwaną a
portami belgijskimi, położonymi
w ujściu Skaldy do Morza Północnego. Kanał ma mieć ponad sto
kilometrów długości, jego budowa
ma się zakończyć w 2020 r.
Liczba dużych rzecznych zapór
również nie przedstawia się w
Polsce imponująco. Podczas gdy
w Hiszpanii takich zapór jest ok.
1200, a we Włoszech, Francji i
Wielkiej Brytanii po ok. 500, Polska ma ich …8.

O znaczeniu kaskadyzacji dolnej
Wisły i korzyściach wynikających
z zagospodarowania rzeki mówili
dr Michał Szydłowski z Politechniki Gdańskiej oraz dr Janusz
Granatowicz z firmy Energa Invest Gdańsk.
Wśród korzyści wynikających z
budowy kaskady dolnej Wisły
wymieniano m.in.:
– zwiększenie stopnia ochrony
przed powodzią,
– retencję wody i jej wykorzystanie do zaopatrzenia w wodę ludności, przemysłu i rolnictwa,
– połączenie polskich portów
morskich z europejskimi drogami wodnymi,
– wykorzystanie aktualnie marnotrawionego potencjału energetycznego,
– rozwój turystyki i rekreacji
związanych z powstaniem zbiorników wodnych, – aktywizacją
zawodową lokalnych społeczności i powstanie nowych miejsc
pracy.
Ze wszystkich wystąpień wynikało, że zabudowa dolnej Wisły i
wykorzystanie jej potencjału gospodarczego stanowi niezbędny
interes publiczny w kontekście
bezpieczeństwa powodziowego i
gwarancji pozytywnych efektów
społecznych i ekonomicznych.
– Jesteśmy dobrze przygotowani, czekamy tylko na hasło START
– powiedziała Jolanta Szydłowska, prezes Pomorskiego Związku Pracodawców LEWIATAN.

M.M.

Prezydent Miasta Tczewa informuje,
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) zostały
wywieszone:
 wykaz nieruchomości gruntowej,
oznaczonej jako działka nr 513/31,
obręb 9, KW nr GD1T/00016854/1,
położonej w Tczewie przy ul. Nowowiejskiej, przeznaczonej do oddania
w dzierżawę w części o powierzchni 78
m2, w celu zagospodarowania zielenią
i pod uprawę warzyw;
 wykaz nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 22/2, obręb 9, KW
nr GD1T/00016854/1, położonej przy ul.
Bałodwskiej, na której posadowiony jest
budynek „Wieży Ciśnień”, którego część
dachu, o powierzchni 40 m2, przeznaczona jest do oddania w najem pod stację
bazową telefonii komórkowej;
 wykaz nieruchomości gruntowej,
oznaczonej jako działka nr 11/23, obręb 11, KW nr GD1T/00035917/0, w
części o powierzchni 2 m2, położonej
w Tczewie przy ul. Czerwonego Kapturka, przeznaczonej do oddania w
dzierżawę w celu posadowienia nośnika reklamy;
 wykaz nieruchomości dotyczący części
działki nr 164/2, o powierzchni 90 m2,
położonej przy ul. Sambora oraz części
działki nr 167, o powierzchni 350 m2,
stanowiącej część Bulwaru Nadwiślańskiego im. Księcia Sambora II, położonych
w obrębie 7, wchodzących w skład nieruchomości, dla której prowadzona jest
księga wieczysta nr GD1T/00016852/7,
w celu wykorzystania jako zaplecze budowy i w celach składowych;
 wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy
Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie
przy ul. Nad Wisłą (działki nr: 607 i
606/2, obr. 8, o łącznej pow. 1713 m2),
przeznaczonej do sprzedaży w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego
na funkcje: mieszkaniową, usługową,
obsługi komunikacyjnej oraz obsługi
inżynieryjnej;
 wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy
Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie
przy ul. Czerwonego Kapturka (działka nr 98/8, obr. 11, o pow. 4306 m2),
przeznaczonej do sprzedaży w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego
na cele usługowe;
 wykaz nieruchomości gruntowej
przeznaczonej do oddania w dzierżawę, położonej w Tczewie przy ul. Orkana, zabudowanej wiatą śmietnikową,
oznaczony jako część działki nr 832/1
obr. 9 KW GD1T/00006540/4.

 • Bezpieczeństwo

Grudzień 2016 • Panorama Miasta • www.wrotatczewa.pl • www.bip.tczew.pl

str a ż m i e js k a
w tczewie
X Olimpiada Wiedzy
o Bezpieczeństwie
„Ja Strażnik…” to temat tegorocznej X jubileuszowej Olimpiady
Wiedzy o Bezpieczeństwie, której
pierwszy etap odbędzie się w styczniu przyszłego roku w tczewskim I
Liceum Ogólnokształcącym.
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Składa się z trzech etapów. W
ramach I etapu (3 stycznia 2017
r.) biorący udział w konkursie
muszą wypełnić test jednokrotnego wyboru. Test w II etapie (1
lutego 2017 r.) zawiera pytania
wielokrotnego wyboru oraz pytania otwarte.
Na prezentację finałową (16 marca 2017 r.) każdy uczestnik III etapu olimpiady musi przygotować
autorski projekt. Tym razem chodzi o zdiagnozowanie najistotniejszych problemów porządkowych
w swoim mieście (swojej gminie)
i zaproponowanie ciekawych rozwiązań tych problemów z punktu
widzenia straży miejskiej/gminnej. Komisja konkursowa oceni
między innymi wartość merytoryczną pracy, jej zgodność z tematem, innowacyjność, korzystanie z
metod badawczych, poprawność
językową oraz umiejętność prezentowania projektu.
W konkursie może wziąć udział
szkoła ponadgimnazjalna z terenu
gminy, której straż jest współorganizatorem olimpiady. W tym roku
w przedsięwzięcie zaangażowały się straże miejskie z Gdańska,
Chojnic, Kościerzyny, Kwidzyna,
Malborka, Pelplina, Rumi, Starogardu Gdańskiego i Tczewa.

Wjechał w balustradę,
rozbił szyby
27 listopada operator kamer
monitoringu miejskiego zarejestrował przy ul. Chopina wypadek
drogowy.
Kierujący pojazdem Seat potrącił
pieszego idącego chodnikiem ,
a następnie wpadając w poślizg
uderzył w stojący w pobliżu kosz
na odpady i tablicę informacyjną. Podczas zderzenia na placyku przy murach obronnych na ul.
Wodnej , gdzie wyeksponowany
jest fundament dawnych umocnień, zostały uszkodzone balustrady oraz rozbite szyby.
Na miejsce wezwano karetkę pogotowia oraz policję.

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

Jak reagować na psią agresję

Jak zachować się w kontakcie z nieznanym zwierzęciem – tego m.in. dowiedzieli się
uczniowie SP 5 w Tczewie podczas zajęć ze Strażą Miejską.

2

2 listopada w Szkole Podstawowej nr 5 w Tczewie odbyły
się zajęcia z najmłodszymi uczniami. Pogadanka przeprowadzona
przez Monikę Fabich ze Straży
Miejskiej miała na celu uświadomienie dzieciom , że posiadanie
psa to nie tylko zabawa i dużo
radości, ale również obowiązek
oraz wielka odpowiedzialność.
Przypomniano , jak należy zachować się wobec nieznanego
zwierzęcia oraz przedstawiono
sposoby obronne w przypadku
psiej agresji. Dzieci przećwiczyły
postawy minimalizujące skutki
ataku psa: „żółwik”, „drzewo”. Prezentacja miała utrwalić najmłodszym zasady zachowania ostrożności wobec czworonoga w razie
ewentualnego zagrożenia. Podczas rozmowy wytłumaczono
dzieciom, że nie można znęcać
się nad zwierzętami , drażnić, bić
i rzucać w nie kamieniami. Ma-

luchom posiadającym pieska w
domu, strażniczka, przypominała
o obowiązku utrzymania czystości po swoim pupilu .Podkreśliła ,
że dbałość o estetykę środowiska
oraz uświadomienie o zagrożeniach dla zdrowia powstających
w wyniku pozostawiania zwie-

rzęcych nieczystości w przestrzeni publicznej ma ogromne
znaczenie dla wszystkich mieszkańców. Pamiętajmy, przyjemność wynikająca z posiadania
czworonożnego przyjaciela nie
może stanowić utrudnienia dla
innych osób .

W SP 11 – o bezpieczeństwie
w ruchu drogowym

24,28,29 listopada w Szkole Podstawowej nr 11 w Tczewie odbyły się zajęcia z uczniami I i II klas dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Z

ajęcia poprowadziła funkcjonariuszka Straży Miejskiej – Monika Fabich. Podczas
spotkania utrwalono symbole
świateł sygnalizatora, znaków
drogowych oraz przypomniano
zasady bezpieczeństwa, których
trzeba przestrzegać na drodze.
Przytoczono zalety korzystania
z elementów odblaskowych i
wskazano miejsca bezpieczne
do zabawy.
Oprócz ważnych informacji
związanych z bezpieczeństwem
w ruchu drogowym strażniczka przekazała także wszystkim
pierwszoklasistom kamizelki
odblaskowe, które wzbudziły
ogromne zadowolenie zarówno
u dzieci jak i nauczycieli. Bezpieczeństwo dziecka to bardzo
ważny problem i nie należy go
lekceważyć. Wszystkim nam za-

leży, aby żadne dziecko nie poniosło uszczerbku na zdrowiu i
nie uległo nieszczęśliwemu wypadkowi. Każdego roku dzieci i
młodzież stają się ofiarami wy-

padków drogowych. Większości
tych zdarzeń można by unikać
zachowując zasady prawidłowego postępowania przy poruszaniu się po drogach.
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Kalejdoskop wydarzeń 2016

Tak minął rok…

W „Panoramie Miasta” przypominamy wydarzenia, którymi żyliśmy przez 12 ostatnich miesięcy. Zrealizowaliśmy kilka ważnych inwestycji – I
etap przebudowy ul. Jedności Narodu, remont ulic Pola i Sychty, rozpoczęła się termomodernizacja w Szkole Podstawowej nr 10 i budowa sali
gimnastyczne w „ósemce”, było też wiele ciekawych imprez plenerowych.
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 2016
rok dla Tczewa…

rowym Obywatelem Miasta
Tczewa. Dzień Tczewa to co roku
okazja uhonorowania tych, którzy dla naszego miasta zasłużyli
się najbardziej.

STYCZEŃ

10 538 głosów oddano na projekty zgłoszone do tegorocznego
Budżetu Obywatelskiego Tczewa.
Do realizacji zakwalifikowało się
19 projektów.



Nagrody dla sportowców
i trenerów



19 projektów Budżet
Obywatelskiego

i kulturalną zasłużyli się dla Kociewia. Harcerska Orkiestra Dęta
została doceniona w kategorii
animacja kultury, zaś Małgorzata Kruk za publicystykę. Nominację do nagrody otrzymała też
Kamila Gillmeister (w kategorii
animacja kultury), a wyróżnienie
Stefan Kukowski (za całokształt
działalności).


Polonez na starówce

Maxima Steinke, ucznia Zespołu
Szkół Plastycznych w Gdyni.


Wielkanocna jajecznica

Mieszkańcy mieli możliwość
zagłosowania na 37 projektów.
Najbardziej aktywni okazali się
mieszkańcy okręgu IV (Prątnica
Suchostrzygi I) – oddali 3398
głosów.
9 trenerów otrzymało nagrody,
a 15 sportowców stypendia prezydenta Tczewa za osiągnięcia
sportowe w 2015 r. Ponadto przyznanych zostało 9 wyróżnień.


	ZUOS wśród najlepszych

pomorskich pracodawców

Generał Haller w Tczewie

Inscenizacja historyczna przypominającą wkroczenie do Tczewa
Błękitnej Armii gen. J. Hallera w
1920 r, przemarsz i otwarcie wystawy o XX–leciu międzywojennym uświetniły obchody święta
miasta. Organizacją wszystkich
tych atrakcji zajęła się tczewska
Fabryka Sztuk. Wystawę „20 lat
wolności. Tczew 1920-1939” można oglądać do końca 2018 r.


LUTY

Wyróżnienia z okazji Dnia
Tczewa

Zakład Utylizacji Odpadów Stałych został wyróżniony w konkursie „Pomorski Pracodawca
Roku 2015” w kategorii średnie
przedsiębiorstwo (od 51 do 250
pracowników). Nagrodę przyznaje organizacja Pracodawcy
Pomorza. Jej ideą jest wskazanie tych przedsiębiorców, dla
których równie ważne jak wynik
ekonomiczny jest dbanie o dobre
warunki pracy i stworzenie możliwości rozwoju zawodowego
pracowników.


„Kociewskie Pióra”
dla tczewian

Uczniowie klas maturalnych z
sześciu tczewskich szkół zatańczyli poloneza na Starym Mieście. Inicjatorem imprezy było
Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnokształcące, a wydarzenie odbyło się przy wsparciu
samorządów miasta i powiatu.
W polonezie wzięło udział około
300 uczniów. Prezydent Tczewa
Mirosław Pobłocki przygotował
dla młodzieży upominek – długopisy z napisem: „Matura napisze się sama...”.


Klaus Kosowski (niestety nieżyjący już) i Marek Moszyński
otrzymali nagrodę prezydenta
Tczewa – Tczewianin Roku 2015,
Kazimierz Zimny został Hono-

	Sejmik Samorządowy

obradował w Tczewie

Bitwa o Tczew

Około dwustu rekonstruktorów
walczyło o Tczew – odtworzyli
bitwę wojsk pruskich i napoleońskich z 1807 r. Już po raz piąty Fabryka Sztuk zorganizowała
inscenizację historyczną bitwy o
Tczew z 1807 roku. Żołnierze w
umundurowaniu i uzbrojeniu z
epoki stoczyli bitwę, zakończoną
kapitulacją wojsk pruskich.

MARZEC
Harcerska Orkiestra Dęta oraz
Małgorzata Kruk to tczewscy
laureaci nagrody Kociewskie Pióro 2015. Nagroda przyznawana
jest od 2005 r. tym, którzy swoją
pracą literacką, publicystyczną

Kilkaset osób skorzystało z zaproszenia prezydenta Tczewa
na przedświąteczną jajecznicę
ze strusich jaj. Wydmuszki, które
pozostały po jajecznicy otrzymały dzieci ze Świetlicy Środowiskowo–Sąsiedzkiej z ul. Zamkowej

	Mural z Jasną i Dersławem

Jasna i Dersław, postacie z legendy Romana Landowskiego, trafiły
na ścianę bloku przy al. Zwycięstwa 2. To kolejny tczewski mural,
tym razem zaprojektowany przez

Obradujący w Tczewie Sejmik
Woj. Pomorskiego podjął deklarację zmierzającą do przywrócenia Dolnej Wisły gospodarce.
Gospodarcze wykorzystanie
Wisły oznacza rozwój ośrodków,
takich jak m.in. Tczew, do tworzenia centrów logistycznych, a
co za tym idzie – setek, a potem
tysięcy nowych miejsc pracy. To
oznacza również podatki, które
będą służyć miastu i regionowi.

KWIECIEŃ


Pierwsze projekty
obywatelskie już gotowe
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Remonty schodów przy al. Zwycięstwa oraz cztery siłownie pod
chmurką (trzy przy ul. Armii Krajowej i jedna przy ul. H. Hass) – to
pierwsze zadania zrealizowane w
ramach tegorocznego Budżetu
Obywatelskiego Tczewa. W toku
są kolejne realizacje i przetargi.


Weekend za pół ceny



akcji zgłosiło się 1751 uczniów
klas 0-VI. Celem kampanii była
promocja zdrowego stylu życia
i komunikacji rowerowej wśród
uczniów i nauczycieli szkół podstawowych.
	Remont ul. Sychty i Pola

licji. Akcja była kulminacyjną
częścią ćwiczeń Sambor 2016,
przeprowadzonych przez służby
miejskie i powiatowe. Jej celem
było sprawdzenia przygotowania służb odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo na wypadek realnego zagrożenia.


W drugiej już edycji „Rozsmakuj
się w Tczewie – Weekend za pół
ceny” wzięło udział 20 partnerów. Tczewianie mieli możliwość
skorzystania z tańszych dań w lokalach gastronomicznych oraz z
usług w promocyjnych cenach.
W Gdańsku na Długim Targu gotowali włodarze z gmin uczestniczących w akcji.
	Miss i Mister Złotego Wieku

Trwa remont ul. Sychty i Pola.
Koszt inwestycji to 1,3 mln zł.
Długość remontowanych ulic to
ok. 550 m.
	Festyn Samorządowo

–Komunalny



Pięć orkiestr dętych wystąpiło
19 czerwca na Bulwarze Nadwiślańskim. Impreza towarzyszyła
Dniom Ziemi Tczewskiej.

LIPIEC

	Centrum Konserwacji

Wraków Statków otwarte

Św. Jadwiga patronką
Tczewa

12 czerwca, podczas uroczystej
mszy, św. Jadwiga Królowa została oficjalne ustanowiona patronką Tczewa. Bullę w tej sprawie
wydał papież Franciszek.
Nagrody za kulturę

Parada orkiestr dętych

2 lipca pierwsi zwiedzający przekroczyli próg Centrum Konserwacji Wraków Statków w Tczewie
– nowej filii Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. CKWS
to pracownie konserwatorskie,
magazyn studyjny, miejsce nauki i zabawy, a przede wszystkim
poznania, jak naprawdę wygląda
praca w muzeum.
	Ulice Sychty i Pola

– po remoncie

Odbyła się już XIII edycja Wyborów Miss i Mistera Złotego Wieku, której tytułem oraz hasłem
przewodnim był „Festiwal cyrków”. Miss Złotego Wieku została
Irena Czerwińska, zaś Misterem
– Edward Kosiński.

MAJ


Noc Muzeów

Koło fortuny, dmuchańce, zjeżdżalnie, trampoliny, warsztaty
artystyczne, koncerty Golden
Life i Andre, zabawy rekreacyjne
i sportowe, licytacja samochodu,
darmowy poczęstunek to tylko
niektóre atrakcje Festynu Samorządowo–Komunalnego, który
odbył się 28 maja na Bulwarze
Nadwiślańskim.

Dobrawa Czocher i Eleonora Lewandowska otrzymały nagrody
prezydenta Tczewa za działalność na rzecz kultury. Nagrody
zostały przyznane za osiągnięcia
w 2015 r.


Pchli Targ

CZERWIEC
	Zaczął się remont

ul. Jedności Narodu

Koncerty muzyki retro, charleston, pokaz mody, występ iluzjonisty, konkursy, gry plenerowe, a
nawet salonik urody – tym razem
Europejska Noc Muzeów upłynęła na zabawie w klimacie lat 20. i
30. Organizatorem wydarzenia
była Fabryka Sztuk.
	Rowerowy Maj

Tczew wziął udział w akcji „Rowerowy Maj” propagującej
dojazd rowerem do szkoły. Do

13 czerwca rozpoczął się remont
ul. Jedności Narodu. Zmieniła się
organizacja ruchu i trasa przejazdu autobusów. Prace rozpoczęły
się od strony ul. Wojska Polskiego, na części ul. Saperskiej i w
miejscu, gdzie powstanie rondo
(u zbiegu ul. J. Narodu, Saperskiej
i al. Zwycięstwa).


Atak terrorystyczny

Terroryści zaatakowali Tczew
– porwali autobus wraz z pasażerami. Po pełnej napięcia akcji
zakładników odbił specjalny
oddział antyterrorystyczny po-

Zakończyła się przebudowa ulicy Księdza Bernarda Sychty oraz
ulicy Wincentego Pola wraz z
włączeniem do ul. 30 Stycznia.
Nowa jest nawierzchnia jezdni i
chodniki, przebudowano oświetlenie, sieć kanalizacyjną, instalację teleinformatyczną.


Przez Tczew na Światowe
Dni Młodzieży

Aż 165 wystawców wzięło udział
w szóstej edycji Pchlego Targu.
To nasz tczewski rekord. Imprezę
przygotowała Fabryka Sztuk.


Święto ulicy

Wielu tczewian skorzystało z
propozycji mieszkańców Starego
Miasta i wzięło udział w obchodach Święta Ulicy. W tym roku
impreza odbyła się w atmosferze… średniowiecza.

Grupa pielgrzymów z Ukrainy
odwiedziła Tczew, w drodze
do Krakowa – na Światowe Dni
Młodzieży. Pielgrzymi korzystali
z gościny tczewskich rodzin, a w
ciągu dnia towarzyszyli im wolontariusze.
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SIERPIEŃ
	Trwa realizacja budżetu

obywatelskiego

WRZESIEŃ



	Uczciliśmy bohaterów

Wszyscy jesteśmy tacy
sami…

Września

Mieście. Wzięło w nim udział ok.
90 wystawców.
	Remont skrzyżowania

Trwa realizacja zadań tegorocznego Budżetu Obywatelskiego
Tczewa. Większość projektów
została wykonana. Rozpoczęły
się prace przy budowie bieżni
i skoczni do skoków w dal przy
Szkole Podstawowej nr 5.


Dożynki działkowe

1 września tczewianie uczcili 77.
rocznicę wybuchu II wojny światowej. Uroczystości uświetnił
udział Reprezentacyjnej Orkiestry Straży Granicznej oraz Kompanii Honorowej 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego z Malborka. W
uroczystości uczestniczyli m.in.
przedstawiciele rządu i parlamentu RP


Tczewskie Dożynki Działkowe to
oprócz wystawy plonów także
okazja do dobrej zabawy. Impreza adresowana jest do wszystkich
mieszkańców miasta, organizują
je wspólnie działkowcy i samorząd miasta. W tym roku działkowe święto plonów połączone
zostało z obchodami 105-lecia
najstarszych Rodzinnych Ogrodów Działkowych w naszym mieście – ROD im. J. Kasprowicza (ul.
Targowa).


XV In Memoriam

Piknik Militarny

	Ulice tczewskie na skwerze

Trwa przebudowa skrzyżowania
u zbiegu trzech wiaduktów i ul.
1 Maja – powstanie tam rondo
oraz zbudowana zostanie ścieżka
rowerowa i chodnik – od ronda
do Bulwaru Nadwiślańskiego. To
zadanie zapoczątkowało dużą
miejską inwestycję związaną z
rozbudową zintegrowanego węzła transportowego, realizowaną
przy wsparciu środków unijnych.
	Straż Miejska ma 25 lat

Na Bulwarze Nadwiślańskim im.
Księcia Sambora II odbył się po
raz pierwszy w Tczewie „Piknik Historyczno–Militarny”. Każdy miał
okazję wziąć do ręki prawdziwy
karabin używany na frontach II
wojny światowej, zasiąść za kierownicą replik pojazdów wojskowych czy też jako pasażer odbyć
nimi krótki przejazd. Obok zabytkowego sprzętu można było
obejrzeć współczesne wyposażenie wojska.
	Razem czytaliśmy

„Quo vadis”

Co roku, pod koniec sierpnia
Tczew wypełniają dźwięki i słowa napisane przez Grzegorza
Ciechowskiego. Festiwal In Memoriam, poświęcony pochodzącemu z Tczewa artyście, to m.in.
Konkurs Piosenek Grzegorza Ciechowskiego, wystawy, happeningi i przede wszystkim okazja do
spotkań fanów Obywatela GC i
zespołu Republika.

Wspaniała literatura i piękna
pogoda zachęciły tczewian do
wspólnego czytania „Quo vadis”.
Miłośnicy powieści Henryka Sienkiewicza spotkali się na skwerze
różanym.

	Termomodernizacja w SP 10



Wyłoniona została firma, która
wykona termomodernizację w
Szkole Podstawowej nr 10. Koszt
zadania to 1,5 mln zł Termin zakończenia inwestycji – koniec
lipca 2017 r.

Rękodzieło, antyki, biżuterię,
płyty winylowe, książki, zabawki
– w te i inne towary można było
się zaopatrzyć na Wrześniowym
Targowisku, które odbyło się w
3 września na tczewskim Starym

Już po raz trzynasty w Tczewie
odbył się Festyn Przyjaźni „Tacy
Sami” połączony z obchodami
Ogólnopolskiego Dnia Solidarności z Osobami Chorymi na
Schizofrenię. Świętowali wszyscy
razem, i młodzi, i starsi, zdrowi i
chorzy.

Na skwerze przy ul. Żwirki wyeksponowane zostały tablice z
nazwą Ulicy Tczewskiej. Znalazły
się tam 23 tablice nadesłane z
całego kraju oraz z Niemiec.
	Orkiestra na festiwalu

w Gdyni

Tczewska Straż Miejska działa już
od 25 lat. Przez ten czas zwiększył się zakres działania straży, ale
dzięki nim zmienił się też Tczew.
Jubileusz był okazją do przypomnienia początków tej formacji
w Tczewie i wręczenia nagród
prezydenta miasta dla najbardziej wyróżniających się funkcjonariuszy. Strażnicy podziękowali
tym, którzy najbardziej wspierają
ich działania.


Tczewska Harcerska Orkiestra
Dęta wystąpiła na scenie muzycznej Festiwalu Filmowego w
Gdyni. Koncert odbył się w muszli
koncertowej, tuż obok Centrum
Festiwalowego w Teatrze Muzycznym. Orkiestra zagrała pod batutą
Magdaleny Kubickiej-Netki.

PAŹDZIERNIK

Dzień bez samochodu


Wrześniowe Targowisko

Ponad 400 rowerzystów wzięło
udział w dziesiątym przejeździe
z okazji Europejskiego Dnia bez
Samochodu. Finał imprezy odbył
się na niecce przy ul. Łaziennej,
gdzie organizacje pozarządowe
zaprosiły na Piknik Mobilności
Aktywnej.

Będzie nowy mural

Agnieszka Cieśla z Wejherowa
zdobyła nagrodę w konkursie na
koncepcję kolejnego tczewskiego muralu. Jej pomysł zostanie
zrealizowany w przyszłym roku
na ścianie szczytowej bloku przy
al. Zwycięstwa 3
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Nagrody dla nauczycieli

tego typu ośrodek w Tczewie,
działający w strukturach MOPS.
W tym czasie usamodzielniło się
80 podopiecznych.

LISTOPAD


Prezydent Tczewa nagrodził 13
nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Uroczyste
wręczenie nagród odbyło się 14
października – w Dniu Edukacji
Narodowej, w Gimnazjum nr
3. Szkoła obchodziła tego dnia
jubileusz nadania imienia Kard.
Stefana Wyszyńskiego.

w kierunku Szkoły Podstawowej
nr 11. Łączna długość przebudowanych dróg to 376 m. Do końca
listopada wyremontowany zostanie jeszcze ok 170 m ulicy – to
ostatni fragment tegorocznej
inwestycji.


20 lat ŚDS
przy ul. Niepodległości



	Rondo przy ul. Jedności

Narodu – już gotowe

Zakończył się remont pierwszego odcinka ul. Jedności Narodu
wraz z budową nowego ronda. W
ramach zadania wykonano przebudowę ul. Jedności Narodu od
strony ul. Wojska Polskiego, fragment ul. Saperskiej na odcinku
pomiędzy ul. Wojska Polskiego
a al. Zwycięstwa oraz fragment

Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nowowiejskiej świętował 20-lecie. Był to pierwszy

Deptak nagrodzony

Miasto Tczew otrzymało wyróżnienie w konkursie na „Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Pomorskiego 2016”.
Wyróżnienie przyznał marszałek
woj. pomorskiego za zagospodarowanie deptaku łączącego ul.
Armii Krajowej i Topolową – to
miejsce nawiązujące do kolejowych tradycji Tczewa.
Świętowaliśmy niepodległość

Tczewianie uczcili Narodowe
Święto Niepodległości wesoło
i słodko. Były koncerty, festyn
na pl. Hallera, biało-czerwony
przemarsz ulicami miasta, koncert Harcerskiej Orkiestry Dętej
i chóru Echo, biały i czerwony
barszcz. Uroczystości zwieńczył
plenerowy multimedialny pokaz
laserowy oraz koncert skrzypaczki Katarzyny Szubert.

W listopadzie odbył się też IX Festiwal Twórczości Kociewskiej im.
Romana Landowskiego, społeczna debata nad przyszłorocznym
budżetem, wręczenie nagród prezydenta najzdolniejszym uczniom
i studentom, zakończenie I etapu
przebudowy ul. Jedności Narodu
– 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 czternasty oraz Jarmark Bożonarodzeniowy.

„Stop przemocy” – konkurs rozstrzygnięty
Nagrody i wyróżnienia otrzymali
uczestnicy VI konkursu plastycznego „Stop przemocy”.
Konkurs organizowany jest przez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie wraz z Zespołem
Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy. Jego uczestnikami są podopieczni świetlic
środowiskowych oraz uczniowie
szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Tczewa.
Uroczyste wręczenie nagród
odbyło się 6 grudnia w Urzędzie
Miejskim, z udziałem m.in. wiceprezydenta Adama Urbana.
Konkurs odbył się w kilku kategoriach wiekowych.
W kategorii od 3 do 6 lat – podziękowania za udział w konkursie otrzymali: Nikola Dettlaff
i Dominik Szkatulski ze Świetlicy
Środowiskowej PKPS przy ul. Kopernika oraz Krystian Kasper ze
Świetlicy Środowiskowo-Sąsiedzkiej przy ul. Zamkowej.
W kategorii od 7 do 9 lat:
I miejsce: Paulina Kaptur (SSP 2)
oraz Nadia Liebrecht (SP 12)
II miejsce: Agata Szajda (SP 10)
III miejsce: Oliwier Chrzanowski
(SP 12) i Marie Wohlert (SP 12)
Wyróżnienia: Adrianna Chmielecka (SP 12) i Lena Szyca (Świetlica
Środowiskowa OAZA).

W kategorii od 10-do 12 lat:
I miejsca: Jakub Leszczyński (SP
10), Julia Wąsik (SP 5), Jakub
Kamień (SSP 2), Marcel Walkowiak (SSP 2)
II miejsca: Anna Przytuła (SP 12),
Julia Rączkowska (SP 10)
III miejsca: Julia Podjacka (SP 7),
Nikola Drossel (SSP 2), Kacper
Pach (SSP 2)
Wyróżnienia: Nikodem Żyśko (SP
12), Kajetan Krykowski (SP 12),

Zuzanna Pionk (SP 12), Amelia
Kwiatkowska (SP 12), Mateusz
Kowalski (SP 12), Mikołaj Wódkowski (SP 11), Mateusz Porębski
(SP 11), Mateusz Duchnicz (SP 11),
Maksymilian Meyer (SP 10), Julia
Jakubowska (SP 7), Daria Depka
(SP 7), Daria Spratek (SP 7).
W kategorii 13 lat i więcej:
I miejsce: Paweł Pawłowicz (Gim. 5)
II miejsce: Wiktoria Gałęza, Weronika Krajczewska (Gim. 5)

oraz Angelika Kamińska i Maja
Drossel (Gim. 5)
III miejsce: Patrycja Topolska
(Świetlica Środowiskowa
OAZA)
Wyróżnienia: Gabriel Topolski
(Gim. 4), Łukasz Walder (Gim. 5).
Laureaci konkursu otrzymali dyplomy nagrody, a ich prace zostały wyeksponowane w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

M.M.
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Finał Festiwalu Twórczości Kociewskiej im. R. Landowskiego
17 listopada w Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie odbył się Koncert finałowy – prezentacja laureatów IX Festiwalu Twórczości Kociewskiej im. Romana Landowskiego.
Publiczność mogła również zobaczyć występ zespołu folklorystycznego „Świeckie Gzuby” ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Świeciu.

W

festiwalu wzięło udział 376
wykonawców z trzech kociewskich powiatów (tczewskiego, starogardzkiego i świeckiego), którzy przygotowywali się
do konkursu pod kierunkiem 124
opiekunów. Reprezentowanych
było 61 placówek:
5 przedszkoli
21 szkół podstawowych
12 gimnazjów
18 szkół ponadgimnazjalnych
4 domów kultury
1 zgłoszenie indywidualne.

Zgłosiło się:
• 242 uczestników z powiatu
tczewskiego
• 116 uczestników z powiatu
starogardzkiego
• 18 uczestników z powiatu
świeckiego.
Do konkursu przyjęto:
• 39 młodzieńczych prac literackich
• 80 prac plastycznych
• 116 recytatorów w eliminacjach rejonowych
• 55 recytatorów w eliminacjach finałowych
• 3 programy poetycko-muzyczne
• 7 inscenizacji.
Podczas koncertu finałowego

M. Link

•
•
•
•
•
•

wystąpili zwycięzcy I miejsc w
kategorii:
– Inscenizacje: dzieci ze Szkoły
Podstawowej nr 5 w Tczewie w
przedstawieniu pt. „Cudak” – tekst
Andrzeja Grzyba Baśniowe Kociewie.
– Recytacja poezji i prozy: Wiktoria Lange z Przedszkola w
Zblewie, Agata Konkolewska ze
Szkoły Podstawowej nr 4 w Starogardzie Gdańskim oraz Hubert
Graczyk z Gimnazjum Katolickiego w Świeciu.

– Program słowno-muzyczny:
młodzież ze Starogardzkiego Centrum Kultury w przedstawieniu pt.
Cudak – tekst Andrzeja Grzyba z
tomu „Prozy małe i mniejsze” oraz
„Okno początku i końca”.

kultury i placówek wychowania
pozaszkolnego.
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.

Festiwal odbył się pod patronatem prezydenta Tczewa Mirosława Pobłockiego. Festiwal
adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym
i szkolnym, w tym do placówek
oświatowych wszystkich poziomów edukacyjnych, domów

Pełna lista laureatów znajduje się
na: www.tmzt.tczew.pl

M.L.

Studenci-seniorzy świętują Rok Sienkiewiczowski
Studenci Tczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wystawili własną interpretację
Sienkiewiczowskiej Trylogii.

P

remiera spektaklu „Dziwne
materii pomieszanie” odbyła
się 23 listopada na deskach Centrum Kultury i Sztuki. Studenci
TUTW przygotowywali się do
występu pod kierunkiem Piotra Weintza. Był to niezwykły
sposób na uczczenie Roku Sienkiewiczowskiego. Dramaturgii
spektaklowi dodał występ Chóru
Męskiego ECHO, który jak dawni
bohaterowie Trylogii, odśpiewał
„Bogurodzicę”.
M. Mykowska

Na scenę zaproszono także
młodzież Zespołu Szkół Budowlanych i Odzieżowych, która zatańczyła w historycznych
strojach.

Organizatorzy imprezy – Tczewski Uniwersytet Trzeciego Wieku
oraz Miejska Biblioteka Publiczna
zadbali też o naukowy aspekt wydarzenia. Wykład zatytułowany
„Polska w czasach Trylogii” wygłosił dr Przemysław Ruchlewski, a
Krzysztof Pietrasewiecz, członek
TUTW, przygotował prezentacje
nt. Henryka Sienkiewicza pt. Ku
pokrzepieniu serc”. Wysłuchaliśmy również wykładu Marcina
Kłodzińskiego z MBP dotyczącego polskich noblistów.
Wydarzenie zostało dofinansowane do środków Urzędu Miejskiego w Tczewie.

M.M.
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Promocja kociewskich publikacji w MBP
W głównej siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej miała miejsce promocja wydawnictw Kociewskiego Kantoru Edytorskiego działającego w strukturach tczewskiej
książnicy.

P

odczas promocji Krzysztof
Korda ,dyrektor biblioteki,
przypomniał, że 1 grudnia minęło
trzydzieści lat od edycji pierwszego numeru Kociewskiego Magazynu Regionalnego i podsumował
działalność Kantoru, który w 2016
roku wydał 4 numery wspomnianego wyżej Magazynu , a także
„Przewodnik po Tczewie oczami
dziecka”, książkę Ryszarda Filbrandt „Piórem w mur” oraz tomik
wierszy „Między szeptem a ciszą”
autorstwa Zofii Daniel, który był
promowany w czasie spotkania.

Regionalnego. Kulminacyjnym
punktem spotkania było zaprezentowanie się poetki – Zofii Daniel, autorki tomiku wierszy, która
opowiedziała o swojej pasji pisania. Dla przybliżenia swojej poezji
wyrecytowała kilka utworów.
Promocję kociewskich publikacji uświetnili tczewski muzyk
Zbigniew Flisikowski, który
skomponował muzykę do kilku
wierszy pani Zofii oraz uczniowie Zespołu Szkół Katolickich w
Tczewie – Daria Dang i Jakub
Lewandowski prezentujący kilka
wierszy Zofii Daniel.

Marcin Kłodziński przedstawił
zawartość najnowszego, 95. numeru Kociewskiego Magazynu

tekst i foto MBP Tczew

Biblioteka zakupiła 1300 nowych książek
Dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
uzyskane przez tczewską bibliotekę pozwoliło jej na zakup 1300 nowych
książek.

W

bieżącym roku Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie otrzymała dofinansowanie
Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na zakup nowości wydawniczych z lat 2015–2016 w kwocie
29 480 zł. za które kupiono 1301
tytułów.
Zbiory Biblioteki wzbogaciły się
o powieści obyczajowe, sensacyjne, fantastykę, horrory, literaturę piękną dla dzieci i młodzieży,
książki będące kontynuacją serii
cieszących się dużym zainteresowaniem, a także literaturę po-

pularnonaukową ze wszystkich
dziedzin oraz lektury dla uczniów
tczewskich szkół. Dla dorosłych
czytelników zakupiono 599 książek z literatury pięknej (ok. 46 %),
dla dzieci i młodzieży 411 książek
(ok. 32%), a książek popularnonaukowych 291 (ok. 22%).
Biblioteka wsłuchała się także w
głosy swoich czytelników i mieszkańców Tczewa, przeznaczając
część kwoty (10%) na zakup
pozycji zgłoszonych w ramach
tzw. budżetu czytelniczego.
Zgłoszono 107 tytułów książek
różnego rodzaju, z tego nowości z lat 2015 i 2016 stanowiło 78

pozycji. Część tytułów Biblioteka
już posiadała w swoich zbiorach,
zakupiono 57 nowych tytułów, a
książki najpoczytniejsze w kilku
egzemplarzach, aby czytelnik
mógł je znaleźć we wszystkich
Filiach Biblioteki.
Z propozycji beletrystyki dla dorosłych zakupiono m.in. książki
autorów: M. Czubaja, W. Dutki,
J. Opiat-Bojarskiej, K. Bondy, K.
Puzyńskiej, R. Mroza, K. Kettu,
E. Ferrante, A. Klejzerowicz, M.
Krajewskiego, M. Guzowskiej,
K. Slaughter, S. Fitzek, H. Lee, A.
Diamant.
Z propozycji beletrystyki dla
dzieci zakupiono m.in. książki:
Żubr Pompik, Kastor szyje, Domy,
Pomelo podróżuje, Szczęka Alfreda, Ostatnie drzewo w mieście,
Pucio uczy się mówić, Jakie to

szczęście, że cię znalazłem, Mała
duża historia o jutrze, Po co komu
mamut.
Z propozycji książek niebeletrystycznych zakupiono m.in.:
książki dotyczące odżywiania,
biograficzne i historyczne, psychologiczne i dotyczące rozwoju,
dla dzieci.
Ze względu na coraz większe zainteresowanie książkami do nauki języka angielskiego, a także
beletrystyką anglojęzyczną dla
małych dzieci Biblioteka zakupiła
także nowości z tej dziedziny.
– Nowości książkowe pojawiły
się we wszystkich filiach naszej
biblioteki mamy więc nadzieję
na liczne odwiedziny czytelników, gdyż spośród zakupionych
pozycji na pewno każdy znajdzie
coś dla siebie – mówi Krzysztof
Korda, dyrektor MBP.
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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

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Domu Przedsiębiorcy…
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości dobiegł końca, czas zatem na krótkie podsumowanie i relację dla wszystkich, którzy nie mieli okazji uczestniczyć naszych wydarzeniach.

1

4 listopada w Warsztatowej
Cafe miała miejsce „Noc porażek” – wydarzenie to jest częścią
międzynarodowej społeczności,
organizującej co miesiąc spotkania, na których odważni ludzie
opowiadają o swoich porażkach
w biznesie lub projektach. Idea,
która urodziła się 2 lata temu w
Meksyku, obecnie rozprzestrzeniła się na ponad 100 miast w
ponad 30 krajach całego świata.
W Polsce obecna jest w Warszawie, Krakowie i w Trójmieście.
Podczas edycji w Tczewie udział
wzięło 4 prelegentów: Anna Birna, Katarzyna Gapska, Konrad
Kurpiński i Adam Janas. Każdy z
nich przygotował na ten wieczór
swoją historię, było m.in. o przysłowiowych losu „Januszach…”,
wystąpieniach publicznych, wąskich specjalizacjach oraz nieudanych spółkach i interesach.
Nie zabrakło też pytań z widowni,
czasem bardzo szczegółowych.
Całość spotkania poprowadził
Pan Jarosław Łojewski z FuckUp
Night trójmiasto. Fotorelację z
tego spotkania możecie Państwo
obejrzeć poniżej.
15 listopada w Domu Przedsiębiorcy odbyło się I Forum
Międzysektorowe SamorządBiznes-NGO, które było okazją
do wzięcia udziału w warsztacie
inspiracyjnym pt. „Budowanie
relacji międzysektorowych w
oparciu o fundraising”. Podczas
spotkania uczestnicy dowiedzieli
się czym jest fundraising i w jaki
sposób można wykorzystać jego
mechanizmy w biznesie, organizacjach pozarządowych i instytucjach publicznych. Warsztat
poprowadziła Maria Olszewska,
trenerka, doradczyni, wykładowczyni fundraisingu, organizatorka
Klubów Fundraisera na Pomorzu
i w Olsztynie.
16 listopada odbył się III Turniej
Cashflow, podczas którego wyłoniono najlepszą drużynę oraz
najlepszego gracza. Tegoroczna edycja składała się z dwóch

etapów opartych o planszę
Cashflow 101 i 202. Do turnieju
zgłosiły się 4 szkoły ponadgimnazjalne – 23 uczniów. Najlepiej
w rozgrywkach grupowych poradziła sobie drużyna z Zespołu
Szkół Ekonomicznych, drugie
miejsce przypadło Zespołowi
Szkół Technicznych, trzecie I
Liceum Ogólnokształcącemu,
a czwarte Zespołowi Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich.
Najlepszym zawodnikiem Trunieju, który zmagał się w czwórce najlepszych uczniów został
Oskar Maciejewski z Zespołu
Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich. Prowadzenie turnieju jak
i zajęć przed rozgrywkami powierzyliśmy Adamowi Janasowi,
znawcy gier Roberta Kyosaki,
przedsiębiorcy i trenerowi biznesu. Serdecznie gratulujemy
wszystkim zwycięzcom oraz
uczestnikom turnieju.
17 listopada w Zespole Szkół
Ekonomicznych odbył się Pomorski Dzień Przedsiębiorczości,
organizowany przez Powiatowy
Urząd Pracy w Tczewie. Podczas
obchodów Pomorskiego Dnia
Przedsiębiorczości dostępne
były stoiska wszystkich instytucji publicznych oraz rynku pracy, a także funduszy unijnych i
pożyczkowych. Ponadto swoje
usługi promowały podmioty,
które powstały dzięki środkom z
Funduszu Pracy i EFS.
18 listopada w Domu Przedsiębiorcy miała miejsce V gala
konkursu „Mój Biznesplan” oraz
„Przedsiębiorca Roku”. Podczas
gali poznaliśmy laureatów konkursów oraz podmioty wyróżnione za wieloletnią działalność na
tczewskim rynku.
Celem konkursu „Przedsiębiorca
roku” jest identyfikacja i promocja lokalnych przedsiębiorstw,
wyrobów oraz usług rzemieślniczych dostarczanych na terenie
Tczewa wraz z wyróżnieniem
ich wytwórcy lub dostawcy. I tak
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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

przedsiębiorcą roku w kategorii
mikroprzedsiębiorstwa został
Sklep Foto – Alicja Hennig. Kapituła przyznała tą nagrodę w
uznaniu za kontynuowanie rodzinnych tradycji fotograficznych
zapoczątkowanych w 1960 r. oraz
stałe udoskonalanie i poszerzanie oferty zakładu.
Przedsiębiorca Roku w kategorii
małe i średnie przedsiębiorstwa
została natomiast firma Edoradca
sp. z o.o. p. Tomasza Grabowskiego. Kapituła przyznała tą
nagrodę w uznaniu za 15 lat aktywnej działalności na rynku lokalnym jak i ogólnopolskim, stały
rozwój firmy oraz liczne nagrody
i wyróżnienia w prestiżowych rankingach biznesowych.
Ponadto Prezydent Miasta Tczewa wręczył wyróżnienia dla firmy:
– Piomir sp. z o.o. – Mirosław
Kucharski – w uznaniu za 24 lata
obecności na tczewskim rynku
oraz podnoszenie jakości usług i
oferowanego asortymentu, a także pozytywne opinie klientów;
Pracownia Krawiecka – Gabriela Gretkowska – w uznaniu za
25-letnią działalność oraz kultywowanie rzemieślniczych tradycji; ZS Electronics Zbigniew
Spierewka – w uznaniu za 40letnią działalność na tczewskim
rynku oraz zaufanie klientów.
W konkursie „Mój Biznesplan”
startowało 8 uczniów, a tegoroczna edycja poświęcona była
tematyce Starego Miasta. Celem konkursu jest kształtowanie
postaw pro-przedsiębiorczych
wśród młodzieży, przedstawienie zalet prowadzenia własnego
biznesu jako sposobu osiągnięcia
sukcesu zawodowego, ukazanie
korzyści płynących z wprowadzenia innowacji do planowanych własnych przedsięwzięć,
oddziaływanie na kreatywne
myślenie. Najlepszy pomysł na
biznes złożyła Patrycja Szarmach uczennica Zespołu Szkół
Rzemieślniczych i Kupieckich.
Biznesplan zakładał powstanie
manufaktury czekolady „Poezja
smaku” – sprzedaż i serwowanie
ręcznie wyrabianej galanterii czekoladowej – pralin.
Natomiast najlepszy biznesplan
zaprezentowała Karolina Wol-

krywania mechanizmów uczenia się i procesów poznawczych
dzieci i dorosłych.
Nagrodę otrzymała również Anna
Andrzejczak, nauczycielka z
Zespołu Szkół Ekonomicznych,
prowadząca prace ucznia z najlepszym biznesplanem. Konkursy odbyły się pod patronatem Telewizji
Tetka, Portalu Tcz.pl oraz Dziennika Bałtyckiego. Ponadto współorganizatorami konkursu byli
Pracodawcy Pomorza o/Tczew,
Regionalna Izba Gospodarcza
Pomorza o/Tczew oraz Cech Rzemiosł Różnych. Serdecznie dziękujemy za patronat medialny nad
konkursami oraz współpracę przy
ich organizacji: TV Tetka, Portalowi
Tcz.pl, Redakcji Dziennika Bałtyckiego oraz Kuriera Tczewskiego.
Oprócz rozstrzygnięcia konkursów, w Domu Przedsiębiorcy
można obejrzeć stałą wystawę
25 zdjęć ukazujących gospodarkę Tczewa z ostatniego stulecia.
Zdjęcia pochodzą ze zbiorów
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Tczewie. Serdecznie dziękujemy bibliotece za udostępnienie
zdjęć do naszej wystawy.

na uczennica Zespołu Szkół
Ekonomicznych. Biznesplan zakładał powstanie restauracji dla

całych rodzin, w której oprócz
regionalnych dań można będzie
skorzystać z przestrzeni do od-

Dziękujemy wszystkim, którzy
włączyli się w organizację obchodów Światowego Tygodnia
Przedsiębiorczości i wzięli czynny
udział w zorganizowanych wydarzeniach.
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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

Drugie życie plastikowej butelki
Coraz częściej wielu z nas daje dowód świadomości ekologicznej. Choć jeszcze dla
niektórych osób troska o środowisko i ekologiczne zachowania kojarzą się z niepotrzebnym trudem, wyrzeczeniami czy nawet kaprysem. Czy rzeczywiście są to jakieś
nadzwyczaj trudne czynności? Skoro większości Polaków udało się ukształtować
u siebie nawyk segregacji odpadów (daleko nam jeszcze do doskonałości, ale wszystko idzie w dobrym kierunku), to może inne rozwiązania okażą się łatwiejsze niż nam
się na początku wydaje.
Decyzja w sklepie
W większości domów największą objętość w odpadach (segregowanych lub nie) zabierają butelki typu PET. Od kiedy stało się jasne, że do
ery wymiennych szklanych butelek będzie na pewno trudno wrócić,
niektóre firmy rozpoczęły wyścig o inne rozwiązania. Jedną z technologicznych innowacji w tej dziedzinie stała się butelka PlantBottle
stosowana już od 2009 roku przez firmę Coca Cola. Przy produkowanych co roku 200 tysiącach ton plastikowych butelek, zaczęto szukać
rozwiązań, aby część składników takiej butelki zastąpić materiałami
roślinnymi. Udało się. Około 30 proc. składu takiej butelki stanowią
materiały roślinne (w produkcji stosowany jest etanol uzyskiwany z
trzciny cukrowej pochodzącej z certyfikowanych upraw, które zarówno przy produkcji trzciny, jak i etanolu nie wpływają negatywnie na
środowisko. Tradycyjna butelka PET wykonana jest całkowicie z pochodnych surowców kopalnych (ropy naftowej) i sama jej produkcja
– od wydobycia do gotowej butelki – niesie dla środowiska ogromny
balast ekologiczny. Wygląd oraz funkcjonalność obu rodzajów butelek
w ogóle się nie różnią. Produkcja PlantBottle nie zatruwa środowiska,
a sam produkt w 100% podlega recyklingowi. Bardzo ciekawe jest to,
że pomysłodawcy zadbali o środowisko „przed”, a nie tylko „po”. Jak
to wygląda u nas? Na razie na rynku polskim w tego typu butelkach
jest dostępna jedna z markowych wód – ale tylko w butelkach o
pojemności 0,5 l. Sięgając po wodę w tak oznakowanych butelkach
przyczyniamy się do tego, aby bez żadnych trudności zadbać o środowisko.

Refleksja przy pozbywaniu się odpadu z domu
Po wypiciu wody butelkowanej większość z nas wrzuca ją do pojemnika na plastik. Bardziej troskliwi odkręcają nakrętkę i zgniatają butelkę.
Mamy pewność, że odbiorca odpadów dostarczy ją do zakładu utylizacyjnego i za jego pośrednictwem zostanie ona poddana recyklingowi. Bardzo dobrze. Część z nas już wie, że woda wodociągowa jest
bardzo dobra i zdatna do spożycia prosto z kranu, ograniczamy więc
kupowanie wody butelkowanej. Bardziej ostrożni zaopatrzyli się już w
specjalny dzbanek z filtrem i też mają poczucie swojej troski o środowisko. Mniej kupuję – mniejsze szkody dla środowiska podczas produkcji butelek i mniej zużytej energii na transport i recykling. Widok
butelek PET już nam spowszedniał na tyle, że często nie przychodzi
nam do głowy, że możemy dać im „drugie życie” wykorzystując je w
mniej konwencjonalny sposób. Kolejny element naszej ekologicznej
postawy, to stworzenie niepowtarzalnych rzeczy użytkowych.

Próby na dużą skalę
– W krajach rozwijających się (np. w Nigerii, Boliwii) z powodzeniem
powstają domy, których głównym budulcem są butelki wypełnione

piaskiem. Spojone cementem tworzą odporną na ogień solidną konstrukcję, która wytrzymuje nawet wstrząsy sejsmiczne, a temperatura
wnętrza jest stała przez cały rok i wynosi 18oC. Na zdjęciu boliwijska
architekt – Ingrid Vaca Diez – przed jednym z zaprojektowanych przez
siebie budynków na osiedlu dla słabiej sytuowanych rodzin (Źródło:
http://www.greendiary.com, http://www.ekonews.com.pl)
– Niektóre znane marki odzieżowe tworzą tkaniny, które powstają w
procesie recyklingu butelek. Taka domieszka może stanowić nawet
20% i użytkownicy nie odczuwają różnicy pomiędzy takimi tkaninami,
a wcześniej używanymi. Dotyczy to nawet markowych dżinsów.

Domowe pomysły
Najczęściej nachodzące na siebie dolne części butelek można
wykorzystać do przechowywania lub transportu żywności,
świetnie sprawdzają się jako
tymczasowe doniczki lub wkłady do doniczek – łatwo je odpowiednio przyciąć czy zrobić
dziurki w dnie.
W ogrodzie można użyć butelki jako samo napełniający się,
czysty karmnik dla ptaków, rozdzielacz wody przy podlewaniu,
a nawet skonstruować bardzo funkcjonalną mini szklarnię.

(ABP)
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Książka nie tylko na Święta

ŻYCIORYSY HARCERZY

W

listopadzie nakładem Wydawnictwa „Bernardinum”
ukazała się książka „Niezwykłe
biografie harcerskie Tczewa i
Pomorza”. Jej redaktor – druh
Jan Kulas zaprosił do współpracy
historyków: hm. Bożenę Deja-Gałecką i Kazimierza Ickiewicza. W
efekcie powstała licząca 232 strony publikacja, stanowiąca kontynuację monografii o harcerstwie
ziemi tczewskiej wydanej dwa
lata temu, a zatytułowanej „Panorama harcerstwa Tczewa i Powiatu Tczewskiego w latach 19212011”. Tym razem autorzy skupili
się wyłącznie na życiorysach
zasłużonych harcerzy. W pierwszej części omówiono koleje losu
osób związanych z Pomorzem.
Na uwagę zasługuje chociażby
postać hm. Alfa Liczmańskiego,
działacza polonijnego w Wolnym
Mieście Gdańsku, od 1935 roku
komendanta Gdańskiej Chorągwi, który został rozstrzelany
przez hitlerowców w 1940 roku.
W książce wyodrębniono ponadto życiorysy harcerzy – żeglarzy.

handlu, a potem minister skarbu w Drugiej Rzeczypospolitej),
czy kpt. ż.w. Tadeusz Ziółkowski
(pierwszy komendant „Lwowa”
– statku Szkoły Morskiej w Tczewie). Kolejna część publikacji – to
biografie harcmistrzów związanych z ziemią tczewską, m.in.
Kazimierza Pyzika, Kazimierza
Badziąga, Witolda Bieleckiego i
Danuty Zagórskiej. Swoje wspomnienia zamieścił ponadto prof.
Jan Strelau. Cenne uzupełnienie
książki stanowi wybór poezji.

Eugeniusz Kwiatkowski.
Zbiory Narodowego Archiwum
Cyfrowego, sygn. 1-A-2138.

Dzięki temu dowiadujemy się, że
harcerzami były takie osobistości,
jak: gen. Mariusz Zaruski (malarz,
poeta, założyciel Tatrzańskiego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego), Eugeniusz Kwiatkowski
(najpierw minister przemysłu i

Promocja omówionej nowości
wydawniczej odbyła się 2 grudnia w Fabryce Sztuk. Laudację
publikacji wygłosił dr Michał
Kargul. Autorzy przedstawiali
kulisy powstawania książki oraz
zaprezentowali biografie kilku
czołowych postaci tczewskiego
i gdańskiego harcerstwa. Głos
zabrał m.in. prof. Jan Strelau.
Ludwik Kiedrowski odczytał
wiersz Józefa Dylkiewicza „W
starym Tczewie wiatrak stary”, a
publiczność wspólnie z hm Sta-

Okładka książki
zaprojektowana przez Reginę
Jeszke-Golicką

nisławem Pstrongiem zaśpiewała kilka piosenek, oczywiście
harcerskich.

M. K.
Fabryka Sztuk
Na podstawie materiałów autorstwa J. Kulasa

IV Jarmark Bożonarodzeniowy w Tczewie

W

ostatni przedświąteczny
weekend, 17-18 grudnia,
na placu Hallera odbędzie się IV
Jarmark Bożonarodzeniowy.
W tym roku zagości blisko 20
wystawców. Na klientów będą
czekać swojskie wędliny, sery,
miody, chleb litewski, domowe
pierogi, zupa grzybowa, grzane
wino, pierniki i inne słodkie wypieki oraz mobilna kawiarenka,
a ponadto cała gama wyrobów
rękodzielniczych, począwszy od
ozdób świątecznych (stroików,
bombek, wieńców, świec), a
skończywszy na maskotkach i
przedmiotach zdobionych techniką decoupage, które mogą
posłużyć jako drobne upominki.
Oczywiście nie zabraknie też choinek. Dla klientów gastronomii
zostanie przygotowany ogrzewany namiot, w którym będzie można spożyć ciepłe posiłki. Handel
uatrakcyjnią animacje oraz konkursy z nagrodami.
PROGRAM:
17 grudnia:
godz. 10.00 – 20.00:
• handel swojskim jadłem oraz
rękodziełem, mała gastronomia,

• działania towarzyszące:
Poczta Świętego Mikołaja
– spotkanie z Mikołajem oraz animacje i konkursy z nagrodami dla
dzieci i dorosłych,
świąteczna fotobudka GPEC
Tczew, w której zwiedzający
będą mogli zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z Jarmarku
godz. 10.00-19.00 – konkurs na
najlepsze stoisko – oceniane są:
asortyment, obsługa, dekoracja,
wśród głosujących o pełnych godzinach wylosujemy choinki.
godz. 14.00-19.00 – „Biały Korowód”, czyli pokazy kuglarskie
i scenki sytuacyjne w wykonaniu
artystów ulicznych: szczudlarzy z
olbrzymimi świecącymi balonami, żonglera, mima, iluzjonisty,
którzy nawiążą spontaniczne
interakcje z uczestnikami Jarmarku
18 grudnia:
godz. 10.00 – 20.00:
• handel swojskim jadłem oraz
rękodziełem, mała gastronomia,
• działania towarzyszące:
Poczta Świętego Mikołaja
– spotkanie z Mikołajem oraz animacje i konkursy z nagrodami dla

dzieci i dorosłych,
świąteczna fotobudka
GPEC Tczew, w której zwiedzający będą mogli zrobić
sobie pamiątkowe zdjęcie z
Jarmarku
godz. 10.00-16.00 – konkurs na najlepsze stoisko
– oceniane są: asortyment,
obsługa, dekoracja, wśród
głosujących o pełnych godzinach wylosujemy choinki.
godz. 12.00 – odsłonięcie
figurki zimy przez Prezydenta Miasta Tczewa
godz. 15.00 – wręczenie
nagród w konkursie „List do
Świętego Mikołaja”
godz. 18.00 – rozstrzygnięcie konkursu na najlepsze
stoisko
ORGANIZATOR:
Fabryka Sztuk w Tczewie
PARTNERZY:
Urząd Miejski, Dom Przedsiębiorcy, Zakład Usług Komunalnych,
Straż Miejska, GPEC Tczew, kino
Helios, Zieleń Miejska Sp. z o.o. w
Rokitkach, Komenda Powiatowa
Policji w Tczewie
www.pchlitarg.tczew.pl.

KOMUNIKATY:
• Właściciele samochodów prosze-

ni są o usunięcie w dniach 15-20
grudnia swoich pojazdów z dwóch
zatok parkingowych przylegających
bezpośrednio do głównego placu.
•	Zachęcamy przedsiębiorców ze Starego Miasta do wydłużenia godzin
pracy swoich sklepów i punktów
usługowych na czas trwania Jarmarku.
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Mali tczewianie przywitali Mikołaja
Najmłodszych tczewian odwiedził Mikołaj, były prezenty i wesoła zabawa.

Betlejemskie Światło
Pokoju zawita do Tczewa

6

grudnia w samo południe
przed Urząd Miejski zajechał
Mikołaj wraz ze swoją świtą. Mikołaj zachęcił dzieci do pisania
listów i wrzucaniu ich do specjalnych skrzynek. Takie skrzynki
otrzymały przedszkola, które Mikołaj odwiedził. Rozstrzygnięcie
konkursu „List do świętego Mikołaja” nastąpi podczas Jarmarku
Bożonarodzeniowego.
Pomocnikami Mikołaja byli w
tym roku prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki i jego zastępcy
– Adam Burczyk i Adam Urban
oraz sekretarz miasta Katarzyna
Mejna. Wszyscy mocno musieli
się napracować, ponieważ dzieci były wyjątkowe grzeczne, a
w związku z tym prezentów do
rozdania sporo – oprócz słodkości, były bajki – kolorowanki „Z

wróżką Samborką po Tczewie”,
breloczki z maskotkami Tczewa,
przypinki. Punktem kulminacyjnym było jak zwykle wspólne zapalenie światełek na choince.

5 i 6 grudnia Mikołaj odwiedził
dzieci w przedszkolach i świetlicach środowiskowych oraz małych
pacjentów tczewskiego szpitala.

M.M.

Wielki sukces tczewskich karateków
Tczewscy karatecy – Julia Sabiecka i Miłosz Sabiecki zdobyli mistrzowskie tytuły
i medale podczas Mistrzostw Europy Karate Shotokan 2016, które odbyły się pod
koniec listopada w greckiej Chalkidzie.

R

eprezentacja Polski zajęła drugie miejsce w klasyfikacji medalowej Mistrzostw. Julia Sabiecka zdobyła złoty medal w kumite
drużynowym kadetek. Miłosz Sabiecki został wicemistrzem Europy w kumite indywidualnym
kadetów oraz złotym medalistą
w kumite drużynowym.
W zawodach startowało ponad
700 zawodników z 24 państw.
Julia i Miłosz są podopiecznymi
Sportowego Klubu Karate Senshi
w Tczewie, ich trenerem jest Arkadiusz Stubba.
Zawodnicy i trener skorzystali z
zaproszenia prezydenta Tczewa
Mirosława Pobłockiego, który
pogratulował mistrzom sukcesów
sportowych i wręczył upominki.
Julia i Miłosz są rodzeństwem.
Karate trenują od 8 lat. Treningi
odbywają się od poniedziałku
do piątku, po 1,5-2 godziny, a w
weekendy często odbywają się zawody. – Karate buduje człowieka,

9 grudnia 2016 roku, Grota Narodzenia Pańskiego w Betlejem.
Miejsce, w którym na świat przyszedł Chrystus – Książę Pokoju.
Jednocześnie teren najczęściej
dotykany przez konflikty zbrojne,
również te na tle religijnym. Dziecko rozpala mały płomień w lampionie. W ciągu dwóch tygodni
ten sam ogień trafia do domów na
całym świecie, by w czasie wieczerzy wigilijnej symbolizować nadzieję, braterstwo, miłość.

Daleka droga
Idea Betlejemskiego Światła Pokoju
narodziła się w 1986 roku, kiedy to,
jako element austriackich działań
charytatywnych, płomień zapalony w Betlejem został przywieziony
samolotem do Linz pod hasłem
„Światło w ciemności”. Już rok później patronat nad nim objęli tamtejsi skauci. Od tego czasu Światło rozpalane jest w Grocie przez chłopca
lub dziewczynkę i transportowane
do Wiednia, gdzie podczas ekumenicznej uroczystości Płomień
przekazywany jest mieszkańcom
miasta oraz przedstawicielom organizacji skautowych z całego świata.
Do Polski trafia ono z rąk skautów
słowackich.

Światło w Tczewie
kształtuje jego charakter, osobowość, rozwój fizyczny – tak Julia i
Miłosz tłumaczą swoją pasję.
Sportowe zamiłowania młodych
karateków wspiera rodzina, w
której silne są tradycje sportowe
– tata trenował sporty siłowe,
lekkoatletykę, a mama pływanie.
Miłosz chciałby swoją przyszłość
związać ze sportem – najpierw

studia na AWF, potem praca nauczyciela wychowania fizycznego
i trenera, Julia jeszcze zastanawia
się na wyborem drogi życiowej.
– Dziękuję Wam za wspaniałą promocję Tczewa, życzę kolejnych
sportowych sukcesów i… startu
na olimpiadzie – powiedział prezydent Mirosław Pobłocki.

DYŻURY W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW MIESZKAŃCÓW
M irosław Pobłocki, prezydent Tczewa, przyjmuje interesantów
– w czwartki w godz. 15.00-17.00;
zastępcy prezydenta Tczewa – Adam Urban – w czwartki w godz. 15.00-17.00,
a Adam Burczyk – w poniedziałki w godz. 14.00-15.30.

M.M.

Betlejemskim Światłem Pokoju i
wszystkimi kryjącymi się w nim
wartościami chcielibyśmy podzielić się również z Państwem. Po
przywiezieniu go z Gdańska wyruszymy do szkół i urzędów, zaniesiemy na pasterki i do szpitali. W
Wigilię między godz. 10.00 a 12.00
harcerze z 23 Tczewskiej Drużyny
Harcerskiej „Fatamorgana” będą
czekać na placu Hallera na wszystkich, którzy chcieliby zabrać Ogień
z Betlejem do swoich domów (również podczas miejskiego spotkania
opłatkowego – 18 grudnia o godz.
14.00 na pl. św. Grzegorza). Wystarczy przynieść ze sobą lampion lub
znicz. Niech ten symbol rozświetli
nasze twarze i serca na cały nadchodzący rok.

Kamila Kubista (ZHP Tczew)
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Prezydent Miasta Tczewa
Mirosław Pobłocki
zaprasza mieszkańców Tczewa
na

WIGILIJNE SPOTKANIE
OPŁATKOWE
z udziałem

Księdza Biskupa Ryszarda Kasyny

18 grudnia o godz. 14.00
plac św. Grzegorza

Kolędy w wykonaniu tczewskich chórów dziecięcych i młodzieżowych

