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Ilu nas jest?
1 grudnia br. w Tczewie zameldowanych były 57 574 osoby,  
w tym 56 271 na pobyt stały i 1303 na pobyt czasowy. Od po-
czątku listopada ubyło 7 osób.

Pożegnaliśmy Tadeusza Wryczę
1 grudnia, w wieku 85 lat, zmarł Tadeusz Wrycza, wielki miłośnik Wisły.
Tadeusz Wrycza urodził się 7 lutego 1932 
r. w Tczewie. Był absolwentem Politechni-
ki Gdańskiej – Wydziału Budowy Okrę-
tów. W latach 1950-1997 poświęcił się 
pracy głównie na rzecz Wisły. Był zastępcą 
dyrektora Przedsiębiorstwa Budownictwa 
Wodnego w Tczewie, odpowiedzialnym 
głównie za przygotowanie sprzętu wod-
nego, w tym w szczególności flotylli lo-
dołamaczy. Udzielał się społecznie. Był 
członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i 
Techników Wodnych i Melioracyjnych w 
Gdańsku i prezesem Towarzystwa Żeglugi Śródlądowej Delta Wi-
sły w Tczewie. Bardzo zabiegał, aby Wisła była wykorzystywana 
do celów żeglugowych – turystycznych i gospodarczych.

Mieszkanka Tczewa – pani Maria 
Kortas 3 grudnia obchodziła setne 
urodziny. Z tej okazji prezydent Tcze-
wa Mirosław Pobłocki odwiedził ju-
bilatkę, aby złożyć jej życzenia i wrę-
czyć upominek.
Wiele serdeczności i zdrowia 100-
latce życzyli także Alina Kollwitz-
Sobolewska – kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego oraz Anna Neu-
mann – zastępca kierownika In-
spektoratu ZUS w Tczewie. Po skończeniu stu lat przysługuje co-
miesięczne świadczenie honorowe, które wynosi 3 536 zł brutto. 
Stulatkowie i starsi otrzymują co miesiąc dwa świadczenia.
Maria Kortas urodziła się 3 grudnia 1917 roku w Gdańsku, od 
1939 roku mieszka w Tczewie. Jej zainteresowaniem od dziecka 
było ogrodnictwo, natomiast w długie zimowe wieczory zajmowała 
się robótkami ręcznymi, haftowaniem obrazów. Uwielbiała czytać 
historyczne książki w języku polskim i niemieckim.
Jubilatka ma troje dzieci (w tym dwie córki i syna), sześcioro wnu-
cząt i sześcioro prawnucząt. Pomimo upływu lat pani Maria cieszy 
się dobrym zdrowiem i pogodą ducha. Do dzisiaj potrafi czytać i 
pisać w języku niemieckim. Na pytanie o receptę na długowiecz-
ność odpowiada: nie przejmować się, cieszyć życiem i dużo praco-
wać. Ma szczęśliwą rodzinę i to ona stanowi dla niej największą 
wartość. Dzień setnych urodzin był dla niej bardzo radosny, spę-
dziła go w gronie rodziny i najbliższych.
W Tczewie mieszkają jeszcze trzy osoby w zbliżonym wieku – je-
den z mieszkańców w maju br. skończył 101 lat, a dwie mieszkan-
ki mają po 99 lat.

M.L.

17 grudnia, już po raz piętnasty, w Tczewie odbędzie się miej-
skie spotkanie opłatkowe. Jest ono adresowane do wszyst-

kich mieszkańców i tych, którzy tego dnia odwiedzą nasze miasto.  
Na uroczystość zaproszony został  biskup pelpliński ks. Ryszard 
Kasyna.
Przedświąteczne spotkanie tczewian rozpocznie się o godz. 14.00 na 
pl. św. Grzegorza. będą życzenia oraz błogosławieństwo, po czym 
wszyscy podzielimy się opłatkiem. Będzie tez okazja do wysłuchania 
kolęd w wykonaniu tczewskich chórów, zespołów, solistów. 
Dzięki darczyńcom, m.in. tczewskim restauratorom, pieka-
rzom, cukiernikom, przygotowany zostanie poczęstunek, na któ-
ry wszystkich chętnych zapraszamy do parku przy Centrum Kul-
tury i Sztuki.

M.M.

Serdeczne wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim Zmarłego
składa prezydent Tczewa 

oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie

Już po raz piąty realizujemy Budżet Obywatelski Tczewa. Do dyspozycji 
mieszkańców jest 1 mln zł.  Głosowanie trwa od 16 grudnia do 5 stycz-
nia – można to zrobić tradycyjnie („papierowo”) lub przez internet. 
Wybierać można dowolną liczbę projektów, ale tylko na terenie 
okręgu, gdzie jest się zameldowanym. Głosować mogą wszyscy, 
którzy ukończą 16 lat w roku 2018 i starsi. 
Ogłoszenie wyników Budżetu Obywatelskiego nastąpi do 25 
stycznia.
Szczegóły dotyczące Budżetu Obywatelskiego Tczewa znajdują się na 
stronie: www.bo.tczew.pl oraz www.wrotatczewa.pl

M.M.

BudżeT oByWaTelski 2018 – głosujemy

seTne urodziny mieszkanki TczeWa
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17 grudnia 
zaPraszamy na miejską Wigilię 

29 grudnia zmienione będą godziny pracy kasy Urzędu Miej-
skiego w Tczewie (ul. 30 Stycznia 1). Tego dnia kasa UM 

czynna będzie do godz. 11.00, co jest związane z inwentaryzacją i 
zmianą godzin pracy banków.
Za utrudnienia przepraszamy.

kasa um – sPraWdź godziny 
PrzyjmoWania inTeresanTóW
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Emilia Snochowska, Roman Hu-
dzik oraz Jacek Cherek to laure-
aci tegorocznej edycji konkursu 
fotograficznego.
– Konkurs „Cztery pory roku w 
Tczewie – Kalendarz 2018” został 
ogłoszony po raz czwarty i po raz 
czwarty  dzięki zdjęciom konkurso-
wym wydrukowany został miejski 
kalendarz – powiedział prezydent 
Mirosław Pobłocki, gdy podczas 
sesji Rady Miejskiej, wręczał laure-
atom nagrody. – Gratuluję zwycięz-
com, wyróżnionym, których zdjęcia 
znalazły się w kalendarzu i dziękuję 
wszystkim uczestnikom. 
Komisja przyznała 3 nagrody fi-
nansowe i 5 wyróżnień.
Nagrody otrzymali:
I miejsce  – Emilia Snochowska 

(luty) – 2000 zł
II miejsce – Roman Hudzik 

(listopad) – 1000 zł
III miejsce – Jacek Cherek 

(sierpień) – 500 zł.
Komisja wyróżniła również au-
torów prac, które trafiły do ka-
lendarza. Są to: Marian Kopi-
cki, Jacek Szymański, Zbigniew 
Fryza, Rajmund Dominikow-
ski, Adam Wesołowski. 
Wyróżnieni autorzy fotografii 
otrzymali upominki, a wszyscy 
uczestnicy – kalendarze.
W holu Urzędu Miejskiego (bu-
dynek główny – pl. Piłsudskiego 

„cztery pory roku w Tczewie” – laureaci nagrodzeni
Tczewscy radni jednogłośnie  pod-
jęli uchwałę w sprawie rozszerze-
nia cmentarza komunalnego w 
Tczewie.
Jednocześnie do zadań Zakła-
du Usług Komunalnych, od 1 
stycznia 2018 r. dochodzi ad-
ministrowanie cmentarzem 
komunalnym w Tczewie. Ta-
kie zmiany w statucie jednost-
ki wprowadzone zostały rów-
nież podczas listopadowej sesji 
Rady Miejskiej.
Obecnie użytkowany cmentarz 
powstał w latach 70. ub. wieku. 
Pierwsze pochówki miały miej-
sce w 1980 r. Jego powierzchnia 
to 4,26 ha i kończą się już miejsca 
pochówków – zostało ich ok. 150, 
a rocznie odbywa się tam średnio 
ok. 120 pogrzebów.
Cmentarz ma być powiększony 
o 4,3 ha, w kierunku południo-
wym, wzdłuż granicy z ZUOS 
i granicy miasta z gminą Tczew. 
Rozszerzenie cmentarza umożli-
wi w kolejnych latach jego funk-
cjonowanie zgodne z przezna-
czeniem terenu, wynikającym z 
zapisów obowiązującego Miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Tczewa. 
Stosowna uchwała Rady Miej-
skiej w Tczewie, podjęta w dniu 
30 marca 2017 r., wprowadzi-
ła zmiany w zapisach dotychcza-
sowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, które umożliwia-
ją rozszerzenie istniejącego cmen-
tarza komunalnego. 
Zagospodarowywanie nowej 
części cmentarz odbywać się 
będzie etapami. Na początku 
planowane jest ogrodzenie ne-
kropolii i wytyczenie głównych 
alejek. Planowany jest remont 
istniejącej kaplicy cmentarnej.
– Pochówki na cmentarzu zo-
staną zinwentaryzowane, trwa-
ją już prace nad stworzeniem 
ich internetowej bazy – mówi 
Mirosław Pobłocki, prezydent 
Tczewa. – To pierwsze takie 
rozwiązanie w mieście. Będzie 
to udogodnienie dla osób, które 
poszukują grobów swoich krew-
nych czy znajomych. 
W projekcie budżetu miasta 
na 2018 r. na I etap rozbudowy 
cmentarza komunalnego wpisa-
na została kwota 300 tys. zł.

M.M. 

cmentarz komunalny  
– większy i z internetową  
bazą kwater

1, I piętro) można oglądać wystawę 
wybranych fotografii nadesłanych 
na konkurs. Kalendarze ścienne na 

2018 r. można również nabyć w ka-
sie UM w cenie 5,27 zł. 

M.M.
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Prezydent Tczewa z laureatami konkursu

Na Bulwarze Nadwiślańskim po-
wstało nowe miejsce do rekrea-
cji. To plac zabaw przygotowany i 
dostosowany do potrzeb również 
dzieci niepełnosprawnych.
Na placu zabaw pojawiły się huś-
tawki z siedziskiem typu „Bocia-
nie gniazdo”, karuzela platfor-
mowa i piaskownica integracyjna 
dostosowana do potrzeb dzie-
ci niepełnosprawnych, dwa bu-
jaki sprężynowe, piaskownica, 
trzy huśtawki, w tym jedna dla 
osób niepełnosprawnych. Podło-
że zostało wykonane ze sztucz-
nej poliuretanowej nawierzchni 
bezpiecznej, odpornej na dzia-
łanie zewnętrznych warunków 
atmosferycznych. Nawierzch-
nia przygotowana jest tak, aby 
bez problemu poruszały się na 
niej wózki inwalidzkie. Dookoła 
terenu ustawiono ławeczki, któ-
re umożliwią wypoczynek rodzi-

noWy Plac zaBaW na BulWarze

com, których pociechy bawią się 
na placu zabaw.  
Zadanie kosztowało ponad 310 
tys. zł. Place zabaw bez barier 
stają się coraz bardziej pożądane, 
są to urządzenia dla wszystkich 
dzieci, a także dla dzieci o obni-
żonej sprawności ruchowej.

W przyszłym roku Zak ład 
Usług Komunalnych planuje 
dalszą rozbudowę placu zabaw o 
interaktywne tablice edukacyjne. 
W miejscu, na którym znajdują 
się huśtawki, ma zostać wykona-
na nawierzchnia bezpieczna.

M. L.
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Zwycięska fotografia
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32 mln zł na inwestycje znajdzie 
się w przyszłorocznym budżecie 
Tczewa.

30 listopada w Urzędzie Miej-
skim odbyła się debata z miesz-
kańcami na temat przyszłorocz-
nego budżetu miasta. Jest to 
budżet zorientowany na dota-
cje unijne. Na inwestycje prze-
znaczamy blisko 32 mln zł. 
– Rok 2017 był początkiem du-
żych wydatków inwestycyjnych 
związanych z dofinansowaniem 
unijnym – powiedział prezydent 
Tczewa Mirosław Pobłocki. – 
Wydatki zostały rozpisane do 
2020 r. Będą to największe z 
budżetów inwestycyjnych, ja-
kie były do tej pory realizowa-
ne w naszym mieście.

W 2018 r. maksymalne wydat-
ki na inwestycje to 32 mln zł, z 
czego 16 mln to dotacje unijne. 
W 2019 r. maksymalny budżet 
inwestycyjny może wynieść 30 
mln zł, z czego wsparcie unij-
ne, aż… 27 mln zł. W 2020 bę-
dzie to odpowiednio – 32 mln 
zł, w tym16 mln zł wsparcia. 
Te maksymalne dopuszczal-
ne wydatki wynikają z analizy 
możliwości budżetowych i ak-
tualnych warunków i przepisów 
ogólnych.

Prezydent Tczewa przedsta-
wił najważniejsze założenia 
projektu budżetu Tczewa na 
2018 rok.

Projekt budżetu miasta  
na 2018 r. zakłada:
– dochody: 245 750 000 zł  
(w 2017 było 244 704 269 zł)
– wydatki: 257 800 000 zł  
(w 2017 r. było 268 412 818 zł)
Planowany def icyt budżetu 
miasta : 12 050 000 zł.
Poziom zadłużenia został osza-
cowany na 33,8 proc.
Największą pozycję w budżecie 
po stronie wydatków jak zwykle 
stanowi f inansowanie oświa-
ty i pomocy społecznej. Te dwa 
działy to blisko 70 proc. wy-
datków. Planowane w projek-
cie budżetu wydatki na oświa-
tę to ponad 78,3 mln zł, z czego 
zaledwie 57 proc. (44,7 mln zł) 
stanowi subwencja oświatowa 
z budżetu państwa, pozostała 
kwota – 33,7 mln zł to dopłata 
z budżetu miasta.

Z MiESZKAńCAMi O BuDżECiE NA 2018 ROK
Tym co najbardziej intereso-
wało mieszkańców były plano-
wane inwestycje, które również 
przedstawił prezydent Miro-
sław Pobłocki: 
Na przyszłoroczne inwesty-
cje zaplanowano blisko 32 mln 
zł. Kilka, zwłaszcza tych dofi-
nansowanych z Unii Europej-
skiej, zostało rozpisanych na 
kilka lat.
najważniejsze inwestycje: 
  budowa węzła integracyj-
nego wraz z trasami dojazdo-
wymi (zadanie dofinansowa-
ne z UE)
– w 2018 r. – przebudowa ul. 
Gdańskiej (II etap), projekt 
parkingu wielopoziomowego, 
montaż 3 liczników rowero-
wych – 4 982 000 zł
– w 2019 r. – przebudowa ul. 
Gdańskiej (III etap), budowa 
parkingu wielopoziomowego (I 
etap) – 12 070 000 zł
– w 2010 r. – przebudowa ul 
Gdańskiej (IV etap), budowa 
parkingu wielopoziomowego 
(II etap) – 9 277 400 zł
 Miasto od nowa – rewitali-
zacja Starego Miasta i Zatorza 
w Tczewie (zadanie dofinanso-
wane z UE)
– w 2018 r. – Centrum Wspie-
rania Rodziny FIS cd., Miej-
ska Biblioteka Publiczna (I 
etap), dokończenie dokumen-
tacji przebudowy infrastruk-
tury drogowej na os. Zato-
rze, dokończenie dokumentacji 
przebudowy ul. Krętej i Pod-
górnej, Rodzinny Klub Zato-
rze, remont ul. Królowej Jadwi-
gi – 4 549 414 zł
– w 2019 r. – MBP (II etap), 
Centrum Wspierania Rodziny 
ul. Podgórna 8, infrastruktura 
drogowa Zatorze (etap I), prze-
budowa ul. Krętej i Podgórnej – 
9 600 100 zł
– w 2010 r. – MBP (etap III), in-
frastruktura drogowa na os. Za-
torze (II etap) – 7 070 000 zł.
 Kompleksowa modernizacja 
energetyczna budynków sta-
nowiących własność Gminy 
Miejskiej Tczew, czyli tzw. ter-
momodernizacja (zadanie dofi-
nansowane z UE)
– w 2018 r. – cd. termomoderni-
zacji w Szkole Podstawowej nr 
4 oraz wykonanie dokumentacji 
dla Szkoły Podstawowej nr 8 – 
2 820 000 zł

– w 2019 r. – termomoderniza-
cja w szkole Podstawowej nr 8 – 
1 200 000 zł.
 Pomorskie Trasy Rowerowe 
o znaczeniu międzynarodowym 
R10 – Wiślana Trasa Rowerowa 
(dofinansowanie z UE)
– w 2018 r. – 4 082 000 zł
– w 2019 r. – 3 733 000 zł
 Infrastruktura drogowa
W 2018 r.: 
– przebudowa ul. Orzeszkowej 
– 1 305 000 zł
– przebudowa zatok przystan-
kowych przy ul. Czatkowskiej 
– 523 000 zł
– przebudowa chodników przy 
ul. Obr. Westerplatte i Żwirki 
– 300 000 zł
– budowa ścieżki rowerowej 
(łącznik od wiaduktu w ul. 
Wojska Polskiego do pasażu 
przy Urzędzie Gminy)
– naświetlacz przejścia dla pie-
szych przy ul. Bałdowskiej (na 
wniosek policji) – 25 000 zł
– budowa parkingu przy ul. Or-
kana – 280 000 zł
– budowa parkingu przy ul. Tet-
majera – 185 000 zł
– budowa parkingu przy al. Ko-
ciewskiej – 80 000 zł (I etap).
W latach 2019 –2020
– przebudowa ul. Marysieńki, 
Królowej Bony, Zygmunta Sta-
rego – 6 215 000 zł
– przebudowa ul. Pułaskiego (II 
etap) – 2 800 000 zł
– przebudowa ul. Stoczniowców 
– 4 350 000 zł
– przebudowa ul. Ceglarskiej – 
5 040 000 zł
– przebudowa obiektu mosto-
wego wzdłuż ul. Łąkowej – 
2 200 000 zł
– budowa parkingu przy ul. 
Ściegiennego – 1 300 000 zł
– budowa ciągu pieszo–jezdne-
go ul. Retmańska – Czatkow-
ska – 1 200 000 zł
– budowa ścieżek rowerowych 
wzdłuż ul. Żwirki i Jagielloń-
skiej – 1 052 000 zł.
 Rekreacja i wypoczynek
W 2018 r. 
– zagospodarowanie ternu przy 
ul. Andersena – 810 000 zł
– boiska lekkoatletyczne przy 
SP 12 (nawierzchnia do biega-
nia) – 170 000 zł
– koncepcja zagospodarowania 
terenu SP 1 wraz z boiskiem 
sportowym i salą gimnastyczną 
– 50 000 zł

– wymiana trafostacji i nawad-
niania boiska TCSiR (przy ul. 
Ceglarskiej) – 170 000 zł
– rewitalizacja boiska przy ul. 
Bałdowskiej – 3 300 000 zł.
W latach 2019–2020
– zagospodarowanie terenu SP 
1 – 1 500 000 zł
– wymiana urządzeń zabawo-
wych – 200 000 zł rocznie (do 
wyczerpania potrzeb).
 Środowisko
W 2018 r.
– budowa oczyszczalni wód opa-
dowych na kolektorach deszczo-
wych (etap I) – 160 000 zł
– rozbudowa cmentarz komu-
nalnego (etap I) – 300 000 zł
– kanalizacja deszczowa na os. 
Prątnica – 160 000 zł ( w póź-
niejszych latach – 698 000 zł)
– budowa systemu podziemnych 
pojemników na odpady komu-
nalne – 400 000 zł rocznie.
 Inne zadania
2018 r.
– budowa budynku użyteczno-
ści publicznej przy ul. Głowa-
ckiego (świetlica, biblioteka) – 
2 600 000 zł
– wymiana wiat przystanko-
wych – 123 000 zł ( w później-
szych latach – po 100 000 zł)
– dokumentacja stacji ładowa-
nia autobusów elektrycznych – 
40 000 zł
– ozdoby świąteczne – 30 000 zł 
rocznie
– zakup namiotu pneumatycz-
nego OC – 30 000 zł
– Budżet Obywatelski – 1 mln 
zł plus 200 000 zł na „mały bu-
dżet obywatelski” realizowany 
w publicznych szkołach pod-
stawowych.
Prezydent Mirosław Pobłocki 
wspomniał też o inwestycjach 
związanych ze 100-leciem nie-
podległości, które mogą ubiegać 
się o dofinansowanie z budżetu 
państwa. W Tczewie byłoby to za-
gospodarowanie niecki na Czyzy-
kowei (3 mln zł), budowa systemu 
fontann na Bulwarze Nadwiślań-
skim (1 000 000 zł) oraz zagospo-
darowanie terenu przy ul. Flisa-
ków (2 000 000 zł). 
Omawiane pozycje to dopiero 
projekt budżetu. Aby zaczął obo-
wiązywać, niezbędne jest przyję-
cie uchwały przez Radę Miejską, 
co planowane jest na grudniowej 
sesji (28 grudnia br.).

M.M.
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12 par świętowało dzisiaj jubileu-
sze małżeńskie. Prezydent Tczewa 
Mirosław Pobłocki przekazał im ży-
czenia, kwiaty oraz… czeki.

22 listopada w Urzędzie Stanu 
Cywilnego odbyła się uroczy-
stość związana z jubileuszami 
małżeńskimi. 
– Wszystkim państwu gratuluję 
tak długiego stażu małżeńskie-
go, życzę dużo zdrowia i kolej-
nych jubileuszy – powiedział pre-
zydent Mirosław Pobłocki. 
Wyjątkowo prezydentowi Tcze-
wa oraz kierownik USC Ali-
nie  Kollwitz-Sobolewskiej 
przy składaniu życzeń towarzy-
szył starosta tczewski Tadeusz 
Dzwonkowski. A to dlatego, że 
jego rodzice – Maria i Edward 
Dzwonkowscy znaleźli się wśród 
jubilatów i to tych z najdłuższym, 
bo 60-letnim stażem.
Jubileusz 60-lecia pożycia mał-
żeńskiego obchodzili: 

RAZEM PRZEZ 50, 55 i … 60 lAT

Maria i Edward Dzwonkowscy, 
Zofia i Franciszek Filbrandt, 
Edyta i Tadeusz Wrycza.
Jubileusz 55-lecia pożycia mał-
żeńskiego obchodzili: 
Barbara i Kazimierz Bering, 
Karola i Stanisław Warsińscy, 
Elżbieta i Romuald Schreiber
Jubileusz 50-lecia pożycia mał-
żeńskiego obchodzili: 

Irena i Henryk Winkelmann, 
Krystyna i Bronimir Bogaccy, 
Herta i Czesław Mik, Elżbieta 
i Ryszard Politowicz, Agniesz-
ka i Stanisław Kornaccy, Jadwi-
ga i Edmund Gdaniec, Jadwiga 
i Adam Sim, Urszula i Stani-
sław Sędzielewscy, Halina i Bo-
gusław Szyszka, Bernadetta i 
Leszek Kowalkowscy, Czesła-

wa i Antoni Pustkowscy, Wac-
ława i Sławomir Nowoszew-
scy, Ewa i Kazimierz Gettka, 
Lidia i Jerzy Liss, Teresa i Ge-
rard Kuchta. 
Pary, które obchodzą jubileusz 
50-lecia pożycia małżeńskiego 
otrzymały Medale Prezydenta 
RP za długoletnie pozycie mał-
żeńskie, natomiast wszystkie 
małżeństwa otrzymały od pre-
zydenta miasta Tczewa nagrody 
rzeczowe. 
Zgodnie z zarządzeniem prezy-
denta Tczewa, parom małżeń-
skim zamieszkującym i zameldo-
wanym na pobyt stały w Tczewie 
powyżej 5 lat, obchodzącym ju-
bileusz pożycia małżeńskiego, 
przyznawane są nagrody rzeczo-
we o wartości:
– 1000 zł za 50-lecie, 1500 zł 
za 55-lecie, 2000 zł za 60-lecie, 
2500 zł za 65-lecie, 3000 zł za 
70-lecie.

M.M.

Prezydent Tczewa Mirosław Po-
błocki nagrodził najzdolniejszych 
uczniów. Wyróżniono 22 młodych 
tczewian – uczniów byłych gim-
nazjów oraz szkół ponadgimna-
zjalnych i studentów.

Uroczystość wręczenia nagród 
odbyła się 4 grudnia w Urzę-
dzie Miejskim. Nagrody zostały 
przyznane w ramach Programu 
Wspierania Edukacji Uzdolnio-
nych Dzieci i Młodzieży. Łącz-
na pula nagród to 20 tys. zł. 22 
osoby zostały wytypowane do 
otrzymania nagród f inanso-
wych, które wynosiły od 700 do 
1800 zł. 6 osób otrzymało na-
grody rzeczowe.
Prezydent Mirosław Pobłocki 
pogratulował osiągnięć ucz-
niom i podziękował rodzicom 
i nauczycielom za wsparcie i 
pomoc, jakie dają młodzieży. 
Mogą być dumni z wyników, 
jakie osiągnęli. – To przed ta-
kimi ludźmi szkoły stoją ot-
worem, gdyż szukają mądrych 
i zdolnych uczniów, w Was jest 
przyszłość. Zaskoczyło mnie 
to, że w tym roku bardzo wielu 
z Was jako przedmiot, w któ-
rym odnosicie sukcesy, wymie-
niło biologię i chemię – powie-
dział prezydent.  

najzdolniejsi ucznioWie nagrodzeni Przez PrezydenTa

Nagrody zostały przyznane za 
osiągnięcia w roku szkolnym 
2016/2017 (przy nazwiskach na-
grodzonych podajemy szkoły, w 
których uczyli się w roku szkolnym 
, za który przysługuje nagroda).
Nagrody finansowe otrzymali: 
– Olaf Józef Dziak – Publiczne 
Katolickie Gimnazjum w Tczewie 
– Wiktoria Wawrzynowska – 
Zespół Szkół Ekonomicznych 
w Tczewie 
– Patrycja Pliszka – Uniwer-
syteckie Katolickie Liceum 
Ogólnokształcące w Tczewie 
– Piotr Ulanowski – Gimna-
zjum Nr 3 w Tczewie 
– Weronika Świech – Gimna-
zjum Nr 3 w Tczewie 

– Agata Pasierb – Gimnazjum 
Nr 3 w Tczewie 
– Jarosław Kaiser – Gimna-
zjum Nr 3 w Tczewie 
– Patrycja Jendrzejewska – 
Gimnazjum Nr 3 w Tczewie 
– Wawrzyniec Jankowski – 
Gimnazjum Nr 3 w Tczewie 
– Oliwia Anna Boguszewicz 
– Gimnazjum Nr 3 w Tczewie 
– Maria Baniecka – Gimna-
zjum Nr 3 w Tczewie 
– Julia Baniecka – Gimna-
zjum Nr 3 w Tczewie 
– Bartosz Radtke – Gimna-
zjum Nr 1 w Tczewie 
– Artur Lempkowski – Gim-
nazjum Nr 1 w Tczewie 
– Michał Szczepanik – Gim-

nazjum Nr 1 w Tczewie 
– Hubert Kleinschmidt – 
Gimnazjum Nr 1 w Tczewie 
– Konrad Duszyński – I Liceum 
Ogólnokształcące w Tczewie 
– Jan Stanisław Tryka – Pub-
liczne Katolickie Gimnazjum 
w Tczewie 
– Konrad Łęgowski – Publiczne 
Katolickie Gimnazjum w Tczewie 
– Paulina Feister – II Liceum 
Ogólnokształcące w Tczewie 
– Jan Lewandowski – Akade-
mia Muzyczna w Gdańsku 
– Klaudiusz Czudek – In-
stytut Matematyczny Polskiej 
Akademii Nauk 
Nagrody rzeczowe otrzymali: 
– Aleksander Rudko – Sporto-
wa Szkoła Podstawowa Nr 2 z Od-
działami Integracyjnymi w Tczewie 
– Bartosz Hendrysiak – Sportowa 
Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddzia-
łami Integracyjnymi w Tczewie 
– Bartosz Łukasz Wyczling – 
Gimnazjum Nr 3 w Tczewie 
– Julia Niedzielska – Publiczne 
Katolickie Gimnazjum w Tczewie 
– Kacper Pach – Sportowa Szko-
ła Podstawowa Nr 2 z Oddziała-
mi Integracyjnymi w Tczewie 
– Marcel Walkowiak – Spor-
towa Szkoła Podstawowa Nr 2 
z Oddziałami Integracyjnymi 
w Tczewie.

M.L. 
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Od 6 grudnia w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej w Tczewie moż-
na otrzymać Metropolitalną Kar-
tę do Kultury.
– Jest to bezpłatna karta biblio-
teczna, dostępna we wszystkich 
dziewięciu f iliach tczewskiej 
książnicy, którą otrzyma każ-
dy czytelnik – mówi Krzysztof 
Korda, dyrektor Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Tczewie. – Na 
jej podstawie będzie można wy-
pożyczać książki oraz korzystać 
z czytelni, nie tylko w Bibliotece 
Publicznej w Tczewie, ale rów-
nież w Gdańsku, Sopocie, Gdyni 
i czternastu innych instytucjach 
w województwie pomorskim.
Karta zapewnia także dostęp ze 
zniżkami do innych tczewskich 
placówek kulturalnych i będzie 
honorowana w Centrum Kultu-
ry i Sztuki oraz Fabryce Sztuk, 
a także trójmiejskich muzeach, 
teatrach, kinach, kawiarniach, 
księgarniach, m.in. w Teatrze 
Muzycznym w Gdyni, Teatrze 
Wybrzeże, Gdańskim Teatrze 
Szekspirowskim, Muzeum Na-
rodowym w Gdańsku, Muzeum 
Emigracji w Gdyni, Europej-
skim Centrum Solidarności w 
Gdańsku, i wielu innych. 
Lista wszystkich partnerów Kar-
ty do Kultury jest dostępna na 
stronie Wojewódzkiej i Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w 
Gdańsku – inicjatora, organiza-
tora przedsięwzięcia, na stronie: 
http://www.wbpg.org.pl/tresc/
zni%C5%BCki-z-kart%C4%85-
do-kultury-partnerzy
Karta do Kultury obowiązuje w 
następujących bibliotekach pub-
licznych na terenie wojewódz-
twa pomorskiego: Gdańsku, 
Gdyni, Sopocie, Redzie, Rumi, 
Wejherowie, Bolszewie, Pu-
cku, Starogardzie Gdańskim, 
Bobowie, Trąbkach Wielkich, 
Luzinie, Kartuzach, Tczewie, 
Morzeszczynie, Przywidzu, 
Przodkowie i Helu. 

(MBP)

PAMięCi RySZARDA HARDTA (1940-2017)

18 listopada, Miejska Biblioteka 
Publiczna w Tczewie zorganizo-
wała Wymienialnię Książek. Pod-
czas wydarzenia wręczono rów-
nież nagrody dla osób biorących 
udział w tegorocznej akcji Bilet 
po książkę. 

Na czym polegała wymienial-
nia? 
Jej celem jest promowanie czy-
telnictwa, ocalenie od zapo-
mnienia ulubionych i znanych 
tytułów, jak również podziele-
nie się nimi z innymi. Udział 
w wydarzeniu wzięło 360 osób. 
Na uczestników czekało ponad 
2000 publikacji, specjalnie wy-
selekcjonowanych na tę okazję. 
Jedynym warunkiem uczestni-
ctwa było przyniesienie swo-
ich książek i zabranie w zamian 
poszukiwanych tytułów. 
W pierwszej edycji Wymie-
nia lni, w grudniu 2015 r., 

ZA NAMi V WyMiENiAlNiA KSiążEK 

wzięło udział ponad 50 osób, 
w drugiej – w maju 2016 r. –
120, w trzeciej, zorganizo-
wanej w grudniu 2016 r., 180 
osób, natomiast w czwartej w 
maju 2017 – 200 osób. Część 
z książek pozostawionych do 
dyspozycji biblioteki zostanie 
włączona do zbiorów książnicy. 

Wszystkich uczestników akcji, 
jak również tych, którzy tym 
razem nie zdołali wziąć w niej 
udziału, już teraz zapraszamy 
na kolejną jej edycję, która od-
będzie w sobotę 21 kwietnia 
2018 roku w godzinach od 10 
do 14. Wstęp bezpłatny. 

(MBP)

już w Tczewie
meTroPoliTalna 
karTa do kulTury

19 listopada, w wieku 77 lat,  
zmarł Ryszard Hardt. Był bardzo 
pracowitym i prawym człowie-
kiem. Położył duże zasługi w bu-
dowaniu samorządności miasta 
Tczewa. 
Niewielu znałem, tak porząd-
nych i sol idnych ludzi, jak 
Ryszard Hardt. Warto więc 
przybliżyć jego biografię i dzia-
łalność. Urodził się 24 kwiet-
nia 1940 roku na Pomorzu, w 
Toruniu.  
R. Hardt cenił wysoko cenił 
pracowitość, wykształcenie i 
powołanie ideowe. Był absol-
wentem Politechniki Gdań-
skiej i Wyższej Szkoły Pedago-
gicznej. Zawodowo realizował 
się na PKP w D.O.M. (Dyrek-
cyjny Ośrodek Maszynowy)  i 
w Zespole Szkół Kolejowych 
w Tczewie. Nie przypadkiem 
też  należał do NSZZ „Soli-
darność”. Był kolejarzem-pro-
fesjonalistą i utalentowanym 
nauczycielem przedmiotów za-
wodowych.
W historii Tczewa zapisał się R. 
Hardt złotymi zgłoskami. W 
Komitecie Obywatelskim Mia-
sta Tczewa (1989-1990) nale-
żał do najbardziej kreatywnych 
i pracowitych członków. Jako 

przewodniczący Komitetu Oby-
watelskiego zawsze mogłem na 
niego liczyć. Po wyborach 27 
maja 1990 r., okazał się znako-
mitym radnym. Mógł zresz-
tą wtedy pełnić najwyższe sta-
nowiska w samorządzie miasta 
Tczewa. Ale stanowiska, odzna-
czenia i medale – mało go inte-
resowały. W tym też znaczeniu 
był człowiekiem wybitnie ideo-
wym. W kadencji samorządowej 
1990-1994 zgodził się był człon-
kiem Zarządu Miejskiego i nade 
wszystko przyjął niezwykle cza-
sochłonną, żmudną i wysoce od-
powiedzialną funkcję przewod-
niczącego Komisji Komunalizacji 
Mienia w Tczewie. To była ha-
rówka. Po 1994 roku Pan Ry-
szard, ku naszemu zaskoczeniu, 
uznał, że wypełnił swoja spo-
łeczną rolę. I odszedł. Był auten-
tycznym i bezinteresownym spo-
łecznikiem. Takich osób z reguły 
jest niewielu. 
Do końca 2016 roku R. Hardt 
(często o godz. 5.30) udawał się 
pociągiem do pracy w Gdańsku, 
w jednej z firm transportowych. 
Był także cenionym prezesem 
zarządu Wspólnoty Mieszka-
niowej przy ul. Saperskiej 11. 
Ale miał też swoje pasje i za-
interesowania np. działka, tu-

rystyka. Cenił sobie książki i 
rozrywki umysłowe. Intereso-
wał się również sprawami pub-
licznymi, w tym losem Tcze-
wa i Polski. Należy podkreślić, 
że był człowiekiem skromnym, 
uczynnym, dobrze zorganizo-
wanym, jak też oddanym pa-
triotą, a przy tym obywatelem 
zatroskanym o demokrację i 
ideały wolnościowe. Miał wy-
razisty charakter.
Rodzina zajmowała wysokie 
miejsce w życiu R. Hardta. Od 
1976 roku państwo Hardtowie  
zamieszkali w Tczewie, w wie-
żowcu przy ul. Saperskiej 11. 
Z żoną Lidią wychowali i wy-
kształcili  dwoje dzieci, Piotra 
i Joannę. Doczekali się czwo-
ro wnuków.   
Niewątpliwie R. Hardt zajmuje 
ważne miejsce wśród współtwór-
ców samorządu miasta Tczewa. 
Pasjonował się również historią 
tczewskiego, pomorskiego ko-
lejnictwa. Pięknie i kompeten-
tnie pisał o tym w „Kociewskim 
Magazynie Regionalnym”. Nade 
wszystko był R.  Hardt dobrym 
i szlachetnym człowiekiem. Lu-
biłem z nim rozmawiać i zasię-
gać jego rady.

Jan KuLas
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Świętowaliśmy 165-lecie kolei w 
Tczewie, 160-lecie Mostu Tczew-
skiego i 95-lecie KKS unia Tczew.

PoTrójny juBileusz – W TczeWie śWięToWali kolejarze i sPorToWcy

Uroczysta Gala Jubileuszowa 
odbyła się 20 listopada w Cen-
trum Kultury i Sztuki. Sala wy-
pełniona była po brzegi – mi-
łośnikami mostu, kolei, a przede 
wszystkim dawnymi i obecnymi 
zawodnikami Kolejowego Klubu 
Sportowego Unia Tczew. 
– Pierwszy pociąg wjechał do 
Tczewa 165 lat temu, ale mia-
sto nadal pozostaje ważnym wę-
złem komunikacyjnym – po-
wiedział Kazimierz Smoliński, 
sekretarz stanu w Ministerstwie 
Infrastruktury i Budownictwa. 
Jak zadeklarował wiceminister, 
nadal będzie czynił starania, 
aby w budżecie państwa znala-
zła się kwota potrzebna na od-
budowę Mostu Tczewskiego, 
bez angażowania środków sa-
morządowych.
– Z mostu wszyscy powinniśmy 
być dumni. Wierzę, że wróci on 
do swojej świetności – za kilka 
lat może to być najpiękniejszy 
tego typu obiekt w Polsce, a na-
wet w Europie – stwierdził sta-
rosta Tadeusz Dzwonkowski. 
Prezydent Tczewa Mirosław 
Pobłocki mówił o roli, jaką ode-
grała kolej dla rozwoju Tczewa: 
– Dzięki kolei Tczew zbliżył się 
do Europy. Nastąpił gwałtow-
ny rozwój miasta. Rozwinęła się 
nie tylko infrastruktura kolejo-
wa, ale także miejska. W ciągu 
30 lat liczba mieszkańców zro-
sła trzykrotnie. Powstały nowe 
osiedla mieszkaniowe – Nowe 
Miasto, Zatorze, gdzie do dzi-
siaj stoją budynki mieszkalne 
przeznaczone dla ówczesnych 
pracowników kolei. Zbudowane 

zostały szkoły, zakłady przemy-
słowe, sieć wodociągowa i wiele 
innych – powiedział prezydent 
Mirosław Pobłocki. 
– W Tczewie mieszkało wielu 
kolejarzy, wiec nic dziwnego, że 

Olimpijczycy KKS Unia Tczew – od lewej: Czesława Kościańska, Mateusz Biskup, Barbara Wojciechowska-Wenta

powstał Kolejowy Klub Sporto-
wy UNIA – dodał prezydent.
Była również okazja do wspo-
mnień o sportowych sukcesach 
zawodników Unii Tczew. Wśród 
gości nie zabrakło Mateusza Bi-

skupa, wioślarza, wychowan-
ka klubu, olimpijczyka z Rio de 
Janeiro. We wrześniu 2017 r. – 
wraz z Mirosławem Ziętarskim 
zdobył srebrny medal w dwój-
ce podwójnej na Mistrzostwach 
Świata w Sarasocie w USA. 
Kazimierz Ickiewicz, historyk i 
wiceprzewodniczący Rady Miej-
skiej, omówił najnowszą publi-
kację – „Tczew miastem kole-
jarzy. 165 lat kolei w Tczewie 
(1852-2017)”. Książka powstała 
pod redakcja Kazimierza Ickie-
wicza, z udziałem Adama Mu-
rawskiego oraz Leszka Musz-
czyńskiego. Wszyscy uczestnicy 
uroczystości otrzymali pamiąt-
kowe egzemplarze.
Na zakończenie Gali zagrał ze-
spół CHEMIA.

M.M.
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Przyjaciele Unii otrzymali klubowe szalikiNa zakończenie uroczystej Gali wystąpił zespół Chemia

Życzenia i prezenty od samorządu Tczewa dla Unii Tczew
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Tel. alarmowy 986
Fax 58 77 59 338
Dyżurny Straży Miejskiej  
58 77 59 371

S T R A ż  M i E J S K A  
W  T C Z E W i E

W listopadzie tczewska Straż Miej-
ska odnotowała 808 interwencji, w 
tym 327 zgłoszonych przez miesz-
kańców i przedstawicieli instytucji, 
136 – od operatorów monitoringu, 
97 zgłoszonych przez dyżurnych Ko-
mendy Powiatowej Policji w Tcze-
wie oraz 203 – to interwencje włas-
ne strażników.
• Przeprowadzono 72 wspól-
ne patrole z funkcjonariusza-
mi KPP.
• Osadzeni z Aresztu Śledcze-
go w Starogardzie Gd. wykonu-
jąc prace porządkowe na tere-
nie Tczewa zebrali 114 worków 
śmieci (po 120 l każdy) oraz pół 
przyczepy zebranych liści. 
• Dzielnicowi strażnicy miejscy 
działający na osiedlach Sucho-
strzygi i Bajkowym podjęli 29 
interwencji własnych oraz 39 
zleconych (przez administracje 
i mieszkańców osiedli, dyżur-
nych SM), nałożyli 11 manda-
tów karnych na łącznie 1550 zł, 
wystawili 9 wezwań dla spraw-
ców wykroczeń drogowych oraz 
11 osób pouczyli. 
Na terenie Os. Garnuszewskie-
go i Zatorza dzielnicowi pod-
jęli 4 interwencje własne oraz 
82 zlecone, nałożyli 2 manda-
ty karne na łącznie 200 zł, wy-
stawili 9 wezwań dla sprawców 
wykroczeń drogowych oraz 5 
osób pouczyli. 
Na terenie Starego Miasta i 
Czyżykowa dzielnicowi podjęli 
13 interwencji własnych oraz 56 
zleconych, nałożyli 7 mandatów 
karnych na łącznie 650 zł, wy-
stawili 9 wezwań dla sprawców 
wykroczeń drogowych oraz 12 
osób pouczyli. 
• Do Komendy Powiatowej Po-
licji przekazano materiały z mo-
nitoringu dotyczące: kolizji dro-
gowych (6, 7, 17, 27, 28.11) , 
zakłócania porządku publicznego 
(6.11), uszkodzenia pojazdu (8, 10, 
24.11), kradzieży mienia (13.11), 
wypadku drogowego (13.11), 
uszkodzenia mienia (15.11), spo-
wodowania zagrożenia na przej-
ściu dla pieszych (17.11), rozboju 
z użyciem noża (20.11).

Odpowiedzialność prawna nielet-
nich i konsekwencje będące na-
stępstwem czynów zabronionych 
popełnianych przez nieletnich, 
były tematem prelekcji , która 
odbyła się w Szkole Podstawo-
wej nr 8.
Celem spotkania zorganizo-
wanej przez Straż Miejską 
była edukacja prawna dzieci z 
uwzględnieniem praw obywatel-
skich, spopularyzowanie wśród 
uczniów podstawowych zasad 

W ramach kampanii „Kieruj bez 
procentów” tczewska Straż Miej-
ska przeprowadziła w liceum 
Ekonomicznym warsztaty z mło-
dzieżą pt. – „Trzeźwa jazda”. 

Podczas spotkania skupiono 
się przede wszystkim na odpo-
wiedzialności, jaka wynika z 
bycia kierowcą oraz wpływu 
alkoholu  na organizm młode-
go człowieka. Warsztaty mają 
na celu uwrażliwienie młodych 
ludzi i przyszłych kierowców na 

Przedszkolaki z tczewskiej Aka-
demii Krasnoludków mogły nie 
tylko obejrzeć centrum monito-
ringu, ale też na chwilę stać się 
operatorami kamer.
Maluchy z Akademii Kras-
noludków odwiedziły straż-
ników miejskich w centrum 
monitoringu. Przedszkola-
ki miały okazję zobaczyć jak 
działają kamery, jak również 
możliwość obejrzenia sprzę-
tu którym w codziennej pra-
cy posługują się munduro-
wi. – Największe wrażenie na 
zwiedzających zrobiła duża 
ilość telewizorów i możliwość 
bieżącego obserwowania tego, 
co dzieje się w różnych częś-
ciach naszego miasta – mówi 
Monika Fabich z tczewskiej 
Straży Miejsk iej. – Każde 
dziecko mogło na chwilę stać 
się operatorem i samodzielnie 

Przedszkolaki W cenTrum moniToringu

sterować kamerami, co spra-
wiło im ogromną frajdę.
Podczas zwiedzania strażniczka 
podkreśliła, że pracujący w cen-
trum operator na bieżąco infor-
muje dyżurnego Straży Miejskiej 
o zdarzeniach wymagających in-
terwencji. Dzięki miejskiemu mo-

nitoringowi łatwiej czuwać nad 
bezpieczeństwem mieszkańców 
w tym również tych najmłod-
szych oraz koordynować działa-
nia służb publicznych i rejestro-
wać ewentualne zdarzenia. Na 
zakończenie spotkania wszyscy 
otrzymali drobne upominki.

sTraż miejska  
W lisToPadzie 

Bezpieczny uczeń – odpowiedzialność nieletnich
funkcjonowania prawa w pań-
stwie , w tym norm współżycia, 
poszanowania praw, przeciw-
działania patologiom, tolerancji 
wobec wszystkich ludzi . Pod-
czas prezentacji omówiono czym 
jest demoralizacja oraz przyto-
czono uczniom, jakie zjawiska 
jej dotyczą. Strażniczka uświa-
domiła zebranym, że wszystkim 
zdarza się popełniać błędy, ale 
trzeba wyciągać z nich wnioski, 
ponieważ niejednokrotnie błędy 

popełniane w wieku młodzień-
czym mogą mieć swoje odbicie 
w dorosłym życiu.

Pogadanka miała posłużyć w 
podniesieniu poziomu bezpie-
czeństwa uczniów w szkole oraz 
poza nią ,tworzenia bezpieczne-
go i przyjaznego środowiska w 
placówce ,zwiększenia poczucia 
akceptacji uczniów i wychowan-
ków w społeczności szkolnej, a 
także zmniejszenia zjawiska wy-
kluczenia społecznego.

„Trzeźwa jazda” w ekonomiku
problem jazdy pod wpływem al-
koholu . Ponadto przyczyniają 
się do zwiększenia liczby osób 
reagujących na sytuacje zagra-
żające bezpieczeństwu, oba-
lają wiele mitów związanych 
z wpływem alkoholu na orga-
nizm człowieka, czy „syndro-
mem dnia poprzedniego”, co w 
rezultacie prowadzi do zmiany 
postaw wielu uczestników ru-
chu drogowego w zakresie za-
chowania trzeźwości, zwłasz-
cza za kierownicą.

Tego typu prelekcje , opierające 
się na wspólnej konwersacji, cie-
szą się dużym zainteresowaniem, 
a czynny udział młodzieży utwier-
dza funkcjonariuszy w przekona-
niu , że nie był  to  czas stracony. 
Na koniec  każdy z uczestników 
mógł założyć alkogogle i osobiście 
przekonać się jak zmienia się spoj-
rzenie człowieka na świat po spo-
życiu alkoholu i jak trudne w tym 
czasie  jest kontrolowanie włas-
nych odruchów i postrzegania 
otaczającej rzeczywistości.
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Kalejdoskop wydarzeń 2017

TAK MiNął ROK…
W „Panoramie Miasta” przypomi-
namy wydarzenia, którymi żyli-
śmy przez 12 ostatnich miesięcy. 
Tczew zyskał rekordowe dofinan-
sowanie unijne – ok. 50 mln zł na 
inwestycje do 2020 r. Poprawiła 
się infrastruktura sportowa, cze-
go najlepszym przykładem jest 
nowa hala dla Szkoły Podstawo-
wej nr 8. Rowerzyści zyskali pra-
wie 3 km nowych ścieżek, powsta-
ły nowe miejsca wypoczynku i 
rekreacji. Wyremontowano uli-
ce i chodniki.

STyczeń
Powstało Centrum Usług 
Wspólnych

Od stycznia br. działa w Tcze-
wie Centrum Usług Wspól-
nych, jednostka powołana dla 
obsługi f inansowej placówek 
oświatowych, dla których orga-
nem prowadzącym jest Gmina 
Miejska Tczew.
Porozumienie w sprawie  
e-biletu
Prezydent Tczewa Mirosław 
Pobłocki podpisał list intencyj-
ny dotyczący wdrożenia pro-
gramu zwanego w skrócie e-
biletem. W 2020 r. na terenie 
województwa pomorskiego oso-
by korzystające ze środków ko-
munikacji zbiorowej pojadą na 
podstawie jednego wspólne-
go biletu. 
Wyróżnienia z okazji Dnia 
Tczewa

Prof. Grzegorz W. Kołodko 
oraz prof. Jan Strelau dołączy-
li do grona Honorowych Oby-
wateli Miasta Tczewa. Medal 
„Pro Domo Trsoviensi” otrzy-
mali: Eleonora Lewandowska, 

Zygfryd Liban oraz Ryszard 
Lidzbarski.
Wnioski do Budżet  
Obywatelskiego
Mieszkańcy Tczew złożyli 40 
propozycji do Budżetu Obywa-
telskiego 2017. Wnioski złożo-
no z 11 spośród 12 okręgów.
Polonez na starówce

Już po raz czwarty uczniowie 
klas maturalnych z tczewskich 
szkół zatańczyli poloneza na 
Starym Mieście. W polonezie 
wzięło udział około 350 ucz-
niów. Prezydent Tczewa Miro-
sław Pobłocki przygotował dla 
młodzieży upominek – długo-

pisy z napisem: „Matura napi-
sze się sama...”. 

luTy
Tczew w programie elektro-
mobilności

Prezydent Tczewa podpisał list 
intencyjny w sprawie współ-
pracy przy programie rozwoju 
elektromobilności. W projekcie 
uczestniczą te samorządy, które 
zadeklarowały chęć współpracy 
z instytucjami rządowymi na 
rzecz tworzenia warunków do 
rozwoju branży elektromobil-
ności oraz wprowadzenia pojaz-
dów elektrycznych do komuni-
kacji miejskiej. 

Rośnie hala sportowa

Trwa budowa sali gimnastycz-
nej przy Szkole Podstawowej nr 
8. Koszt inwestycji to 4 mln z, z 
czego ok. 900 tys. zł to wspar-
cie Ministerstwa Sportu i Tu-
rystyki. 

maRzec
Mural jak z bajki
Możemy już podziwiać trze-
ci tczewski mural – na ścianie 
szczytowej bloku przy al. Zwy-
cięstwa 3. Koncepcję muralu 
przygotowała p. Agnieszka Cie-
śla z Wejherowa, która wygrała 
konkurs ogłoszony przez prezy-
denta Tczewa.
Termomodernizacja w SP 10

Trwa termomodernizacja w 
Szkole Podstawowej nr 10, 
wkrótce rozpoczną się prace w 
kolejnych trzech miejskich pla-
cówkach oświatowych. Inwe-
stycje związane z termomo-
dernizacją miejskich obiektów 
będą dofinansowane z fundu-
szy unijnych ( w ramach Zin-
tegrowanych Inwestycji Tery-
torialnych.
Miss i Mister Złotego Wieku

Daniela Waldeker (77 lat) i Ste-
fan Rutkowski (67 lat) – to tego-
roczni zdobywcy tytułów Miss i 
Mistera Złotego Wieku. Była to 
już XIV edycja wyborów.

Porozumienie w sprawie e-biletu

Nowy mural przy al. Zwycięstwa 3
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kwiecień
18 projektów obywatelskich 
do realizacji

Tczewianie wybrali 18 projek-
tów do realizacji w ramach Bu-
dżetu Obywatelskiego Tcze-
wa 2017. W głosowaniu wzięły 
udział 7572 osoby. Łącznie od-
dano 9891 głosów. Najmłodsi 
głosujący mieli 16 lat, najstarsza 
osoba – 98 lat. Prezydent spot-
kał się z liderami projektów.
Wielkanocne baby „na węźle”

Wielu tczewian i podróżnych 
skorzystało z wielkanocnego 
poczęstunku, na który zaprosił 
prezydent Tczewa. Tym razem 
były to słodkie wypieki – baby 
polane lukrem i czekoladą.
Kręta i Podgórna w nowej  
odsłonie

Rozstrzygnięty został konkurs 
prezydenta Tczewa na zagospo-
darowanie ul. Krętej i odcinka 
ul. Podgórnej. Inwestycja reali-
zowana będzie w ramach pro-
jektu rewitalizacji Starego Mia-
sta i Zatorza.
Kontenerowiec zawinął  
do Tczewa

Do Tczewa przypłynął kon-
tenerowiec, którego zadaniem 
było pokonanie trasy w górę 
rzeki – od Gdańska do Warsza-

wy. Ten promocyjny rejs miał 
udowodnić, że nawet przy nie-
korzystnych warunkach nawi-
gacyjnych, Wisłę można wyko-
rzystywać jako drogę wodną do 
transportu ładunków

maJ
Miliony dla Tczewa

Tczew dostanie ponad 50 mln 
dotacji na realizację miejskich 
projektów. To największe pie-
niądze z Unii Europejskiej, ja-
kie kiedykolwiek otrzymało 
miasto. Do 2020 r. Tczew zno-
wu się zmieni – wyremontu-
jemy drogi, zbudujemy ścieżki 
rowerowe, parkingi, wykona-
my termomodernizacje budyn-
ków użyteczności publicznej, 
zrewitalizujemy osiedle Zato-
rze i Stare Miasto.
Noc Muzeów

Tłumy tczewian skorzysta-
ło z Nocy Muzeów w Fabryce 
Sztuk. Tym razem impreza po-
święcona była nauce. Zainte-
resowaniem cieszyło się m.in. 
mobilne planetarium i pokazy 
kuchni molekularnej. 
Rowerowy Maj

65 tys. razy na rowerze, hulaj-
nodze, rolkach czy też deskorol-
ce - to efekt II edycji kampanii 
„Rowerowy Maj” w Tczewie. 
Brało w niej udział aż 8 placó-
wek, czyli ponad 3600 uczest-
ników.
10 lat Fabryki Sztuk
Fabryka Sztuk obchodziła 10. 
urodziny. W tym czasie zorga-
nizowała 329 wystaw, przepro-

wadziła 6600 zajęć edukacyj-
nych , w których wzięło udział 
ponad 120 tys. osób, wydała 21 
publikacji, odwiedziło ją 600 
tys. gości 
Festyn Samorządowo-Komunalny

Koło fortuny, dmuchańce, zjeż-
dżalnie, trampoliny, warsztaty 
artystyczne, koncerty, zabawy 
rekreacyjne i sportowe, darmo-
wy poczęstunek to tylko niektó-
re atrakcje Festynu Samorządo-
wo-Komunalnego, który odbył 
się 27 maja na Bulwarze Nad-
wiślańskim. 
Gitarowe święto

Ponad 70 uczestników wzięło 
udział w II Tczewskim Festi-
walu Gitarowym, połączonym 
z Międzynarodowym Konkur-
sem Gitarowym. Grand Prix 
zdobył Felice Guitar Quar-
tet ze szkoły Muzycznej w Ja-
rosławcu.

czeRwiec
Noc Bibliotek

Już po raz trzeci odbyła sięogól-
nopolska Noc Bibliotek. Tczew-
ska książnica zaproponowa-
ła m.in. spotkania z literatami, 
koncert, konkursy, spotkania z 
historią. Z oferty skorzystało 
ponad 400 osób.

Flyball Tczew

17 i 18 czerwca Tczew stał się 
areną psich zmagań. Zjechało 
ok. 70 czworonożnych zawod-
ników z całej Polski. Najlepszą 
okazała się ekipa z Tczewa.
Święto patronki

Po raz pierwszy tczewianie ob-
chodzili święto patronki miasta 
– św. Jadwigi. Uczniowie Ze-
społu Szkół Katolickich przy-
gotowali spektakl pt. „Jadwi-
ga-powierniczka młodych”. 
Wystąpił również „Babski ka-
baret” w składzie znanych ar-
tystek polskiej sceny
Zlot foodtrucków

Prawie 20 kuchni na kółkach 
zjechało na Bulwar Nadwiślań-
ski. Można było skosztować 
m.in. specjałów kuchni azjaty-
ckiej, meksykańskiej, różnego 
rodzaju hamburgerów, frytek 
belgijskich, lodów, gofrów, mo-
lekularnej lemoniady, smażo-
nych batonów, pierogów i wielu 
innych smakołyków 
VII Pchli Targ 

Siódmy Pchli Targ odbył się w 
iście jesiennej aurze. Z około 
170 wystawców, którzy zade-
klarowali swój udział, przyby-
ło blisko stu z Tczewa i okolic, 
a także m.in. z Trójmiasta, Ol-
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sztyna, Słupska, Elbląga, Gru-
dziądza i Kwidzyna. 
Sobótki Tczewskie

Jamal, Łąki Łan, koncert Ze-
społu Pieśni i Tańca Floty Bał-
tyckiej to tylko niektóre atrakcje 
tegorocznych Sobótek Tczew-
skich. Atrakcją był też spektakl 
plenerowy „Sobótka” w wyko-
naniu Teatru 4 Żywioły.

liPiec
Trwa realizacja  
Budżetu Obywatelskiego

Jednym z jego efektów jest nowy 
plac zabaw na Bulwarze Nadwi-
ślańskim.
Kolejny mural

To już czwarty mural, który po-
jawił się przy al. Zwycięstwa 
w Tczewie. Tym razem autor-
ką koncepcji jest Paulina Jaklik 
z Sanoka.
Harcerze na obozach

Tczewski Hufiec ZHP założył 
swoją wakacyjna bazę w Potę-
gowie nad Jeziorem Czarnym. 
Harcerska Orkiestra Dętej tra-
dycyjnie wypoczywała i ćwiczy-
ła w Olpuchu.

SieRPień 
Lato w mieście
Ten, kto wakacyjne weekendy 
spędził w Tczewie , nie mógł 

narzekać na brak atrakcji. Po 
kilku latach przerwy wróciło 
„Lato w Amfiteatrze” i „Mu-
zyczna Starówka”.
List intencyjny w sprawie 
elektromobilności

Podpisanie listu intencyjnego 
z f irmą Energa, dotyczącego 
współpracy w zakresie elektro-
mobilności, to dla Tczewa ko-
lejny krok w drodze do wpro-
wadzenia komunikacji miejskiej 
opartej na napędzie elektrycz-
nym.
Termomodernizacje w placów-
kach oświatowych

Koniec wakacji to również fi-
nał prac związanych z termo-
modernizacją w trzech placów-
kach oświatowych - w Szkole 
Podstawowej nr 10, w Przed-
szkolu nr 8, w Sportowej Szko-
le Podstawowej nr 2.
Dożynki działkowe

Tczewskie Dożynki Działko-
we odbyły się w Tczewie już 
po raz 25. Impreza adresowana 
jest do wszystkich mieszkańców 
miasta. Organizują je wspólnie 
działkowcy i prezydent Tczewa. 
W tym roku działkowe święto 
plonów odbyło się na Bulwa-
rze Nadwiślańskim. Połączo-
ne zostało z obchodami 50-le-

cia ROD im. Księcia Sambora 
II (ul. Rokicka)w Tczewie oraz 
ROD Sambor w Lubiszewie.
XVI In Memoriam

Co roku, pod koniec sierp-
nia Tczew wypełniają dźwię-
ki i słowa napisane przez Grze-
gorza Ciechowskiego. Festiwal 
In Memoriam, poświęcony po-
chodzącemu z Tczewa arty-
ście, to m.in. Konkurs Piose-
nek Grzegorza Ciechowskiego, 
wystawy, happeningi i przede 
wszystkim okazja do spotkań 
fanów Obywatela GC i zespo-
łu Republika. 

wRzeSień
Uczciliśmy bohaterów Września

1 września tczewianie uczcili 
78. rocznicę wybuchu II wojny 
światowej. Uroczystości uświet-
nił udział Reprezentacyjnej Or-
kiestry Straży Granicznej oraz 
Kompanii Honorowej 22. Bazy 
Lotnictwa Taktycznego z Mal-
borka. W uroczystości uczest-
niczyli m.in. przedstawiciele 
rządu i parlamentu RP. Atrak-
cją był przelot nad Tczewem 
myśliwców MIG-29 z bazy w 
Malborku.
Piknik Militarny

Eksponaty z czasów II woj-
ny światowej oraz współczes-
ny sprzęt militarny można było 
zobaczyć 1 września w Tczewie 
na Pikniku Historyczno-Mili-
tarnym. Zorganizowała go Fa-
bryka Sztuk. Nawet kapryśna 
pogoda nie zatrzymała w domu 
miłośników militariów. 

Nowa sala gimnastyczna

Sala gimnastyczna przy Szkole 
Podstawowej nr 8 – to kolejny 
krok samorządu miasta Tcze-
wa do poprawy infrastruktury 
sportowej w placówkach oświa-
towych. Obiekt służy przede 
wszystkim uczniom, ale po go-
dzinach lekcyjnych i w dni wol-
ne, jest udostępniany innym 
amatorom sportu.
Razem czytaliśmy „Wesele”

Na czas Narodowego Czytania, 
skwer przy ul. Żwirki zmienił 
się w podkrakowskie Bronowi-
ce. Lekturą wybraną do Naro-
dowego Czytania było „Wesele” 
Stanisława Wyspiańskiego. Za 
rok kolejna edycja Narodowego 
Czytania.
Słuck partnerem Tczewa

Prezydent Tczewa Mirosław 
Pobłocki oraz przewodniczący 
Słuckiego Rejonowego Komi-
tetu Wykonawczego – Andriej 
Janczewski podpisali porozu-
mienie o współpracy pomiędzy 
Tczewem a Słuckiem. Teraz 
Tczew ma 11 miast partner-
skich.
Nowe mieszkania komunalne

18 tczewskich rodzin otrzy-
mało nowe mieszkania komu-
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chodami Ogólnopolskiego Dnia 
Solidarności z Osobami Chory-
mi na Schizofrenię. Świętowali 
wszyscy razem, i młodzi, i star-
si, zdrowi i chorzy. 
Nagrody dla sportowców  
i trenerów

23 sportowców i 11 trenerów 
otrzymało nagrody prezydenta 
Tczewa za osiągnięcia w 2016 
r. Ponadto przyznane zostały 2 
wyróżnienia.

PaŹdzieRnik
Harcerska Orkiestra Dęta  
ma 70 lat

Harcerska Orkiestra Dęta ob-
chodziła swoje 70-te urodziny. 
Prze te lata przewinęło się przez 
nią kilka pokoleń dzieci i mło-
dzieży, wielu zostało na dłużej 
pełniąc dziś funkcję instrukto-
rów, od zawsze natomiast jest z 
nią Rodzina Kubickich. 
Nagrody dla nauczycieli

12 nauczycieli tczewskich szkół 
podstawowych otrzymało na-
grody prezydenta Mirosława 
Pobłockiego za osiągnięcia dy-
daktyczno-wychowawcze.
Indianie nad Wisłą

Tczewski Bulwar Nadwiślań-
ski zamienił się w indiańską 

lej z ul. Retmańską i Os. Staszi-
ca. Inwestycja wykona została w 
ramach projektu rewitalizacji 
Starego Miasta i Zatorza.

Budżet Obywatelski 2018  
– mamy 46 wniosków
45 wniosków wpłynęło do Bu-
dżetu Obywatelskiego Tczewa 
2018. Teraz czeka nas ich we-
ryfikacja, a od połowy grudnia 
– głosowanie.
Świętowaliśmy niepodległość
11 listopada Tczew był biało-

czerwony. Oprócz uroczystości 
patriotyczno-religijnych, na pl. 
Hallera odbył się wielki festyn 
niepodległościowy.
Tczewianie uczcili Narodowe 
Święto Niepodległości wesoło 
i smacznie. Był biało-czerwo-
ny przemarsz ulicami miasta, 
biało-czerwone wiązanki pod 
obeliskiem marsz. J. Piłsudskie-
go oraz pomnikiem „Ku chwale 
poległym w obronie Ojczyzny”, 
koncerty, konkursy, warsztaty 
artystyczne, a na rozgrzewkę 
– biały i czerwony barszcz oraz 
gulasz z wielkiej patelni.

***
W listopadzie odbył się też X 
Festiwal Twórczości Kociew-
skiej im. Romana Landow-
skiego, społeczna debata nad 
przyszłorocznym budżetem, 
wręczenie nagród prezydenta 
najzdolniejszym uczniom i stu-
dentom, – o tym piszemy w bie-
żącym numerze PM.

gRudzień
Gdy przygotowywaliśmy do 
druku „Panoramę Miasta” była 
pierwsza połowa grudnia i wiele 
ważnych wydarzeń przed nami. 
Czeka nas m.in. spotkanie wi-
gilijne tczewian organizowane 
już po raz piętnasty oraz Jar-
mark Bożonarodzeniowy. 

wydarzyło się

nalne. To już szósty budynek 
komunalny przy ul. Prostej, a 
jest miejsce na jeszcze dwa ko-
lejne. Inwestycje zrealizowa-
ło TTBS.
Dzień bez samochodu

Ponad 400 rowerzystów wzię-
ło udział w dziesiątym prze-
jeździe z okazji Europejskie-
go Dnia bez Samochodu. Finał 
imprezy odbył się na kanonce, 
gdzie organizacje pozarządowe 
zaprosiły na Piknik Mobilności 
Aktywnej.
Wrześniowe Targowisko

Deszczowa aura nie przeszko-
dziła w zorganizowaniu Wrześ-
niowego Targowiska. Wpraw-
dzie dotarła tylko połowa, czyli 
ok. 50 spośród 108 zgłoszonych 
wystawców, ale i tak 2 września 
skwer przy ul. Łaziennej był pe-
łen – wystawców i kupujących 
lub tylko oglądających. 
Remonty ulic

Trwają remonty ulic – Jedności 
narodu, Gdańskiej, Pułaskiego, 
drogi dojazdowej do firmy Ko-
ral i modernizacja oraz budowa 
ścieżek rowerowych. 
Wszyscy jesteśmy tacy sami…

Już po raz czternasty w Tcze-
wie odbył się Festyn Przyjaź-
ni „Tacy Sami” połączony z ob-

wioskę. Impreza rozpoczęła się 
od 12-kilometrowego Biegu na 
Rzecz Ziemi. Po biegu złożo-
no kwiaty pod obeliskiem po-
święconym obrońcom Mostu 
Tczewskiego. A potem… za-
częła się zabawa. Poza pozna-
niem ciekawych elementów 
kultury Indian Północnoame-
rykańskich, można było wziąć 
udział w konkursach lub zrobić 
sobie pamiątkowe zdjęcie z tan-
cerzami z grupy Huu-ska Luta 
z Torunia. 
Nową droga do Korala
Zakończona została przebu-
dowa drogi dojazdowej do fir-
my Koral. 
Nowa ulica ma ok. 380 m dłu-
gości, inwestycja obejmuje także 
przebudowę instalacji podziem-
nych, montaż oświetlenia. W 
pobliżu siedziby firmy zbudowa-
no 32 miejsca parkingowe.
Budżet Obywatelski na finiszu

Spośród 19 projektów tegorocz-
nego Budżetu Obywatelskiego, 
zdecydowana większość została 
już zrealizowana. Jednocześnie 
ruszył nabór wniosków do ko-
lejnej edycji – na 2018 rok. 
Nowe ścieżki rowerowe

Zakończyła się budowa ście-
żek rowerowych – w ul. Armii 
Krajowej, Wojska Polskiego i al. 
Zwycięstwa. Łącznie to ok. 3 
km tras rowerowych. Kończy się 
realizacja tczewskiego odcinka 
Wiślanej Trasy Rowerowej.

liSToPad
Kładka na Zatorzu – gotowa
Zakończyła się budowa kład-
ki pieszo-rowerowej nad Kana-
łem Młyńskim. 
Obiekt łączy os. Zatorze ( w po-
bliżu budynków komunalnych) 
z ogródkami działkowymi i da-
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wokół nas

Krótko
Prezydent Miasta Tczewa Miro-
sław Pobłocki powołał Komitet 
Rewitalizacji. W jego skład we-
szły 24 osoby reprezentujące róż-
ne środowiska – m.in. organizacje 
pozarządowe, oświatę, podmioty 
zarządzające nieruchomościami, 
miejskie jednostki organizacyj-
ne, policję, mieszkańców.

Skład komitetu Rewitalizacji
1. Michał Bollin – przedsta-

wiciel Urzędu Miejskiego w 
Tczewie, miejskich jedno-
stek organizacyjnych/spó-
łek miejskich

2. Iwona Bylicka – przedsta-
wiciel Urzędu Miejskiego w 
Tczewie, miejskich jedno-
stek organizacyjnych/spó-
łek miejskich

3. Monika Fabich – przedsta-
wiciel Urzędu Miejskiego w 
Tczewie, miejskich jedno-
stek organizacyjnych/spó-
łek miejskich

4. Krystian Jendrzejewski – 
przedstawiciel Urzędu Miej-
skiego w Tczewie, miejskich 
jednostek organizacyjnych/
spółek miejskich

5. Jolanta Śliwińska – przed-
stawiciel Urzędu Miejskiego 
w Tczewie, miejskich jedno-
stek organizacyjnych/spółek 
miejskich

6. Bożena Chylicka – przed-
stawiciel Rady Miejskiej w 
Tczewie

7. Marcin Kussowski – przed-
stawiciel podmiotów pro-
wadzących dz ia ła lność 
gospodarczą na obszarze re-
witalizacji

8. Andrzej Zblewski – przed-
stawiciel podmiotów pro-
wadzących dz ia ła lność 
gospodarczą na obszarze re-
witalizacji

9. Łuk asz Brz ądkowsk i  – 
przedstawiciel prowadzą-
cych na obszarze miasta 
działalność społeczną, w 
tym organizacji pozarządo-
wych;

10. Barbara Kamińska – przed-
stawiciel prowadzących na 
obszarze miasta działalność 
społeczną, w tym organiza-
cji pozarządowych;

11. Paulina Kremer – przedsta-
wiciel prowadzących na ob-

PrezydenT PoWołał komiTeT reWiTalizacji

szarze miasta działalność 
społeczną, w tym organiza-
cji pozarządowych;

12. Arkadiusz Linda – przed-
stawiciel Policji

13. Małgorzata Modliszewska 
– przedstawiciel Policji

14. Ewa Dzierżanowska-Wa-
sielewska – przedstawiciel 
Tczewskiej Rady Działal-
ności Pożytku Publicznego

15. Grzegorz Sobiera lsk i – 
przedstawiciel reprezenta-
cji przedsiębiorców działa-
jących na terenie miasta

16. Magdalena Grabowska – 
przedstawiciel oświaty z ob-
szaru rewitalizowanego;

17. Magda lena Zulewska – 
przedstawiciel oświaty z ob-
szaru rewitalizowanego;

18. Rafał Dietrich – przedsta-
wiciel podmiotów zarządza-
jących nieruchomościami 
znajdującymi się na obszarze 
rewitalizacji, w tym spół-
dzielni mieszkaniowych, 
wspólnot mieszkaniowych

19. K r z ysztof M isiew icz – 
przedstawiciel podmiotów 
zarządzających nieruchomoś-
ciami znajdującymi się na ob-
szarze rewitalizacji, w tym 
spółdzielni mieszkaniowych, 
wspólnot mieszkaniowych

20. Beata Szweda – przedsta-
wiciel podmiotów zarzą-

dzających nieruchomoś-
ciami znajdującymi się na 
obszarze rewitalizacji, w 
tym spółdzielni mieszka-
niowych, wspólnot miesz-
kaniowych

21. Katarzyna Dworakowska – 
przedstawiciel mieszkańców 
obszaru rewitalizowanego

22. Brygida Giełdon – przed-
stawiciel mieszkańców ob-
szaru rewitalizowanego

23. Jan Koitka – przedstawiciel 
mieszkańców obszaru rewi-
talizowanego

24. Joanna Świąder – przedsta-
wiciel mieszkańców obszaru 
rewitalizowanego

Zasady działania Komitetu Re-
witalizacji, jego zadania i cele 
określa Regulamin Komite-
tu Rewitalizacji miasta Tcze-
wa uchwa lony uchwa łą nr 
XXXI/266/2017 Rady Miej-
skiej w Tczewie z dnia 29 czerw-
ca 2017 r. w sprawie określenia 
zasad wyznaczania składu oraz 
zasad działania Komitetu Rewi-
talizacji w mieście Tczewie.
Kadencja komitetu rozpoczy-
na się w dniu pierwszego po-
siedzenia i trwa 3 lata. Wię-
cej informacji o Komitecie 
Rewitalizacji znajduje się na:  
www.rewitalizacja.tczew.pl/

(Wydz. Rozwoju Miasta 
UM)

 nagrody za działalność 
kulturalną 

wydział edukacji urzędu miejskiego 
przypomina, że zgodnie z uchwałą nr 
xiv/104/2015 Rady miejskiej w Tczewie 
z 22 grudnia 2015 r. w sprawie usta-
nowienia i przyznawania nagród oraz 
wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej, upowszech-
niania i ochrony kultury, wnioski o 
przyznanie nagrody lub wyróżnienia 
Prezydenta miasta Tczewa składać na-
leży w siedzibie urzędu miejskiego w 
Tczewie do 31 grudnia bieżącego roku 
budżetowego.

 Planer kulturalny 
obszar metropolitalny gdańsk-gdynia-
Sopot to również wspólne działanie w 
ramach kultury, czego przykładem jest 
Planer kulturalny.
Planer kulturalny to niekomercyjny 
serwis internetowy, który zbiera in-
formacje o wydarzeniach kulturalnych. 
wystarczy wejść na stronę http://
www.planer.info.pl, aby sprawdzić, co 
ciekawego dzieje się w pobliżu. Są tam 
krótkie zapowiedzi wernisaży, koncer-
tów, spotkań autorskich, konferencji, 
warsztatów.
w serwisie ogłaszają się instytucje 
kultury, organizacje pozarządowe, 
klubokawiarnie, grupy nieformalne, 
artyści indywidualni. do Planera do-
łączyć może każdy, kto organizuje wy-
darzenie kulturalne w województwie 
pomorskim.
Przydatną funkcją Planera jest 
newsletter, czyli powiadomienia e-
mail o nowych wydarzeniach kultu-
ralnych, jakie pojawiły się w serwisie. 
Takie powiadomienia można otrzymy-
wać codziennie lub raz na tydzień.

Prezydent miasta Tczewa informuje, że 
na tablicy ogłoszeń urzędu miejskiego 
w Tczewie, ii piętro, został wywieszo-
ny wykaz nieruchomości gruntowej 
stanowiącej własność gminy miejskiej 
Tczew, położonej przy ulicy armii 
krajowej w części o powierzchni 36 
metrów kwadratowych, oznaczonej 
numerem działki 33/26, obręb cztery, 
księga wieczysta nr gd1T/00017345/7, 
przeznaczonej do oddania w dzierżawę 
na czas nieoznaczony w drodze bez-
przetargowej zabudowanej boksem 
garażowym.

Ogłoszenie
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W dniach od 13 do 17 listopa-
da odbywały się szkolenia, war-
sztaty, konsultacje, rozgrywki 
„Cashflow” oraz gala przedsię-
biorczości. Gościliśmy w su-
mie blisko 200 uczestników, ze 
szkoleń, warsztatów i konsul-
tacji skorzystało łącznie oko-
ło 50 osób. 

Obchody  rozpoczęły  się  od 
szkolenia z zakresu wykorzy-
stania  mediów  społecznoś-
ciowych do promocji firmy, na 
którym omówiono najważniej-
sze narzędzia wspierające mar-
keting w mediach elektronicz-
nych np. Facebook, You Tube, 
instagram itdp. Tajniki technik 
reklamy przedstawił specjalista 
w dziedzinie mediów p. Kata-
rzyna Kant z Polskiego Towa-
rzystwa Ekonomicznego.

We wtorek 14 listopada gości-
liśmy zespół Doing & Thin-
king  Panią  Martę  Wróbel  i 
Ewelinę  W łodarczyk , któ-
re przeprowadziły dla nas war-
sztat z projektowania miejsc 

śWiaToWy Tydzień PrzedsięBiorczości W TczeWie – za nami…

pracy przyszłości. Warsztat 
kreatywny w podejściu Design 
Thinking obejmował 5 etapów: 
etap rozpoznania tematyki oraz 
trendów, etap diagnozy potrzeb 
Użytkownika, etap Ideacji, ge-
nerowania i selekcji pomysłów, 
etap prototypowania, etap te-
stowania.
W środę 15 listopada gościli-
śmy w Zespole Szkół Ekono-
micznych w Tczewie podczas 
„Pomorskiego dnia przedsię-
biorczości” zorganizowanego 
przez Powiatowy Urząd Pra-

cy. Na naszym stoisku mieliśmy 
okazję spotkać się z przyszłymi 
przedsiębiorcami oraz młodzie-
żą, która wkrótce wkroczy na 
rynek pracy bądź obierze kie-
runek na własny biznes. Razem 
z nami wystawiał się również 
nasz partner Pomorski Fundusz 
Pożyczkowy, który reprezento-
wała Pani Ewa Stojałowska.
W czwartek 16 listopada od-
był się IV turniej Cashf low, 
w którym udział wzięły szko-
ły ponadgimnazja lne z te-
renu miasta Tczewa: I Lice-

um Ogólnokształcące, Zespół 
Szkół Rzemieślniczych i Ku-
pieckich, Zespół Szkół Tech-
nicznych oraz Liceum Ekono-
miczne. Rywalizacja toczyła 
się w dwóch etapach, druży-
nowy 101 oraz indywidualny 
202. Najlepszy czas w rozgryw-
ce Cashflow 101 osiągnęła Pani 
Paulina Grala z I LO – 7 mi-
nut. Najlepszy wynik drużyno-
wy osiągnęła natomiast drużyna 
Zespołu Szkół Ekonomicznych. 
II etap rozgrywek oparty był na 
Cashflow 202 i tym razem naj-

Po raz VI Dom 
Przedsiębiorcy 
włączył się 
organizację ob-
chodów „Światowego 
tygodnia 
przedsiębiorczości”. 
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lepszy czas zajęła również Pani 
Paulina Grala z I LO. Nagrodą 
dla najlepszej drużyny była naj-
nowsza wersja gry Cashflow, a 
najlepszy uczestnik obu etapów 
otrzymał dwa upominki rzeczo-
we oraz książki poświęcone te-
matyce przedsiębiorczości. Ser-
decznie gratulujemy wszystkim 
uczestnikom jak i zwycięzcom 
IV turnieju. Jednocześnie dzię-
kując wszystkim nauczycielom 
i dyrektorom szkół ponadgim-
nazjalnych za wzięcie udziału w 
IV Turnieju Cashflow.

17  listopada  odbyła  się  V I 
gala  konkursów  „Przedsię-
biorca Roku” i „Mój Biznes-
plan” była podsumowaniem 
wszystkich działań związanych 
z tygodniem przedsiębiorczo-
ści ale także podsumowaniem 
ostatnich miesięcy poświęco-
nych na organizację konkur-
sów i wszystkich wydarzeń w 
ramach ŚTP. 

Podczas gali odbyła się pre-
zentacja nowego inwestora w 
Tczewie, firmy Etac Poland sp. 
z o.o., którą reprezentował Pan 
Piotr Cyranowski – Dyrektor 
zarządzający. Firma Etac ma 
swoje korzenie w Szwecji i w 
związku z dalszym rozwojem 
działalności w Europie, rozpo-
czyna budowę nowego zakła-
du produkcyjnego na działce 
przy ul. Czatkowskiej w Tcze-
wie. Nowy inwestor będzie na 
miejscu produkował i monto-
wał sprzęt rehabilitacyjny dla 
osób niepełnosprawnych, dzie-
ci i seniorów. Ponadto w Tcze-
wie będzie utworzone centrum 
edukacyjne oraz magazyn dys-
trybucyjny firmy Etac, wiodące-
go producenta na rynku sprzę-
tu rehabilitacyjnego. Docelowo 
inwestycja firmy Etac przynie-
sie 150 miejsc pracy.

Najważniejszą częścią ga l i 
były jednakże rozstrzygnię-
cia konkursów „Mój Biznes-
plan” oraz „Przedsiębiorca 
Roku”. W kategorii najlepszy 
pomysł na biznes zwyciężył: 
Park Rozrywki Kociewiak – 
autorstwa Patrycji Włodkow-
skiej uczennica Zespołu Szkół 

Ekonomicznych, Biznesplan 
zakładał otwarcie rodzinne-
go centrum rozrywki, ścianka 
wspinaczkowa i park linowy.
Natomiast najlepszy biznes-
plan napisała Ewelina Wolna 

uczennica Zespołu Szkół Eko-
nomicznych. Biznesplan zakła-
dał powstanie „Domu Strachu” 
Scary House, nawiązującego do 
fabuły mrocznych horrorów… . 
Nagrodę otrzymał również na-

uczyciel prowadzący ucznia z 
najlepszym biznesplanem Pani 
Anna Andrzejczak Nauczyciel 
przedsiębiorczości z Zespołu 
Szkół Ekonomicznych.
W konkursie Przedsiębiorca 
Roku przyzna następujące wy-
różnienia:
Wyt wórnia  stempli  Fortu-
na – Tomasz Roskwitalski - 
W uznaniu za 30 letnią działal-
ność na rynku oraz uznanie wśród 
klientów.
Salon Fryzjerski Tadek – Ta-
deusz Kowalewski - W uzna-
niu za długoletnią obecność na 
rynku (od 27 lat), przekazywa-
nie umiejętności fryzjerskich na-
stępnym pokoleniom i doskonalenie 
personelu oraz bardzo duże uzna-
nie klientów.
Exwood sp. z o.o. - W uznaniu 
za nieustanny rozwój firmy, po-
szerzanie gamy produktów oraz 
współpracę w zakresie aktywi-
zacji zawodowej osób niepełno-
sprawnych i zagrożonych społecz-
nym wykluczeniem.
Laureatami tytułu „Przedsię-
biorca Roku: została w kategorii 
Mikroprzedsiębiorstwa - 
Panda Biuro Turystyki i Han-
dlu Barbara Dobrowolska - W 
uznaniu za 26 letnią działalność 
na rynku, dbałość o klienta i sta-
łe podnoszenie jakości usług oraz 
oferty biura w nieustannie zmie-
niających się warunkach branży 
turystycznej. Natomiast w kate-
gorii: Małe i średnie przedsię-
biorstwa – INSAN s.c. Woj-
ciech  Zw iernik ,  K r yst y na 
Wyczyńska – W uznaniu za 26 
lat aktywnej działalności na ryn-
ku lokalnym jak i regionalnym, 
wspieranie tradycji rzemieślni-
czych z wykorzystaniem nowo-
czesnych metod i narzędzi.
Dziękujemy wszystkim, którzy 
zaangażowali się w organizację 
obchodów Światowego Tygo-
dnia Przedsiębiorczości i zapra-
szamy do dalszej współpracy. 
Obszerną fotorelację z całego ty-
godnia przedsiębiorczości znaleźć 
można na naszej stronie: www.
dp.tczew.pl
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– nr XXXVI/305 /2017 w spr. 
przyjęcia rocznego planu potrzeb 
w zakresie wykonywania prac 
społecznie użytecznych w mie-
ście Tczewie na rok 2018;
– nr XXXVI/306/2017 w spr. 
udzielenia pomocy finansowej dla 
Powiatu Tczewskiego; 
– nr XXXVI/307/ 2017 w spr. 
zatwierdzenia Gminnego Pro-
gramu Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych 
i Narkomanii w mieście Tczewie 
na 2018 r.; 
– nr XXXVI/308 /2017 w spr. 
uchwalenia programu współ-
pracy Gminy Miejskiej Tczew 
z podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publiczne-
go na 2018 r;
– nr XXXVI/309 /2017 w spr. 
stwierdzenia przekształcenia do-
tychczasowej sześcioletniej Spor-
towej Szkoły Podstawowej nr 
2 z Oddziałami Integracyjny-
mi im. Bohaterów Westerplatte 
w Tczewie w ośmioletnią Spor-
tową Szkołę Podstawową nr 2 
z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Bohaterów Westerplatte w 
Tczewie; 
– nr XXXVI/310 /2017 w spr. 
stwierdzenia przekształcenia do-

na XXXVi sesji rady miejskiej W TczeWie, 23 lisToPada PodjęTo nasTęPujące uchWały:
tychczasowej sześcioletniej Szko-
ły Podstawowej Nr 5 im. Ada-
ma Mickiewicza w Tczewie w 
ośmioletnią Szkołę Podstawo-
wą nr 5 im. Adama Mickiewicza 
w Tczewie;
– nr XXXVI/311 /2017 w spr. 
stwierdzenia przekształcenia do-
tychczasowej sześcioletniej Szko-
ły Podstawowej Nr 7 im. Sta-
nisława Staszica w Tczewie w 
ośmioletnią Szkołę Podstawo-
wą nr 7 im. Stanisława Staszica 
w Tczewie;
– nr XXXVI/312 /2017 w spr. 
stwierdzenia przekształcenia do-
tychczasowej sześcioletniej Szko-
ły Podstawowej nr 8 im. św. Woj-
ciecha w Tczewie w ośmioletnią 
Szkołę Podstawową nr 8 im. Św. 
Wojciecha w Tczewie;
– nr XXXV/313 /2017 w spr. 
stwierdzenia przekształcenia do-
tychczasowej sześcioletniej Szko-
ły Podstawowej Nr 10 z Oddzia-
łami Integracyjnymi im. Płk. 
Stanisława Dąbka w Tczewie w 
ośmioletnią Szkołę Podstawową 
nr 10 z Oddziałami Integracyj-
nymi im. Płk. Stanisława Dąb-
ka  w Tczewie; 
– nr XXXVI/314 /2017 w spr. 
stwierdzenia przekształcenia do-

tychczasowej sześcioletniej Szko-
ły Podstawowej nr 11 im. Mi-
kołaja Kopernika w Tczewie w 
ośmioletnią Szkołę Podstawo-
wą nr 11 im. Mikołaja Koperni-
ka w Tczewie; 
– nr XXXVI/315 /2017 w spr. 
stwierdzenia przekształcenia do-
tychczasowej sześcioletniej Szko-
ły Podstawowej Nr 12 im. Broni-
sława Malinowskiego w Tczewie 
w ośmioletnią Szkołę Podstawo-
wą nr 12 im. Bronisława Mali-
nowskiego w Tczewie; 
– nr XXXVI/316 /2017 w spr. 
nadania Statutu Szkole Podsta-
wowej nr 1 im. gen. Jana Henryka 
Dąbrowskiego w Tczewie;
– nr XXXVI/317 /2017 w spr. 
nadania Statutu Szkole Podsta-
wowej nr 4 im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Tczewie;
– nr XXXVI/318 /2017 w spr. 
zmiany statutu jednostki bu-
dżetowej pod nazwą Zakład 
Usług Komunalnych w Tcze-
wie, wprowadzonego Uchwałą 
nr VI/49/2015 Rady Miejskiej 
w Tczewie z dnia 30 kwietnia 
2015 r.;
– nr XXXVI/319 /2017 w spr. 
rozszerzenia cmentarza komu-
nalnego w Tczewie;

– nr XXXVI/320 /2017 w spr. 
sprawiania pogrzebu przez Gmi-
nę Miejską Tczew; 
– nr XXXVI/321 /2017 zmienia-
jąca uchwałę nr XXV/195/2012 
Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 
25 października 2012 r. w spra-
wie określenia zasad gospodaro-
wania nieruchomościami Gminy 
Miejskiej Tczew;
– nr XXXVI/322 /2017 w spr. 
rozpatrzenia petycji dotyczącej 
przyznania prawa do ulg w prze-
jazdach środkami komunikacji 
miejskiej dla osób, które świad-
czyły pracę w nielegalnych orga-
nizacjach i związkach zawodo-
wych w rozumieniu przepisów 
do kwietnia 1989 r. oraz dla osób 
które przed 4 czerwca 1989 r. nie 
wykonywały pracy na skutek re-
presji politycznych; 
– nr XXXVI/323 /2017 zmieniają-
ca uchwałę w spr. określenia wyso-
kości stawek podatku od nierucho-
mości na terenie miasta Tczewa; 
– nr XXXVI/324 /2017 w spr. 
zmian w budżecie miasta na 
2017 rok; 
– nr XXXVI/325/2017 w spr. 
zmian Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej miasta Tczewa na lata 
2017–2031.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 
8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 
2017 r. poz. 1875), art. 5 ust. 1 i 
ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991r. o podatkach i opłatach 
lokalnycha (j.t. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1785) oraz obwieszczenia 
Ministra Rozwoju i Finansów 
z dnia 28 lipca 2017 r. w spra-
wie górnych granic stawek kwo-
towych podatków i opłat lokal-
nych w 2018 r. (M. P. z 2017 
r. poz. 800) Rada Miejska w 
Tczewie po zasięgnięciu opinii 
Komisji Polityki Gospodarczej 
i Komisji Finansowo-Budżeto-
wej uchwala, co następuje:

§ 1
W uchwale nr XXXV/294/2017 
Rady Miejskiej w Tczewie z 
dnia 26 października 2017 r. w 
sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od nierucho-
mości na terenie miasta Tcze-

uchWała nr XXXVi/323//2017 rady miejskiej W TczeWie z 23 lisToPada 
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa

wa § 1 pkt 1 lit. d otrzymuje 
brzmienie:
„ d) niezabudowanych objętych 
obszarem rewitalizacji, o któ-
rym mowa w ustawie z dnia 9 
października 2015 r. o rewi-
talizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1023, 1529 i 1566), i położo-
nych na terenach, dla których 
miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego przewi-
duje przeznaczenie pod zabu-
dowę mieszkaniową, usługową 
albo zabudowę o przeznacze-
niu mieszanym obejmującym 
wyłącznie te rodzaje zabudo-
wy, jeżeli od dnia wejścia w ży-
cie tego planu w odniesieniu do 
tych gruntów upłynął okres 4 
lat, a w tym czasie nie zakoń-
czono budowy zgodnie z prze-
pisami prawa budowlanego od 1 
m2 powierzchni – 2,98 zł”.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza 
się Prezydentowi Miasta.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2018 r. i podlega ogło-
szeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego. 
Podlega również opublikowaniu 
w Biuletynie Informacyjnym PA-
NORAMA MIASTA.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Tczewie

Mirosław augustyn

Uzasadnienie
Ogłoszenie tekstu jednolite-
go dla ustawy z dnia 9 paź-
dziernika 2015 r. o rewitalizacji 
Dz.U.2017.1023 oraz wprowa-
dzenie zmian: Dz. U.2017.1529 
i Dz. U.2017.1566 wpłynęło na 
zmianę treści zapisu w art. 5 ust. 1 
pkt 1 lit. 6 ustawy z dnia 12 stycz-
nia 1991 r. o podatkach i opła-
tach lokalnych. W uchwale nr 
XXXV/294/2017 Rady Miejskiej 
w Tczewie z dnia 26 październi-
ka 2017 r. było: Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1777 z późn. zm.

W związku z powyższym pod-
jęcie przedmiotowej uchwały 
jest zasadne.

sKarbniK Miasta
HeLena KuLLas

Przypisy:
1 Niniejsza Ustawa dokonuje w za-
kresie swojej regulacji wdrożenia 
następujących dyrektyw Wspólnot 
Europejskich:
1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 
07.12.1992 r. w sprawie ustanowie-
nia wspólnych zasad dla niektórych 
typów transportu kombinowane-
go towarów między państ wami 
członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 
z 17.12.1992 r.),
2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 
17.06.1999 r. w sprawie pobiera-
nia opłat za użytkowanie niektórych 
typów infrastruktury przez pojazdy 
ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 
20.07.1999 r.).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów 
prawa Unii Europejskiej, zamieszc-
zone w niniejszej ustawie – z dniem 
uzyskania przez Rzeczpospolitą 
Polską członkostwa w Unii Europe-
jskiej – dotyczą ogłoszenia tych ak-
tów w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej – wydanie specjalne”.
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Myśląc o zmianach klimatu, więk-
szość z nas nie kojarzy problemu 
z miastami. Jednakże im większe 
miasto, tym bardziej odczuwalne 
są skutki takich zmian. Oczywi-
ście ze względu na szereg czyn-
ników (położenie geograficzne, 
stopień przykrycia gleby antro-
pogenicznym podłożem, udział 
terenów zielonych w ogólnej po-
wierzchni, zgodność głównych 
ciągów komunikacyjnych z domi-
nującymi kierunkami przesuwa-
nia się mas powietrza etc. etc.). 
Większość różnic - poza geogra-
ficznymi - jest związana z zago-
spodarowaniem przestrzennym, 
a ono jest niepowtarzalne dla 
każdego z miast.
Ekstremalne zjawiska pogodo-
we, których miasta doświadcza-
ją już coraz częściej, to skutki 
zmian klimatu (wysokie tempe-
ratury, susze, silne ulewy z sumą 
opadów wielokrotnie wyższą 
niż dawniej, huraganowe wiatry 
oraz inne anomalia). Niosą one 
ze sobą wiele szkód material-
nych na terenach zurbanizowa-
nych – podtopienia, powodzie 
czy zniszczenia powiatrowe. Z 
reguły są one bardzo trudne do 
wyceny, o ile straty te są zwią-
zane tylko z mieniem. Często 
dotyczą też samych mieszkań-
ców – w największym stop-
niu widoczny jest 18% wzrost 
śmiertelności z powodu chorób 
układu krążenia podczas wy-
jątkowo wysokich temperatur. 
Wszystkie te zjawiska zdarza-
ły się w przeszłości, ale obecnie 
zadziwia nas ich intensywność i 
zwiększona częstotliwość. 
Zmiany temperatury powie-
trza w skali całego kraju są 
faktem. W okresie od 1980 – 
2010 średnia roczna tempera-
tura wzrastała o ok. 0,30C na 
10 lat na zachodzie i wschodzie 
kraju i 0,10C w środku Polski. 
Niby niewiele, ale w przelicze-
niu na inne wskaźniki daje to 
nam już wyraźny obraz tempa 
zmian. Np. Liczba dni z tem-
peraturą poniżej 00C zmniej-
sza się z szybkością ok. 2-3 dni/ 

czy my Też musimy PrzysTosoWać się do zmian klimaTu?

10 lat, a liczba dni z temperatu-
ra > 250C wzrasta już do ok. 6 
dni/10 lat. 
W wyniku obserwowanych 
skutków zmian klimatu ad-
aptacja do nich jest koniecz-
nością zarówno na poziomie 
międzynarodowym, jak i krajo-
wym i lokalnym. I tak od - art. 
4 Ramowej konwencji Naro-
dów Zjednoczonych w sprawie 
zmian klimatu (program dzia-
łań z Nairobi 2006), poprzez 
strategię przystosowania się do 
zmiany klimatu (Unia Euro-
pejska 2013) aż do opracowań 
na poziomie krajowym, gdzie 
w Strategicznym Planie Ad-
aptacji dla sektorów i obszarów 
wrażliwych na zmiany klima-
tu do roku 2020 z perspekty-
wą do roku 2030 – podkreśla 
się wrażliwość miast na zmiany 
klimatu oraz znaczenie decyzji 
samorządów lokalnych w dzia-
łaniach adaptacyjnych. Przy 
wielu narzędziach prawno-pla-
nistycznych, jakimi dysponu-
ją miasta podkreśla się znacze-
nie wykorzystywania ich do 
ochrony terenów zieleni. Natu-
ralna zdolność poszczególnych 
ekosystemów do niwelowania 
skutków zmian klimatu to klu-
czowe narzędzie do adaptacji w 
tym kierunku. 
Różne miasta , w za leżno-
ści od lokalnych uwarunko-
wań lub nasilenia problemów 
mogących w znacznym stop-
niu wpływać na zmiany kli-

matu, już od wielu lat prowa-
dzą swoje programy i działania 
sprzyjające ochronie jakości 
powietrza, wody czy innych 
składników środowiska.
Na  cz y m  mia ł yby  polegać 
działania adaptacyjne?
1. Gromadzenie zasobów da-

nych  wieloletnich, które 
mogłyby stanowić wyjście do 
oceny ryzyka zagrożeń wy-
nikających z prognozowa-
nych zmian klimatu. Bardzo 
pomocna może być tzw. ana-
liza historyczna czyli sporzą-
dzona na podstawie danych z 
minimum 20 lat. 

2.  Edukacja. Kampanie dla 
mieszkańców i samorządów 
lokalnych. Badania przepro-
wadzone w latach 2009 – 
2012 w ponad stu miastach 
Polski (w tym w Tczewie) 
jednoznacznie wskazują, że 
konieczne jest podniesie-
nie świadomości zagrożeń i 
wskazanie możliwości dzia-
łań prewencyjnych.

3. Odpowiednie zarządzanie 
r yzykiem  powodziow ym 
(inwestycje w wały przeciw-
powodziowe, prace regula-
cyjne na ciekach etc.)

4. Racjonalne gospodarowa-
nie  zasobami  wodnymi – 
szczególnie w podstawo-
wych obszarach: zasilanie 
miasta w wodę, jej wykorzy-
stywanie oraz oczyszczanie 
po użyciu.

5.  Dystrybucja ciepła – po-
prawa jakości sieci przesyło-
wych niwelująca potencjalne 
straty, dostarczanie dostoso-
wane do faktycznego zapo-
trzebowania (tzw. „inteligen-
tne sieci”). Wymiana starych 
węzłów na nowe, umożliwia-
jące stosowanie automatyki 
pogodowej. 

6. Podnoszenie jakości powie-
trza – programy sprzyjają-
ce ograniczeniu niskiej emi-
sji ze źródeł rozproszonych 
(małe kotłownie i indywidual-
ne źródła spalania) oraz środ-
ków transportu.

7.  Transport miejski – wspie-
ranie komunikacji publicznej 
(udogodnienia i jakość), rozwój 
infrastruktury dla przemiesz-
czania się rowerem czy samo-
chodami bezemisyjnymi, sku-
teczne zarządzanie ruchem (od 
inteligentnych systemów trans-
portowych po nadzorowanie 
kierowców przez służby), w 
uzasadnionych przypadkach 
rozważenie wprowadzenia sy-
stemów rowerów miejskich 
oraz oczywiście kampanie edu-
kacyjne związane z tematyką 
transportową.

8. Zwiększanie powierzchni 
terenów zielonych dla po-
prawy odporności miasta 
na drastyczne zjawiska po-
godowe.

9. Powiązanie aspektów kli-
matycznych z dokumenta-
mi obowiązującymi w miej-
skiej polityce przestrzennej 
– kształtowanie przestrze-
ni w taki sposób, aby nie po-
wodował on większego za-
grożenia dla mieszkańców 
w warunkach zmieniającego 
się klimatu. 

W większości miast – w tym w 
Tczewie – wymienione powyżej 
zmiany przystosowawcze już się 
rozpoczęły. Największego tem-
pa nabrały one w miastach po-
wyżej 100 000 mieszkańców, 
gdzie opracowywane są plany 
adaptacji do zmian klimatu. 

a.
 Pe

ich
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Tradycyjnie w ostatni przed-
świąteczny weekend odbę-

dzie się na placu Hallera Jar-
mark Bożonarodzeniowy. Na 
klientów będą czekać swojskie 
wędliny, sery, chleb litewski, 
kwas chlebowy, herbaty, kon-
fitury, cukierki odpustowe, do-
mowe pierogi, miody pitne, 
zupa grzybowa, barszcz, ciasto 
domowe, a ponadto cała gama 
wyrobów rękodzielniczych, 
począwszy od ozdób świątecz-
nych (stroików, bombek, wień-
ców, świec), a skończywszy na 
aniołkach i przedmiotach drew-
nianych, szklanych, gipsowych, 
zdobionych techniką decoupa-

24 listopada br. odbył się Koncert 
Finałowy X Jubileuszowego Festi-
walu Twórczości Kociewskiej im. 
Romana landowskiego. Formu-
ła koncertu została zmieniona, 
ze względu na jego jubileuszowy 
charakter.
Pierwszym punktem uroczy-
stości była prezentacja filmowa 
wspomnień o patronie festiwalu 
– Romanie Landowskim, przy-
gotowana przez Telewizję Tet-
ka. – Jego pasją była historia po-
wszechna i historia Pomorza. 
W poezji taty obok historycz-
nych opisów krajobrazu Kocie-
wia, znajdowały się również zna-
ne i cenione postacie historyczne 
regionu. (…) Uwielbiał słuchać 
Chopina, Beethovena, Czajkow-
skiego, muzyka poważna inspiro-
wała go do pisania poezji i teks-
tów do piosenek lub innych form 
muzycznych, np. „Panie po-
wstrzymaj głos ostatniego dzwo-
nu – opowiadał Janusz Landow-
ski – syn Romana Landowskiego. 
Zdaniem Józefa Golickiego, nie 
tylko był inicjatorem świetnych 
pomysłów z dziedziny kultury, 
ale także realizatorem. Kociewie 
mu wiele zawdzięcza.
Podczas spotkania recytowano 
wiersze poety, odbyła się także 
promocja książki „Roman Lan-
dowski. Poezje. 462 utwory ze-
brane”, którą zaprezentował dr 
hab. Edward Jakiel prof. Uni-
wersytetu Gdańskiego. Wśród 
zaproszonych gości, którzy po-
dzielili się wspomnieniami o 
Romanie Landowskim byli:

X FesTiWal TWórczości kocieWskiej im. r. landoWskiego za nami

– Eleonora  Lewandowsk a 
była prezes TMZT, inicjator-
ka i główna organizatorka Fe-
stiwalu,
– Tadeusz Abt – muzyk, pia-
nista, kompozytor, akompa-
niator, instruktor muzyczny, 
konsultant muzyczny sceny li-
terackiej „Propozycje” założo-
nej przez Romana Landow-
skiego, współpracownik Chóru 
Męskiego „Echo”, kompozytor 
wielu piosenek, także do słów 
Romana Landowskiego,
– Wojciech Galiński związa-
ny z pracą w ośrodkach pomo-

cy społecznej, absolwent Szkoły 
Muzycznej, założyciel i kierow-
nik zespołu Spes, kompozytor 
muzyki do wielu tekstów Ro-
mana Landowskiego,
–  Janusz  Landowsk i – syn 
poety, specjalista ds. ochro-
ny i kształtowania środowiska, 
współorganizator festiwalu, 
członek TMZT, kontynuator 
działań wydawniczych twór-
czości ojca.
Poszczególne utwory śpiewa-
ne zaprezentował zespół w 
składzie: Małgorzata Kornas, 
Wojciech  Galińsk i,  Adam 

Przybyłowski,  Igor  Wasie-
wicz-Pawlaczyk.
Punktem kulminacyjnym było 
wykonanie Oratorium na chór 
i solistów „Panie, powstrzy-
maj głos ostatniego dzwonu”. 
Msza powszechna o pokój. To 
tytuł mszy – wieloczęściowej 
formy wokalno-instrumental-
nej z własnym, odrębnie napisa-
nym tekstem. Teksty – Roman 
Landowski, muzykę i aranża-
cję przedstawili Wojciech i Da-
mian Galińscy. Wykonawcami 
byli członkowie byłego Chó-
ru Juventus, pod dyrekcją Ka-
zimierza Ostrowskiego. Soli-
ści: Joanna Dąbrowska, Beata 
Pogorzelska-Krasińska, Kata-
rzyna Winkelmann, Sławomir 
Dombrowski, Wojciech He-
bel, recytatorzy: Daria Dang, 
Jakub Lewandowski.
Wyniki konkursu realizowanego 
w ramach Festiwalu znajdują się 
na stronie: www.tmzt.tczew.pl
Głównym organizatorem i ko-
ordynatorem konkursu jest To-
warzystwo Miłośników Zie-
mi Tczewskiej, a współpracują 
z nim: Centrum Kultury i Sztu-
ki, Miejska Biblioteka Publiczna 
im. A. Skulteta, Fabryka Sztuk w 
Tczewie oraz Ognisko Pracy Po-
zaszkolnej w Starogardzie Gd.
Festiwal dofinansowany jest ze 
środków budżetu miasta Tczew 
na realizację zadania publiczne-
go w zakresie kultury i dziedzi-
ctwa narodowego. 

M. L.
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Roman Landowski – pisarz, publicysta, regionalista, członek związku li-
teratów Polskich, urodził się 25 listopada 1937 r. w Świeciu, zmarł 22 sierpnia 
2007 roku w Tczewie. w 1950 r. zamieszkał w Tczewie, a w 1958 r. debiutował 
utworami poetyckimi na łamach prasy wojskowej w Bydgoszczy, podczas od-
bywania zasadniczej służby wojskowej. Był współzałożycielem dyskusyjnego 
klubu Filmowego „Sugestia” i Towarzystwa miłośników ziemi Tczewskiej oraz 
założycielem i pierwszym redaktorem naczelnym „kociewskiego magazynu 
Regionalnego”. Pełnił funkcję redaktora w wydawnictwie diecezjalnym „Ber-

JARMARK BOżONARODZENiOWy

ge, które mogą posłużyć jako 
drobne upominki. Oczywiście 
nie zabraknie też choinek. Dla 
klientów gastronomii zostanie 
przygotowany ogrzewany na-
miot, w którym będzie można 
spożyć ciepłe posiłki. 
Jarmark nie miałby swojego uro-
ku, gdyby nie działania towarzy-
szące handlowi. W tym roku od-
wiedzi nas zimowy korowód z 

Królem i Królową Śniegu, któ-
rzy pojawią się na szczudłach. 
Oczywiście nie może zabraknąć 
Świętego Mikołaja – rozdające-
go drobne upominki w konkur-
sach i zachęcającego do wspól-
nej zabawy. Kolejna propozycja 
dla milusińskich – to warsztaty 
twórczego rękodzieła w „Zimo-
wej krainie”. Dzieci będą mogły 
wykonać ozdoby i kartki świą-
teczne, a także zimowe pacynki. 
Zachęcamy również do udziału 
w konkursie na najlepsze stoi-
sko podczas jarmarku. Nagrodę 
otrzymuje nie tylko laureat kon-
kursu, ale o pełnych godzinach 
będziemy losować wśród głosu-

jących choinki. Z całą pewnością 
atrakcją jest fotobudka, w której 
goście jarmarku wykonają pa-
miątkowe zdjęcie ze świątecz-
nym layoutem. 
Głównym organizatorem Jar-
marku Bożonarodzeniowego 
jest Fabryka Sztuk, a partnera-
mi: Urząd Miejski w Tczewie, 
Dom Przedsiębiorcy w Tczewie, 
GPEC TCZEW SP. Z O.O., 
Zakład Usług Komunalnych w 
Tczewie, Zakład Wodociągów i 
Kanalizacji Sp. z o. w Tczewie i 
Straż Miejska w Tczewie.
Szczegółowy program dostępny 
na: www.pchlitarg.tczew.pl

16-17 GRUDnia 
godz. 10.00-20.00

Tczew, plac Hallera  
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dyŻury w sPrAwie sKArG i wniosKÓw mieszKAŃcÓw
Mirosław 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,

adaM bUrczyk – w poniedziałki w godz. 14.00–15.30.

Chór mieszany Passionata, dla 
uczczenia swojej 5- letniej dzia-
łalności zaprasza mieszkańców 
Tczewa i okolic na Galę Jubileu-
szową przygotowaną we współ-
pracy z innymi sekcjami CKiS.

Impreza odbędzie się 20 stycz-
nia 2018 r. o godz. 16.00 w sali 
widowiskowej Centrum Kul-
tury i Sztuki w Tczewie. Będą 
występy wokalne, instrumen-
talne oraz taneczne. Popiszą się 
zarówno dzieci jak i dorośli. A 
wszystko to w temacie zimo-
wo-kolędowym… Serdecznie 
zapraszamy!
Chór Passionata powstał w lu-
tym 2013 r. przy CKiS. W 
repertuarze posiada utwo-
ry świeckie, ludowe, okolicz-
nościowe, patriotyczne oraz 
sakralne. Wszystkie opraco-
wane w układzie czterogłoso-

Mikołaj przyjechał do Tczewa nie-
zwykłym pojazdem – nowoczes-
ną zamiatarką.
6 grudnia w samo południe 
przed Urząd Miejski zajechał 
Mikołaj. Nie przyjechał jed-
nak saniami, ani rowerem, ale 
zamiatarką. Był to niezwykły 
prezent dla miasta. Kluczyki do 
nowego pojazdu odebrał prezy-
dent Mirosław Pobłocki, aby 

MiKOłAJ DO TCZEWA PRZyJECHAł… ZAMiATARKą

Ale najmłodszych i tak najbardziej cieszyły słodycze
je następnie przekazać Prze-
mysławowi Boleskiemu, dy-
rektorowi Zakładu Usług Ko-
munalnych.
Zaraz też Mikołaj wraz z po-
mocnikami, a byli wśród nich 
prezydent Tczewa Mirosław 
Pobłocki i jego zastępcy – 
Adam Burczyk i Adam Urban, 
rozdawali najmłodszym słody-
cze. Punktem kulminacyjnym 

JuBilEuSZ CHóRu PASSiONATA

wym. Najczęściej wykonuje je 
w wersji a cappella. Chór za-
debiutował jesienią 2013 roku 
na deskach CKiS podczas kon-
certu pt. „Wolność jest słodka” 
w rocznicę obchodów Święta 
Niepodległości. Kolędował w 

Członkowie Chóru mieszanego Passionata 

było jak zwykle wspólne zapa-
lenie światełek na choince. 
5 i 6 grudnia Mikołaj odwiedził 
dzieci w przedszkolach i świet-
licach środowiskowych oraz 
małych pacjentów tczewskie-
go szpitala.

***
Nowa zamiatarka, która 6 grud-
nia po raz pierwszy wjechała na 
ulice Tczewa, będzie wykorzy-

stywana do oczyszczania mia-
sta. Jest to pierwsza w Polsce 
całkowicie elektryczna zamia-
tarka, spełnia wszelkie stan-
dardy ekologiczne, nie emitu-
je szkodliwych substancji, jest 
cicha, po załadowaniu baterii 
może pracować przez 9 godzin 
bez przerwy. Producentem za-
miatarki jest włoska firma.

M.M.

Mikołaj wysiadł z … zamiatarki

ŚPiEWAć KAżDy MOżE 

W Passionacie każdy znajdzie 
szansę rozwoju swoich muzycz-
nych zainteresowań. Pomóż nam 
powiększyć naszą chóralną rodzi-
nę. Passionata zaprasza miłośni-
ków śpiewu, amatorów oraz tych, 
którzy znają nuty – do współtwo-
rzenia i przeżywania piękna mu-
zyki. Próby odbywają się w sie-
dzibie Centrum Kultury i Sztuki w 
Tczewie (ul. Kard. St. Wyszyńskie-
go 10) we wtorki o godz. 19.00, w 
sali na poddaszu.

czasie Wigilii Miejskiej i Świę-
ta Trzech Króli. Śpiewem ubo-
gacał liturgię mszy świętych w: 
Sanktuarium w Lubiszewie, El-
blągu, Mątowach Wielkich, Li-
sewie Toruńskim, Gowidlinie, 
Prokowie, Świeciu oraz w wie-

lu kościołach naszego miasta. 
Chór spotkał się z dużym uzna-
niem podczas Przeglądu Chó-
rów Pomorskich w Dzierżążnie 
jesienią 2014 roku. Chór wystę-
puje również w imprezach ple-
nerowych na terenie Tczewa tj. 
festynach, uroczystościach. 
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PLAC ŚW. GRZEGORZA

Prezydent Miasta Tczewa
Mirosław Pobłocki

KOLĘDY W WYKONANIU TCZEWSKICH CHÓRÓW 

WIGILIJNE SPOTKANIE 
OPŁATKOWE

17 grudnia o godz. 14.00

zaprasza mieszkańców 
na

z udziałem

Księdza Biskupa Ryszarda Kasyny

ŻYWY ŻŁÓBEK


