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Świąt Bożego Narodzenia magicznych tak, jak w dzieciństwie,
Mirosław Pobłocki
Prezydent Tczewa

życzą

Zenon Drewa

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie

M. Mykowska

obecności bliskich, serdecznych rozmów,
odrobiny lenistwa,
nowych radości w Nowym Roku
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Zmarł Zbigniew Korpolewski – reżyser, Budżet Obywatelski 2018
prezenter, autor tekstów, tczewianin – do 21 grudnia zgłaszamy projekty
25 listopada, w wieku 84 lat zmarł Zbigniew Korpolewski, artysta
estradowy, reżyser, prezenter, autor tekstów, tczewianin z pochodzenia.

Już po raz szósty realizujemy Budżet Obywatelski Tczewa. Do dyspozycji mieszkańców jest nadal 1 mln zł, ale do regulaminu wprowadzonych zostało kilka zmian.
Projekty można zgłaszać do 21 grudnia. Może to zrobić każdy
mieszkaniec zameldowany na terenie danego okręgu, który w 2019 r.
ukończy 16 lat i starszy. Te same wymogi dotyczą głosowania na
zgłoszone projekty. Zgłoszeń projektów nie mogą dokonywać instytucje, podmioty prawne i organizacje społeczne.
Istotna zmiana to nowy podział na okręgi. W Budżecie Obywatelskim na 2019 r. miasto zostało podzielone na 4 okręgi, na które przeznacza się następujące kwoty:

• Okręg nr 1 – (Os. Staszica, Zatorze, Stare Miasto) – 210 tys. zł
• Okręg nr 2 – (Os. Za Parkiem, Bema, Os. Jabłoniowe, Czyżykowa,
Os. Witosa, Kolejarz, Strzelnica) – 230 tys. zł
• Okręg nr 3 – (Nowe Miasto, Os. Garnuszewskiego) – 200 tys. zł
• Okręg nr 4 – (Suchostrzygi, Os. Prątnica, Bajkowe) – 360 tys. zł.
Zgłaszane projekty muszą spełniać m.in. następujące warunki:

Urodził się w Tczewie 5 września 1934 r. Prowadził m.in. koncerty The Rolling Stones i The Animals. Wraz z Jerzym Połomskim, Ireną Kwiatkowską i Ireną Santor występował w Anglii, Australii, USA, Kanadzie. Wraz z Tadeuszem Rossem występował
w Telewizji Polskiej w autorskim programie satyrycznym „Loża”.
Był dyrektorem Zakładu Widowisk Estradowych, wchodzącego
w skład Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych. Przed
przejściem na emeryturę był dyrektorem w stołecznym Teatrze
„Syrena”. Był autorem tekstów satyrycznych dla Hanki Bielickiej
i do kabaretów „Dudek”, „Egida”. W kwietniu 2013 r. został odznaczony Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. (za Wikipedią)
Artysta kilkukrotnie odwiedzał Tczew. Był tu m.in., w 2010 r.,
wraz z Ireną Santor, która wystąpiła wówczas z koncertem w Centrum Kultury i Sztuki. R. Korpolewski wspominał wówczas swoje
dzieciństwo w Tczewie i artystyczny debiut na deskach tutejszego
domu kultury. Wspominał również artystów, z którymi współpracował. Pisał monologi, m.in. dla Hanki Bielickiej, Jana Kobuszewskiego, Ireny Kwiatkowskiej.
Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki przekazał kondolencje rodzinie artysty.
M.M.

Ilu nas jest?
Na początku grudnia br. w Tczewie zameldowanych było
57 185 osób, w tym 55 850 na pobyt stały i 1335 na pobyt czasowy. Od początku listopada ubyło 7 osób.
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– posiadać cechy zadań inwestycyjnych, niewymagających uzyskania decyzji pozwolenia na budowę i nie posiadać cech zadań
remontowych w myśl przepisów ustawy Prawo budowlane, za
wyjątkiem remontów chodników;
– zrealizowany projekt musi być ogólnodostępny dla mieszkańców miasta;
– być możliwe do zrealizowania w jednym roku budżetowym 2019;
– być zgodne z prawem, w tym z prawem lokalnym, a w szczególności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa;
– muszą być możliwe do realizacji pod względem technicznym i finansowym, z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów;
– dotyczyć terenów i obiektów stanowiących własność miasta
Tczewa lub innych, do których miasto posiada prawo nieodpłatnego dysponowania. Projekty nie mogą być realizowane na
terenach zamkniętych i prywatnych, z wyjątkiem wspólnot i
spółdzielni mieszkaniowych;
– całkowita szacunkowa wartość kosztorysowa jednego projektu
nie może przekroczyć maksymalnej kwoty wydatków, przeznaczonej na dany okręg,
– zgłoszony projekt nie może obejmować wyłącznie wykonania
dokumentacji technicznej na realizację zadania;
– w przypadku projektów, których realizacja miałaby nastąpić na
działce/działkach, nie będących własnością Gminy Miejskiej
Tczew, wniosek projektowy wymaga wyrażenia zgody podmiotu/ów władających działką/działkami (na realizację projektu, nieodpłatne dysponowanie w/w działkami w celu realizacji
projektu, nieodpłatne powszechne udostępnienie zrealizowanego projektu zgodnie z jego przeznaczeniem, na przyjęcie odpowiedzialności za bieżące utrzymanie środków trwałych, powstałych w ramach wykonanego projektu).
Szczegółowe granice okręgów, wraz z ulicami, wchodzącymi
w ich skład oraz Regulamin Budżetu Obywatelskiego znajdują się
na stronie www.bo.tczew.pl oraz www.wrotatczewa.pl
Harmonogram Budżetu Obywatelskiego Tczewa 2019

zgłaszanie projektów – od 8 do 21 grudnia 2018 r.
weryfikacja projektów – do 30 stycznia 2019 r.
ogłoszenie listy projektów – do 6 lutego 2019 r.
głosowanie na zakwalif ikowane projekty – od 7 lutego
do 1 marca 2019 r.
(formularze do głosowania będą dostępne od 7 lutego 2019 r.)
– ogłoszenie wyników Budżetu Obywatelskiego – do 29 marca
2019 r.
–
–
–
–
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Prezydent Tczewa nagrodził najzdolniejszych

Budowa stadionu lekkoatletycznego
– mamy 5 ofert

Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki nagrodził najzdolniejszych – uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i studentów.

5 ofert wpłynęło na przetarg dotyczący wykonania I etapu boiska
lekkoatletycznego przy ul. Bałdowskiej.

U

roczystość wręczenia nagród odbyła się 7 grudnia w
Urzędzie Miejskim. Laureatom
towarzyszyli rodzice, opiekunowie oraz nauczyciele. Nagrody zostały przyznane w ramach
Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. Do końca października
wpłynęło 27 wniosków, które
oceniała komisja powołana przez
prezydenta miasta. Łączna pula
nagród to 20 tys. zł.

Wiceprezydent Adam Urban
pogratulował osiągnięć uczniom i podziękował rodzicom
i nauczycielom za wsparcie i
pomoc, jakie dają młodzieży.
Mogą być dumni z wyników,
jakie osiągnęli.

Nagrody zostały przyznane za
osiągnięcia w roku szkolnym
2017/2018 (przy nazwiskach
nagrodzonych podajemy szkoły, w których uczyli się w roku
szkolnym za który przysługuje nagroda).
Nagrody finansowe otrzymali:

– Nikola Tuszkowska, Dominik Derbin, Laura Jaśkowiak, Aleksandra Garska,
Maciej Knurowski, Oliwia

M. Mykowska

21 osób otrzymało nagrody finansowe, które wynosiły od 300
do 2000 zł. 2 osoby otrzymały
nagrody rzeczowe.

Oferty sięgają od 4,8 do 5,3 mln
zł – W budżecie zaplanowaliśmy na inwestycję 5 mln zł – trzy
oferty mieszczą się w tej kwocie.
Wszystkie firmy zaoferowały
60-miesięczną gwarancję w razie
usterek, które mogłyby wystąpić
po wykonaniu zamówienia.

Nagrodę wręczył wiceprezydent Adam Urban

–

–
–
–
–
–
–

Boguszewicz – Szkoła Podstawowa nr 4 w Tczewie
Sara Szczuka, Zuzanna
Bonk – Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Tczewie
Jan Turski – I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie
Zofia Bonk, Borys Szoła –
Katolicka Szkoła Podstawowa w Tczewie
Maciej Rząd – Uniwersytet
Mikołaja Kopernika w Toruniu
Jan Tryka – Gdańskie Liceum Autonomiczne
Błażej Tecław – Zespół
Szkół Łączności w Gdańsku
Emilia Janicka, Julia Janicka – Gdańskie Autonomiczne Gimnazjum

– Maja Bułat, Karolina Radtke – I Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku
– Mikołaj Bartoszewski –
Uniwersytet Warszawski
– Jan Lewandowski – Akademia Muzyczna w Gdańsku
– MartynaKlóskowska – I Liceum
Ogólnokształcące w Tczewie.
Nagrody rzeczowy otrzymały:
– Agata Telefus – I Liceum
Ogólnokształcące w Tczewie
– Nadia Malowana – Liceum Ogólnokształcące „Collegium Gedanese”.
Uroczystość umilił występ taneczny nagrodzonych z osiągnięcia artystyczne – Zofii Bonk
i Borysa Szoły.
M.M.

Do przetargu zgłosiły się firmy z
Warszawy, Piaseczna, Dąbrowy
Górniczej i z okolic Świdnicy.
W zakres I etapu inwestycji wchodzą m.in.: budowa bieżni lekkoatletycznej oraz sektora rzutów z
nawierzchnią z trawy naturalnej,
budowa płyty boiska piłkarskiego, dostawa i montaż wyposażenia boiska piłkarskiego, wykonanie kanalizacji deszczowej.

– Tczewscy lekkoatleci osiągają coraz więcej sukcesów, dlatego potrzebne im jest nowoczesne
miejsce do trenowania i rozgrywania zawodów. Stadion służył
będzie nie tylko wyczynowcom,
ale też wszystkim miłośnikom
aktywnego spędzania czasu –
tłumaczy prezydent Mirosław
Pobłocki.
Termin wykonania prac oraz
uzyskania certyfikatu Polskiego
Związku Lekkiej Atletyki został
określony na koniec października 2019 r.
M.M.

„Cztery pory roku w Tczewie” – konkurs rozstrzygnięty
20 osób zgłosiło swoje prace do konkursu fotograficznego „Cztery pory roku w Tczewie – kalendarz 2019”.

K

onkurs odbył się po raz piaty i po raz piaty, w oparciu
o prace konkursowe, przygotowany został miejski kalendarz
planszowy.

Komisja wyróżniła również autorów prac, które trafiły do kalendarza. Są to:

–
–
–
–

Komisja przyznała 3 nagrody i
4 wyróżnienia.
Nagrody otrzymali:

– 1 miejsce – Małgorzata
Małkiewicz (luty)
– nagroda finansowa 2000 zł
– 2 miejsce – Krzysztof
Małkiewicz (marzec) –
nagroda finansowa – 1000 zł
– 3 miejsce – Justyna Dubiela
(styczeń) – nagroda finansowa 500 zł.

Zwycięska fotografia autorstwa Małgorzaty Małkiewicz. Inscenizacja
bitwy o Tczew z 1807 roku

Artur Łobocki
Katarzyna Świątek
Zbigniew Fryza
Grzegorz Chojnowski.

Wyróżnieni autorzy fotografii
otrzymali upominki, a wszyscy
uczestnicy – kalendarze.
W holu Urzędu Miejskiego (budynek główny – pl. Piłsudskiego
1, I piętro) można oglądać wystawę wybranych fotografii nadesłanych na konkurs.
Kalendarze ścienne na 2019 r. można
nabyć w kasie UM w cenie 5,10 zł.
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Kolejne tczewskie pary świętowały jubileusze małżeńskie
22 listopada w Urzędzie Stanu Cywilnego odbyła się kolejna w tym
roku uroczystość związana z jubileuszami małżeńskimi.

Pary, które obchodzą jubileusz
50-lecia pożycia małżeńskiego
otrzymały Medale Prezydenta RP za długoletnie pożycie
małżeńskie, natomiast wszystkie małżeństwa otrzymały od
prezydenta miasta Tczewa symboliczne bony na nagrody rzeczowe o wartości od 1000 do
2000 zł.

Tczew jest jedynym miastem,
które w ten sposób nagradza jubilatów małżeńskich, co podkreśliła jedna z nagrodzonych
jubilatek. – Politycy zw ykle
wiele obiecują, ale niewiele z
nich spełniają – u nas w Tczewie
obietnice są realizowane. Dziękuję za to panu prezydentowi
Mirosławowi Pobłockiemu.

M. Mykowska

Wiceprezydent Adam Urban
oraz kierownik USC – Alina
Kollwitz–Sobolewska życzyli
wszystkim pomyślności, zdrowia i jeszcze wielu wspólnych
jubileuszy.

Jubileusz 60-lecia pożycia
małżeńskiego obchodzili:
– Jadwiga i Wacław Grzenda
– Natalia i Kazimierz Wojciechowscy
– Janina i Jan Młyńscy
Jubileusz 55-lecia pożycia
małżeńskiego obchodzili:

– Irena i Aleksander Markowscy
– Irena i Roman Tucholscy

Jubileusz 50-lecia pożycia
małżeńskiego obchodzili:
– Zofia i Stanisław Imienowscy
– Józefa i Jan Kunowscy
– Klara i Henryk Janiccy
– Anna i Edward Milewscy
– Elżbieta i Bogdan Sobkowiakowie
– Wanda Hill-Leszczyńska
i Kazimierz Leszczyński.
Zgodnie z zarządzeniem prezydenta Tczewa, parom mał-

żeńskim zamieszkującym i zameldowanym na pobyt stały w
Tczewie powyżej 5 lat, obchodzącym jubileusz pożycia małżeńskiego, przyznawane są nagrody rzeczowe 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.

Zenon Drewa na czele Rady Miejskiej w Tczewie VIII kadencji
Zenon Drewa został przewodniczącym Rady Miejskiej w Tczewie
VIII kadencji, wybrano też troje
wiceprzewodniczących.

Ślubowanie złoż ył również
prezydent Tczewa Mirosław
Pobłocki, dla którego jest to
trzecia kadencja na tym stanowisku.
Pierwszą decyzją nowej rady
było wyłonienie przewodniczącego. Jedynym zgłoszonym
kandydatem na to stanowisko
był Zenon Drewa (Porozumie-

Radni zdecydowali również,
w jakich komisjach rady będą
pracować, wybrali przewodniczących i wiceprzewodniczących komisji:

M. Mykowska

Pierwsza sesja Rady Miejskiej
po październikowych wyborach samorządowych odbyła
się 19 listopada. Poprowadziła ją radna seniorka – Gertruda Pierzynowska. Marek Base,
przewodniczący oraz członkowie Miejskiej Komisji Wyborczej przekazali now ym radnym zaświadczenia o zdobyciu
mandatu, a po złożeniu ślubowania, nowa rada mogła rozpocząć pracę.

Tadeusz Dzwonkowski (Prawo
i Sprawiedliwość) oraz Gertruda Pierzynowska (PnP).

Nowy przewodniczący Rady miejskiej VIII kadencji odbiera gratulacje
od prezydenta i radnych

nie na Plus), wybrany 21 głosami „za”, przy jednym wstrzymującym.

Zenon Drewa od 26 lat jest
związany z samorządem miasta, najpierw jako członek spoza
rady, radny, później przez dwie
kadencje – wiceprzewodniczący i przewodniczący Rady Miej-

skiej, przez dwie kolejne kadencje – wiceprezydent Tczewa ds.
społecznych i przez ostatnie 4
lata – przewodniczący Komisji
Rewizyjnej.
Z dwóch do trzech zwiększyła się liczba wiceprzewodniczących – funkcje te objęli – Iwona
Nitza (Platforma Obywatelska),

– Komisja Rewizyjna – przewodnicząc y Roman Kucharski (PO), zastępca –
Kazimierz Mokwa (PnP

– Komisja Finansowo-Budżetowa – przewodniczący Kazimierz Ickiewicz (PnP),
zastępca – Józef Cichon
(PiS)

– Komisja Polityki Gospodarczej – przewodniczący
Krzysztof Misiewicz (PnP),
zastępca – Piotr Antczak
(PiS)

– Komisja Edukacji, Kultury
i Kultury Fizycznej – przewodniczący Tomasz Tobiański (PnP), zastępca –
Brygida Genca (PO)
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– Komisja Polityki Społecznej
– przewodnicząca Bożena
Chylicka (PnP), zastępca –
Mieczysław Matysiak (PiS)

– Komisja Skarg, Wniosków
i Petycji – przewodniczący
Wojciech Korda (PiS), zastępca – Maciej Skiberowski (PnP).

W Radzie Miejskiej Tczewa
V III kadencji 10 mandatów
objęło Porozumienie na Plus,
6 mandatów – Prawo i Sprawiedliwość, 4 mandaty – Koalicja Obywatelska (obecnie Klub
Radnych Platformy Obywatelskiej), 3 mandaty – Inicjatywa
Samorządowa (obecnie Klub
Radnych „Tczew od nowa”).

Radni Rady Miejskiej VIII kadencji
przewodniczący rady miejskiej i jego zastępcy

Zenon Drewa (PnP)

Tadeusz Dzwonkowski (PiS)

Przewodniczący RM

Iwona Nitza (PO)

Gertruda Pierzynowska (PnP)

Z-ca Przewodniczącego RM Z-ca Przewodniczącego RM Z-ca Przewodniczącego RM

członkowie rady miejskiej

M.M.

II sesja
22 listopada odbyła się II sesja Rady Miejskiej. Podczas
niej ukonstytuowały się kluby radnych PnP, Platformy
Obywatelskiej oraz ugrupowania „Tczew od nowa”.

Piotr Antczak (PiS)

Wojciech Borzyszkowski (PO)

Łukasz Brządkowski

Józef Cichon (PiS)

Michał Ciesielski

Krystian Cieśnik (PnP)

Bożena Chylicka (PnP)

Brygida Genca (PO)

Kazimierz Ickiewicz (PnP)

Wojciech Korda (PiS)

Roman Kucharski (PO)

Marcin Kussowski

(Tczew od nowa)

R adni prz y jęl i rów nie ż
uchwały w sprawie:
– przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w mieście
Tczewie na rok 2019,
– udzielenia pomocy finansowej
dla Powiatu Tczewskiego,
– zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
w mieście Tczewie na rok
2019,
– zatwierdzenia i przekazania do organu regulacyjnego projektu regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków
Za k ładu Wodoc ią gów
i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tczewie na terenie
Gminy Miejskiej Tczew,
– zmian w budżecie miasta
Tczewa na 2018 rok,
– zmieniająca uchwa łę
w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

(Tczew od nowa)

(Tczew od nowa)

Mieczysław Matysiak (PiS) Krzysztof Misiewicz (PnP) Kazimierz Mokwa (PnP) Maciej Skiberowski (PnP)

Tomasz Tobiański (PnP)

Ewa Ziółek-Radziszewska (PiS)
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Prawie 38 mln zł na inwestycje w 2019 roku
5 listopada w Urzędzie Miejskim
odbyła się debata z mieszkańcami na temat przyszłorocznego
budżetu miasta.

Helena Kullas, skarbnik miasta, poinformowała mieszkańców, jak będą się kształtowały
przyszłoroczne wydatki i dochody budżetu miasta. Zwróciła uwagę m.in. na subwencję
oświatową, która otrzymujemy
z budżetu centralnego. Mimo
wprowadzanej przez rząd w
2019 r. podwyżki dla nauczycieli w wysokości 5 proc., subwencja przyznana Tczewowi
nie obejmuje tych dodatkowych
wydatków. Brakujące 2 mln zł
na podwyżki dla nauczycieli muszą więc zostać pokryte z
własnych środków miasta.

Projekt budżetu na 2019 r.
zakłada:
– planowane dochody:
265,8 mln zł
– planowane wydatki:
276 mln zł
– deficyt budżetowy:
10,2 mln zł.

Najwyższą kwotę wśród planowanych wydatków stanowią te
przeznaczone na oświatę. Jest to
ok. 82,6 mln zł, czyli 35 proc.
wszystkich wydatków. Zaledwie nieco ponad 46 mln zł z tej
kwoty (56 proc.) stanowi subwencja z budżetu państwa, pozostałe 36,5 mln zł dokłada samorząd miasta Tczewa.

M. Mykowska (2)

Budżet na 2019 r. jest ukierunkowany na zadania realizowane przy wsparciu środków
unijnych. Projekt zakłada wydatki na inwestycje w wysokości 37,7 mln zł, z czego dotacja
z budżetu unijnego sięgnie ok.
11,5 mln zł.

Mieszkańcy Tczewa pytali m.in. o planowane remonty dróg i chodników

Najważniejsze zadania inwestycyjne:
Inwestycje drogowe
(w tym rowerowe)

Budowa węzła integracyjnego
wraz z trasami dojazdowymi.
Rozbudowa parkingu w ramach Transportowego Węzła
Integracyjnego – 12 947 400
zł (dofinansowanie z UE)
Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R–
10 i Wiślana Trasa Rowerowa R–9 – partnerstwo miasta
Tczewa – 7 814 000 zł (dofinansowanie z UE)
Przebudowa ul. Pułaskiego (II
etap) – 2 800 000 zł
Wykup nieruchomości gruntowych pod inwestycje drogowe – 1 000 000 zł
Budowa drogi dla rowerów
wzdłuż ul. Jagiellońskiej (od
sklepu Lidl do ul. Rokickiej)
– 500 000 zł

Wykonanie nawierzchni odcinka ul. Sadowej – 400 000 zł
Przebudowa chodników w ciągu
ulic miejskich – 300 000 zł
Wymiana odcinka kanalizacji
deszczowej w ul. Kusocińskiego – 160 000 zł.
Inwestycje rewitalizacyjne
(dofinansowane z UE)
Rewitalizacja – modernizacja
Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Kościuszki –
3 300 788 zł
Adaptacja budynku przy ul. Elżbiety 19B – Rodzinny Klub
Zatorze – w yposażenie –
150 000 zł
Wykonanie dokumentacji projektowej dla „Przebudowy
ciągu komunalnego przy ul.
Podgórnej” – 80 000 zł
Wykonanie dokumentacji projektowej dla „Przebudowy

76,9 mln zł przeznaczy miasto na pomoc społeczną. (32,6
proc.), a na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska –
21,6 mln zł (9 proc.).

Deficyt budżetowy (10,2 mln zł)
sfinansowany zostanie z obligacji. Zadłużenie miasta na koniec
2019 r. planowane jest na 79,3
mln zł, co stanowi ok. 29,8 proc.
w porównaniu do dochodów.
Tym co najbardziej interesowało mieszkańców były planowane
inwestycje, które przedstawił wiceprezydent Adam Burczyk.

Wiceprezydent Adam Burczyk przedstawił plany inwestycyjne

ciągu komunalnego przy ul.
Krętej” – 80 000 zł
Inwestycje oświatowe
i sportowe
Budowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Bałdowskiej –
5 000 000 zł
Budowa budynku SP nr 4 w celu
adaptacji pomieszczeń na
przedszkole – 400 000 zł
Pozostałe inwestycje
Termomodernizacja budynku
ZUK – 1 200 000 zł
Docieplenie budynku Zespołu
Opiekuńczego przy ul. Niepodległości – 100 000 zł
Relokacja serwerowni obsługującej węzeł transportowy
– 100 000 zł
Adaptacja budynku na potrzeby Karty Miejskiej oraz zapewnienie pomieszczeń dla
kierowców i pracowników
Lokalnego Transportu Zbiorowego – 70 000 zł
Budowa stacji doładowania autobusów elektrycznych w ramach programu transportu
bezemisyjnego wraz opłata
przyłączeniową – 65 000 zł
Budżet Obywatelski
Zadania inwestycyjne realizowane w ramach budżetu obywatelskiego – 1 000 000 zł
Zadania inwestycyjne realizowane w ramach budżetu obywatelskiego dla szkół podstawowych – 200 000 zł.
M.M.
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Średniowieczny zamek stanął na bulwarze
Średniowieczny zamek – to ogromny mikołajkowy prezent, który otrzymali mali tczewianie.

W

M. Mykowska (3)

tym roku dzieci spędziły mikołajki na największym miejskim placu zabaw –
na Bulwarze Nadwiślańskim
stanęła gigantyczna zabawka. –
Średniowieczny zamek to nasz
prezent dla najmłodszych mieszkańców Tczewa – mówi prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki. – Ten tłum dzieci, który
przybył na symboliczne otwarcie tego miejsca i ich okrzyki radości świadczą, że prezent jest
trafiony. Cieszę się, że nowy
plac zabaw spodobał się małym
tczewianom, a tym samym nasz
bulwar stał się jeszcze bardziej
atrakcyjnym miejscem do wypoczynku dla całych rodzin.

Na ot warcie zamku, oprócz
tłumu dzieci i rodziców, przybyła świta św. Mikołaja. Prez ydent Tcz ewa wspól n ie z
dziećmi przeciął wstęgę i rozpoczęła się zabawa. Najmłod-

si rozgrzali się podczas zajęć
ruchow ych, zatańczyli przy
ś w i ątec znej mu z yce , bra l i
udział w grach i konkursach,
zostali obdarowani słodkościami i balonami.

Zamek na bulwarze kosztował
blisko 1 mln zł (część tej kwoty
pochodziła z puli Budżetu Obywatelskiego, a także z dotacji z
budżetu państwa – na projekty związane z rozwojem terenów

nadwiślańskich ). Jest to inwestycja samorządu miasta Tczewa. Na
zlecenie miasta wykonała je firma
Sun+, która współorganizowała
mikołajkowe spotkanie.
M.M.

Razem z Mikołajem zapaliliśmy świąteczne lampki
W południe otwarcie zamku, a wieczorem zapalenie lampek na choince – wiele atrakcji czekało na najmłodszych tczewian 6 grudnia.
a węźle transportowym –
na placu między dworcem
PKP a galerią handlową stanęła
świąteczna choinka. Do wspólnego zapalenia lampek na drzewku
zaprosił małych tczewian prezydent Mirosław Pobłocki. Ponieważ rzecz działa się 6 grudnia, nieodzowna było obecność
Mikołaja. Gość częstował dzieci
słodkościami, a w świąteczną atmosferę wprowadził wszystkich
krótki występ chóru Passionatka, działającego przy Centrum
Kultury i Sztuki.
M.M.

M. Mykowska (2)
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str a ż mie jsk a
w tczewie

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

Akcje edukacyjne

Odpowiedzialni nieletni

Funkcjonariusze Straży Miejskiej
nie tylko służą pomocą mieszkańcom, ale także, w ramach działalności profilaktycznej, odwiedzają tczewskie placówki oświatowe.
W listopadzie ostrzegali i uczyli
m.in. uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 w Tczewie.

Odpowiedzialność prawna nieletnich, karno-wychowawcze konsekwencje będące następstwem
postępowań dotyczących czynów zabronionych popełnianych
przez nieletnich oraz nowelizacje ustaw były tematem prelekcji jaką strażniczka miejska ds.
profilaktyki szkolnej – Monika
Fabich wygłosiła w Zespole Szkół
Ekonomicznych w Tczewie.

Bezpieczny i świadomy
23 listopada w „ósemce” odbyła
się pogadanka z uczniami piątych klas. Priorytetem spotkania była edukacja prawna dzieci
z uwzględnieniem praw obywatelskich, spopularyzowanie
wśród uczniów podstawowych
zasad funkcjonowania prawa, w
tym norm współżycia, wzajemnego szacunku, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec wszystkich ludzi. Podczas
prelekcji wyjaśniono, jaką odpowiedzialność karną ponoszą
osoby nieletnie oraz omówiono
konsekwencje popełniania czynów zabronionych, takich jak:
kradzież, spożywanie alkoholu, palenie papierosów.

Cyberprzemoc
– nie pozostawaj obojętnym

26 listopada odbyło się spotkanie z uczniami czwartych klas
związane z zagrożeniami występującymi w cyberprzestrzeni.
Strażniczka scharakteryzowała
zjawisko cyberprzemocy, które
na pozór niewinne, może wyrządzić ogromne szkody. Podczas prezentacji został omówiony wątek nękania, szantażu,
zniesławienia, pozyskiwania
danych z sieci niezgodnie z obowiązującym prawem. Uświadomiono dzieciom, że poczta
elektroniczna, serwisy społecznościowe i komunikatory są
często wykorzystywane do straszenia, szantażowania, rozsyłania kompromitujących filmików
lub zdjęć innych osób. Zwrócono szczególną uwagę na fakt, że
w sieci dochodzi do wielu antyspołecznych zachowań przede wszystkim agresywnych, w
których młodzi ludzie są nie
tylko ofiarami, ale coraz częściej sprawcami.

Funkcjonariuszka przytoczyła przykłady negatywnego zachowania się młodzieży, które
mogą skutkować odpowiedzialność karną. Poinformowała o
znowelizowanych przepisach
związanych z Kodeksem postepowania w sprawach o wykroczenia, Ustawą o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i Ustawą o
ochronie zdrowia przed następ-

stwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
Omawiane tematy miały z jednej
strony pokazać zagrożenia, na jakie
narażona jest dzisiejsza młodzież, z
drugiej przestrzec młodych ludzi,
przed tym, aby nigdy nie znaleźć się
w sytuacjach łamania prawa.

Na koniec spotkania, aby dogłębnie zrozumieć i zobrazować poruszane tematy, uczestnicy mieli
możliwość założenia narkogogli i
alkogogli – specjalnych okularów,
które sprawiają, że świat wygląda
podobnie jak po zażyciu narkotyków lub wypiciu alkoholu.

Straż Miejska w listopadzie
W listopadzie 2018 r. tczewska Straż
Miejska odnotowała 721 interwencji, w tym 415 zgłoszonych przez
mieszkańców i przedstawicieli instytucji, 117 – od operatorów monitoringu, 41 – zgłoszonych przez
dyżurnych Komendy Powiatowej
Policji w Tczewie oraz 148 – to interwencje własne strażników.
• 28 listopada Straż Miejska przeprowadziła na Os. Staszica działania w formie akcji informacyjnej i kontrolnej dotyczącej
spalania śmieci w domowych instalacjach grzewczych.

Strażnicy miejscy odwiedzili 403
nieruchomości. Podczas wizyt
przeprowadzono z mieszkańcami rozmowy profilaktyczno-edukacyjne, a także pozostawiono w
skrzynkach pocztowych oraz placówkach usługowo-handlowych
ulotki i plakaty informacyjne. Ponadto ustalono, że 207 nieruchomości ogrzewanych jest piecami
na opał stały (węgiel, miał), 148
ogrzewanych gazem ziemnym, w
48 przypadkach brak możliwości dokonania kontroli z powodu
nieobecności mieszkańców.
• Przewieziono 14 osób z upojeniem alkoholowym: 1 – do miej-

sca zamieszkania, 4 – do pogotowia socjalnego w Elblągu, 1 – do
policyjnej izby zatrzymań, 4 – do
ogrzewalni w Tczewie, 1 – do
Szpitala Powiatowego w Tczewie, 1 – do ośrodka dla bezdomnych „Prometeusz” w Gdańsku,
2 – do stowarzyszenia AGAPE
w Nowym Stawie.
• Osadzeni w Areszcie Śledczym
w Starogardzie Gdańskim wykonywali prace porządkowe na terenie Tczewa. Prace prowadzone
były m.in. w rejonie ul. Wąskiej,
Okulickiego, Targowej, al. Kociewskiej, ul. Grunwaldzkiej,
Broniewskiego, Rybackiej, Lipowej, Podgórnej, Warsztatowej.
Zebrano łącznie 149,5 worków odpadów oraz pól przyczepy liści.

• Dzielnicowi strażnicy miejscy działający na osiedlach Suchostrzygi i Bajkowym podjęli 32 interwencje własne oraz 25
zleconych (przez administracje i
mieszkańców osiedli, dyżurnych
SM), nałożyli 6 mandatów karnych na łącznie 550 zł, wystawili 14 wezwań dla sprawców wykroczeń drogowych oraz 14 osób
pouczyli.

Na Zatorzu i Os. Garnuszewskiego dzielnicowi podjęli 12 interwencji własnych oraz 59 zleconych, nałożyli 12 mandatów
karnych na łącznie 1100 zł, wystawili 8 wezwań dla sprawców
wykroczeń drogowych oraz 7
osób pouczyli.

Interwencje dzielnicowych dotyczą głównie spraw porządkowych, spożywania alkoholu w
miejscach publicznych, wykroczeń drogowych.

• Do Komendy Powiatowej Policji przekazano materiały z monitoringu dotyczące: kradzieży
mienia (6, 8, 12, 14, 20 listopada), kolizji drogowych (8, 9, 22
listopada), kradzieży sklepowej(
14 listopada), uszkodzenia mienia (23 listopada).
• Przeprowadzono działania dotyczące egzekwowania od właścicieli psów niezgodnego z przepisami wyprowadzania czworonogów
i sprzątania po nich. Przeprowadzono 22 interwencje. Nałożono 2 mandaty karne (łącznie 100
zł) za niesprzątanie po psach. Pouczono 5 osób. 7-krotnie zgłoszono do schroniska informację o
psach bez opieki.
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Kalejdoskop wydarzeń 2018

Tak minął rok….
W „Panoramie Miasta” przypominamy wydarzenia, którymi żyliśmy przez 12 ostatnich miesięcy. Na inwestycje przeznaczyliśmy ok. 38 mln
zł. Poprawiła się infrastruktura służąca wypoczynkowi i rekreacji, inwestowaliśmy w remonty ulic, odbyła się wiele plenerowych imprez,
wystartował Szkolny Budżet Obywatelski.

STYCZEŃ
Aktywni seniorzy mają swój klub

Już po raz piąty tczewscy maturzyści zatańczyli poloneza na
ulicach Starego Miasta. W wydarzeniu wzięło udział ok. 300
uczniów z sześciu tczewskich
szkół ponadpodstawowych.
Miasto wspiera szpital

Przy ul. Niepodległości 10 otwarty został Klub Senior+. Jego
celem jest aktywizacja środowiska seniorów do wspólnego
i zorganizowanego spędzania
czasu wolnego.
Komitet Rewitalizacji
rozpoczął działalność

W Tczewie rozpoczął działalność Komitet Rewitalizacji. W
jego skład wchodzą 24 osoby,
które opiniują wszystkie działania związane z rewitalizacją.
Wyróżnienia z okazji Dnia
Tczewa

Tczewscy radni zdecydowali
przekazać pół miliona złotych
na zakup karetek i 40 tys. zł na
realizację programów zdrowotnych dotyczących profilaktyki raka szyjki macicy i wczesnego wykrywania raka płuc.
Wcześniej lecznica otrzymała
z budżetu miasta 750 tys. z, za
co kupiła m.in. nowoczesny laparoskop.
Budżet Obywatelski po raz
piąty

Prezydent Tczewa Mirosław
Pobłocki spotkał się z liderami Budżetu Obywatelskiego.
W piątym już tczewskim Budżecie Obywatelskim do realizacji przyjętych zostało 17 projektów.
Kociewskie Pióro
dla Krzysztofa Kordy

Podczas uroczystej sesji Rady
Miejskiej przekazane zostało
jedno z najważniejszych wyróżnień samorządu miasta: nagroda prezydenta miasta - Tczewianin Roku. Nagrodę za 2017
r. otrzymał poseł, wiceminister
infrastruktury Kazimierz Smoliński – za działania zmierzające do rozwoju Tczewa, za pomoc w pozyskaniu środków na
miejskie inwestycje, m.in. rozwój terenów nadwiślańskich.

LUTY

Polonez na starówce

Blisko 200 osób z 14 grup rekonstrukcyjnych przypomniało
bitwę o Tczew z 1807 r. Dramaturgię zmagań wojennych podkreśliły efekty pirotechniczne!
Wydarzenie zorganizowała Fabryka Sztuk.

o obyczajach wielkanocnych na
Kociewiu i Pomorzu.
Miss i Mister Złotego Wieku

Prezydent Tczewa nagrodził
sportowców i trenerów

15 sportowców oraz 7 trenerów
otrzymało nagrody finansowe
prezydenta Tczewa za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie
międzynarodowym i krajowym
w 2017 r. Przyznanych zostało
również 19 wyróżnień.

Janina Jankowska i Kazimierz
Walkowski to tegoroczni Miss
i Mister Złotego Wieku. Już po
raz piętnasty tczewscy seniorzy zaprezentowali się podczas
tej niezwykłej imprezy. W dotychczasowych edycjach udział
wzięło 160 seniorek i seniorów
z Tczewa.
Jarmark Wielkanocny

MARZEC

Niepodległość pod arkadami
Otwarciem wystawy pt. „Sto lat
Niepodległej” tczewska Fabryka
Sztuk zainaugurowała obchody
100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
Wielkanocne palmy aż do...
nieba

Po raz pierwszy odbył się w
Tczewie Jarmark Wielkanocny. To nowa inicjatywa Fabryki
Sztuk, która w ten sposób poszerzyła organizację ulicznych
targów o jeszcze jedno wydarzenie.

KWIECIEŃ
Krzysztof Korda został laureatem nagrody Kociewskie Pióro
2017 w dziedzinie literatury za
książkę poświęconą wybitnemu Pomorzaninowi: „Ks. ppłk
Józef Wrycza(1884-1961). Biografia historyczna”. Wyróżnienie, w kategorii animacja kultury indywidualnie, otrzymała
Eleonora Lewandowska.
Bitwa o Tczew z 1807 r.

Powstało Centrum Wspierania Rodziny

11,25 m miała najwyższa palma zgłoszona na konkurs prezydenta Tczewa. Wykonała ją
szkoła katolicka. Nie mniejszą
atrakcją było wspólne zdobienie wielkiej pisanki. Fabryka
Sztuk przygotowała warsztaty plastyczne, podczas których
dzieci w ykony wa ł y ozdoby
świąteczne. Na placu wystąpił
zespół folklorystyczny „Frantówka” oraz Kociewsko-Kaszubska Orkiestra Dęta Torpeda. Były konkursy i opowieści

Centrum Wspierania Rodziny
to nowa oferta miasta dla rodzin borykających się z różnego rodzaju problemami, ale też
miejsce ciekawego spędzania
czasu. Nowa placówka funkcjonuje w budynku Forum Inicjatyw Społecznych przy ul. Łaziennej. Przedsięwzięci zostało
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wykonane w ramach projektu
rewitalizacji.
Nowa inwestycja ZWiK

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tczewie rozpoczął największą, po budowie oczyszczalni ścieków, inwestycję. Jej
wartość przekracza 25 mln zł.
Mowa o budowie kompostowni odpadów ściekowych.
Rośnie świetlica i biblioteka

Pełną parą toczą się prace przy
budowie budynku użyteczności publicznej na os. Górki. Już
we wrześniu ma tam się znajdować świetlica dla mieszkańców
osiedla i filia Miejskiej Biblioteki Publicznej.
XIV Przegląd Twórczości
Teatralnej

W rytmie eko minęła kolejna Noc Muzeów w Fabr yce
Sztuk. Ćwiczenia z zaniechania, silwoterapia, klimatyczna
muzyka, stoiska pszczelarskie,
bartnicze i kulinarne, pracownia rzemiosł dawnych, warsztaty tworzenia naturalnych
kosmetyków – to tylko niektóre propozycje, z których mogli
skorzystać ci, którzy w tę niezwykłą noc odwiedzili tczewską Fabrykę Sztuk.

MAJ

Niecodzienne spotkania z literaturą, gra terenowa, śledztwa,
zagadki logiczne, nocny spacer
korytarzami tczewskiej książnicy, szczypta grozy, odrobina magii i wiele innych niespodzianek czekało na uczestników
Nocy Bibliotek.
Ponad 85 tys. razy tczewscy
uczniowie udając się do szkół
wybrali rowery, hulajnogi, rolki
lub deskorolki - to efekt III edycji kampanii „Rowerowy Maj”
w Tczewie. Brało w niej udział
aż 10 placówek, czyli prawie 5,5
tys. uczestników.
Festyn Samorządowo
-Komunalny

Wystartował Szkolny Budżet
Obywatelski

Uczniowie 9 tczewskich podstawówek decydują o wydaniu
200 tys. zł na szkolne zakupy i
inwestycje. Dla dzieci to świetna lekcja wychowania obywatelskiego w praktyce i przygotowanie do wzięcia udziału w
dużym Budżecie Oby watelskim Tczewa.
Gmina na 5 – Tczew wyróżniony

Tczew już po raz drugi (poprzednio w 2014 roku) otrzymał
nagrodę w rankingu „Gmina na
5” organizowanym przez studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Podstawą badania była jakość obsługi
potencjalnych inwestorów oraz
przedsiębiorców.

Partnerzy ze Słucka
przyjechali do Tczewa

i… Noc Bibliotek

Rowerowy Maj

Grupy teatralne, wokaliści, tancerze uczestniczyli w XIV Przeglądzie Twórczości Teatralnej
„Życie to teatr”.

historii polskiej siatkówki oraz
rosyjskim siatkarzem Dimą
Skoryy – trenerem siatkarskiej
I ligowej drużyny Ślepsk Suwałki.

W Tczewie gościła delegacja z
partnerskiego miasta Słuck na
Białorusi. Delegacja spotkała
się z przedstawicielami samorządu miasta Tczewa.

Kursk (Rosja), Witten (Niemcy), Barking&Dagenham (Anglia) i oczywiście Tczew. Na
drugim miejscu była drużyna z
Wolfen, na trzecim – Tczew.
Nagroda dla Orkiestry Harcerskiej

Z nagrodą dla całego zespołu
oraz wyróżnieniem dla trębacza Piotra Piechowskiego wróciła Harcerska Orkiestra Dęta z
46. Ogólnopolskiego Festiwalu
Młodzieżowych Orkiestr Dętych w Inowrocławiu.
Rywalizowały psie sztafety

CZERWIEC

Tak dla roweru
metropolitalnego

Przedstawiciele 14 gmin, w
tym prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki , podpisali umowę na budowę systemu roweru
metropolitalnego. Firma zaoferowała wprowadzenie 4080
szt. rowerów, które będą służyć mieszkańcom gmin Obszaru Metropolitalnego GdańskGdy n ia-S opot. Ws z y st k ie
rowery będą wspomagane elektrycznie.

13 drużyn z całego kraju rywalizowało podczas zawodów
psich sztafet Flyball Tczew.
Zawodnicy przyjechali m.in. z
Warszawy, Katowic, Tarnowskich Gór, Trójmiasta, nie zabrakło oczywiście gospodarzy.

Foodtrucki gotowały nad Wisłą

Więcej miejsc do gry
w siatkówkę i koszykówkę

Koło fortuny, dmuchańce, zjeżdżalnie, trampoliny, warsztaty
artystyczne, koncerty, zabawy
rekreacyjne i sportowe, darmowy poczęstunek to tylko niektóre atrakcje Festynu Samorządowo-Komunalnego, który odbył
się 26 maja na Bulwarze Nadwiślańskim.

Dwa nowe boiska otrzymali w
tym roku mieszkańcy os. Staszica, a przed nami kolejne inwestycje. W ramach I etapu
zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ul. Flisaków
w ykonano boiska o sztucznej nawierzchni poliuretanowej do gry siatkówkę oraz koszykówkę.
Turniej Miast Partnerskich

Majówka na Górkach

20 kuchni na kółkach stanęło
na Bulwarze Nadwiślańskim.
Tczewianie próbowali m.in.
dań kuchni meksykańskiej, hiszpańskiej, azjatyckiej.
Święto patronki

Tczewianie obchodzili święto
patronki miasta – św. Jadwigi.
Prezydent Tczewa przekazał
św. Jadwidze klucze do miasta,
a starówka zmieniła się w historyczny pełen rycerzy, dworek, warsztatów dawnego rzemiosła.
VIII Pchli Targ

Noc Muzeów

Tłumy mieszkańców, nie tylko os. Witosa, uczestniczyło w
Rodzinnej Majówce. Amatorzy siatkówki mogli potrenować
m.in. z Pawłem Zagumnym
najlepszym rozgrywającym w

Drużyna z rosyjskiego Kurska
zwyciężyła w Turnieju Miast
Partnerskich w piłce nożnej,
który 2 czerwca rozegrany został w Tczewie. W turnieju
wzięło udział osiem drużyn:
Aizk rauk le (Łot wa), Beauvis (Francja), Birżai (Litwa),
Bitterfeld – Wolfen (Niemcy),

Pl. Hallera, ul. Mickiewicza,
Krótka, a nawet J. Dąbrowskie-
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go zamieniły się w wielkie targowisko. Wszystko to za sprawą Pchlego Targu, który już po
raz ósmy odbył się na tczewskiej
starówce – jak zwykle w pierwszą niedzielę miesiąca. W tym
roku odwiedziła nas rekordowa liczba 178 wystawców i tysiące klientów.
Sobótki z orkiestrami dętymi

wiecie kościerskim, niedaleko
Wdzydz Kiszewskich.
Remont ul. Orzeszkowej

Zgodnie z harmonogramem
przebiegają prace remontowe
przy ul. Orzeszkowej. Wykonane zostały prace związane z
infrastrukturą podziemną, prace brukarskie przy wykonywaniu chodników i miejsc parkingowych.
Będzie Klub Rodzinny Zatorze

Rewia Orkiestr Dętych już po
raz drugi odbyła się w Tczewie.
Wystąpiły trzy zespoły: Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Kujawia” z Koronowa, Wojskowa
Orkiestra Dęta z Elbląga oraz
gospodarze – tczewska Harcerska Orkiestra Dęta pod dyrekcją
Magdaleny Kubickiej-Netki.

LIPIEC

Coraz więcej inwestycji z Budżetu Obywatelskiego

Trwa realizacja Budżetu Obywatelskiego. Gotowy jest monitoring na Os. Staszica – przy
Szkole Podstawowej nr 7 i na
terenach rekreacyjnych. Wykonane zostało mini-boisko do
koszykówki przy ul. Jagiełły,
na niecce czyżykowskiej stanął
wielki statek do zabawy, gotowy
jest plac zabaw przy al. Zwycięstwa 17, Jedności Narodu, Rokickiej.

XVII In Memoriam

W remontowa ny m budy nku przy ul. Elżbiety powstanie
Klub Rodzinny Zatorze. Zadanie realizowane jest w ramach
projektu pn. „Miasto od nowa
– rewitalizacja Starego Miasta
i Zatorza”, współfinansowanego ze środków unijnych.

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.

2 sierpnia bar wny korowód
mieszkańców Kociewia traktem królewskim w Gdańsku dał
początek Dnia Kociewia na Jarmarku św. Dominika. Uczestnicy pokazali barwne stroje, piosenki, muzykę, jadło, gwarę i
historię z naszego regionu.

Wizyta prezydenta RP

Co roku w Tczewie obchodzimy rocznicę wybuchu II wojny światowej. W tegorocznych
uroczystościach wziął udział
prezydent RP Andrzej Duda,
a także przedstawiciele sejmu, senatu, rządu, kombatanci, przedstawiciele służb mundurowych, spółek kolejowych,
duchowieństwo i grono mieszkańców Tczewa. Uroczystości
odbyły się z ceremoniałem wojskowym, w asyście Kompanii
Honorowej Wojska Polskiego.
Piknik Militarny

Dożynki Działkowe

Harcerze na obozach

Tczewska Harcerska Orkiestra
Dęta nawet w wakacje doskonali swoje umiejętności. Od wielu
lat tczewska orkiestra ma swoją letnią bazę w Olpuchu, w po-

Tczewskie Dożynki Działkowe
odbyły się w Tczewie już po raz
26. Połączone zostało z obchodami 35-lecia ROD „Nad Wisłą” przy ul. Ceglarskiej oraz
Wincentego Witosa przy ul.
Rokickiej.

Blisko 1,6 mln zł otrzymał
Tczew z budżetu państwa na
realizację nadwiślańskich inwestycji. Chodzi o park aktywności w niecce Czyżykowo, przebudowę placu zabaw
na Bulwarze Nadwiślańskim i
zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Flisaków
w Tczewie – na Os. Staszica.
17 września umowę w tej sprawie podpisali wojewoda pomorski Dariusz Drelich i prezydent
Tczewa Mirosław Pobłocki.
Teren przy ul. Andersena już
gotowy

WRZESIEŃ

SIERPIEŃ

Kociewie na Jarmarku
Dominikańskim

1,6 mln zł na nadwiślańskie
inwestycje

Pokazy służb mundurowych
i grupy odtworzeniowej, wystawa współczesnego i historycznego sprzętu wojskowego,
rozmowy z pasjonatami historii drugiej wojny światowej, gry
dydaktyczne, konkursy, stoiska
edukacyjne, grochówka z kuchni polowej – to tylko niektóre
atrakcje Pikniku HistorycznoMilitarnego. Zorganizowała go
Fabryka Sztuk.

Boisko, plac zabaw, ścieżki dla
rolkarzy, urządzenia do ćwiczeń – to nowe miejsce wypoczynku na Os. Bajkowym. Piknik rodzinny, zorganizowany
16 września przez prezydenta
Tczewa Mirosława Pobłockiego, był symboliczną inauguracją nowego obiektu.
Razem czytaliśmy
„Przedwiośnie”

„Gdzie są twoje szklane domy”
– m.in. te słowa z powieści Stefana Żeromskiego usłyszeliśmy
8 września na skwerze przy ul.
Żwirki.
Wszystko to za sprawą ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie”, w której Tczew bierze
udział od samego początku. Tym
razem czytaliśmy „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego”.
Wrześniowe Targowisko
110 wystawców wzięło udział w
kolejnym Wrześniowym Targowisku. Kupić można było nawet… kule armatnie. Nie wszyscy zmieścili się na Skwerze
Doktora Schefflera, część wystawców lokowała się na sąsiednich uliczkach – Podmurnej, Jarosława Dąbrowskiego.
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M. Pobłocki najlepszym
Prezydentem Pomorza

Prezydent Tczewa Mirosław
Pobłocki zwyciężył w plebiscycie „Orzeł Samorządu” w kategorii Najlepszy Prezydent Pomorza.
Organizatorem plebiscytu jest
redakcja „Magazynu Pomorskiego”. Konkurs odbywa się
co cztery lata – i jest swego rodzaju podsumowaniem kadencji samorządów. Patronuje mu
przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego.
Bitwa ze Szwedami
Bulwar Nadwiślański zamienił
się w pole bitwy z 1627 r., między
wojskami polskimi i szwedzkimi.
Wszystko to za sprawą tczewskiej Fabryki Sztuk oraz Kompanii Kaperskiej z Gdańska. Od
21 do 23 września na bulwarze
obozowały XVII-wieczne wojska. Do Tczewa zjechało ok. 120
rekonstruktorów z całej Polski.
Najważniejszym punktem widowiska historycznego była inscenizacja bitwy z 1627 r. o ujście Wisły.
Pilotaż wspólnego e-biletu
W Urzędzie Marszałkowskim
w Gdańsku podpisane zostały
umowy o przystąpieniu do pilotażu tzw. wspólnego biletu
dla Pomorza. Umowy podpisali
przedstawiciele Gdańska, Gdyni, Słupska, Tczewa, Starogardu
Gd. oraz Urzędu Marszałkowskiego jako podmiotu organizującego przewozy kolejowe na terenie województwa.
Dzień bez samochodu

PAŹDZIERNIK
Będzie kryte lodowisko

Ruszyły prace przy budowie
krytego lodowiska. Inwestycja
ma służyć mieszkańcom jeszcze
w tym sezonie zimowym. Kryte lodowisko powstaje na terenie
TCSiR – między halą a kortami
tenisowymi.
Górki mają bibliotekę
i świetlicę

Nagrody dla nauczycieli
i jubileusz SP 7

15 nauczycieli tczewskich szkół
podstawowych otrzymało nagrody prezydenta Mirosława
Pobłockiego za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Nagrody zostały wręczone podczas miejskch urocz ystości
Dnia Edukacji Narodowej, w
tym roku połączonych z jubileuszem 70-lecia Szkoły Podstawowej nr 7.
Powstaje centrum
aktywności na Czyżykowie

Mieszkańcy tczewskich Górek
mają już nową bibliotekę oraz
świetlicę.

Świetlica służy m.in. zajęciom
dla dzieci prowadzonym przez
Fabrykę Sztuk, Miejską Bibliotekę Publiczną, Centrum Kultury i Sztuki, Tczewskie Centrum
Sportu i Rekreacji. Sami mieszkańcy mają też mnóstwo pomysłów na jej wykorzystanie.
Gdańska i Orzeszkowej
po remoncie

Skrzyżowanie ul. Gdańskiej z
Pomorską i al. Zwycięstwa zostało otwarte dla ruchu. W tym
roku miasto realizowało trzeci
etap przebudowy ul. Gdańskiej,
na odcinku ok. 300 metrów – od
skrzyżowania z ul. Chłodną do
skrzyżowania z al. Zwycięstwa i
ul. Pomorską. Zakończył się też
remont ul. Orzeszkowej.
Ostatnia sesja VII kadencji

Kilkuset rowerzystów wzięło
udział w dziesiątym przejeździe
z okazji Europejskiego Dnia bez
Samochodu. Finał imprezy odbył się na kanonce, gdzie organizacje pozarządowe zaprosiły na
Piknik Mobilności Aktywnej.

Ostatnia sesja była okazją do
podsumowań, podziękowań,
życzeń.

409 uchwał i blisko 120 mln na
inwestycje – to bilans VII kadencji tczewskiego samorządu.

Trwa zagospodarowywanie niecki czyżykowskiej, gdzie powstanie m.in. infrastruktura na
potrzeby rolkarzy, deskorolkarzy, miłośników ekstremalnej
jazdy na rowerze.
Mamy koncepcję rozbudowy
basenu

Nowy basen sportowy, basen rekreacyjny, strefa sportu, a nawet
strefa SPA – to tylko niektóre
elementy zawarte we wstępnej
koncepcji rozbudowy tczewskich basenów.

wisko prezydenta Tczewa ubiegało się 6 kandydatów. Do II
tury przeszli Mirosław Pobłocki (PnP) oraz Tadeusz Dzwonkowski (PiS).

W wyborach do Rady Miejskiej 10 mandatów zdobył prezydencki komitet Porozumienie
na Plus, przedstawiciele Prawa
i Sprawiedliwości – 6, Koalicji
Obywatelskiej – 4 oraz Inicjatywy Samorządowej – 3.

LISTOPAD

II tura wyborów

4 listopada odbyła się w Tczewie
II tura wyborów prezydenckich.
Zw yciężył Mirosław Pobłocki, otrzymując 11 766 głosów
(66,84 proc.), Tadeusz Dzwonkowski zdobył 5837 głosów
(33,16 proc.).
Narodowe Święto
Niepodległości

Rock of Poland na bulwarze

Przeboje polskiego rocka lat 80i 90-tych zabrzmiały na Bulwarze Nadwiślańskim wywołując
ogromny aplauz publiczności.
Mimo chłodnej aury, atmosfera
była gorąca. Publiczności trudno było ustać w miejscu słysząc
niezapomniane przeboje.
Nowa inwestycja w ZUOS

Na terenie tczewskiego Zakładu
Utylizacji Odpadów Stałych powstaje hala nad placem stabilizacji i obróbki kompostu. Efekty, które przyniesie inwestycja to
ograniczenie uciążliwości związanych z eksploatacją placu, czyli głównie przykrych zapachów
oraz wdrożenie recyklingu odpadów zielonych.

I tura wyborów samorządowych
W I turze wyborów, która odbyła się 21 października, o stano-

11 listopada tczewianie wyjątkowo licznie i uroczyście świętowa li niepod leg łość. Ca ł y
Tczew by ł bia ło-czer wony.
Oprócz uroczystości patriotyczno-religijnych odbył się wielki
festyn niepodległościowy.

***

W listopadzie także zainaugurowana została VIII kadencja
samorządu miasta, odbyła się,
społeczna debata nad przyszłorocznym budżetem, wręczenie
nagród prezydenta najzdolniejszym uczniom i studentom – o
tym piszemy w bieżącym numerze PM.

GRUDZIEŃ

Gdy przygotow y waliśmy do
druku „Panoramę Miasta” była
pierwsza połowa grudnia i wiele
ważnych wydarzeń przed nami.
Czeka nas m.in. spotkanie wigilijne tczewian.
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zespół ds. polityki rowerowej
Urząd Miejski w Tczewie – Wydział Rozwoju Miasta
83–110 Tczew, ul. 30 Stycznia 1, tel. (058) 77 59 428
www.rower.tczew.pl, e–mail: rowery@um.tczew.pl,
https://www.facebook.com/mdrtczew/

Niepodległość na rowerach
Tczewianie i Tczewianki uczcili
100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości również na rowerach.
11 listopada, dokładnie o godz.
11.11 spod Urzędu Miasta ruszył przejazd rowerowy. Uczestnicy ubrani w barwach białoczerwonych i wyposażeni we
wcześniej rozdane oświetlenie,
przejechali trasą wyznaczająca
granice Tczewa z 1918 roku. Na
mecie rowerzyści i rowerzystki
utworzyli stumetrowy szpaler i
ustawili się do wspólnego zdjęcia. Wydarzenie zorganizowano przy współpracy z Tczew-

skimi Kurierami Rowerowymi
oraz Stowarzyszeniami „Daw-

Nowa infrastruktura

ny Tczew” oraz Tczewska Inicjatywa Rowerowa.

Od 19 listopada rowerzyści i rowerzystki mogą parkować swoje
jednoślady pod nową wiatą przy
dworcu PKP.
Pomysł wybudowania dodatkowej przestrzeni to odpowiedź na
potrzeby mieszkańców dojeżdżających na rowerach do pracy, szkoły czy na zakupy. Wiele
osób przesiada się w tym miejscu
na pociąg lub autobus, więc potrzebują bezpiecznej i wygodnej
lokalizacji parkingowej.
Udział rowerów w ruchu miejskim w Tczewie wzrasta, o czym
świadczą dane z liczników rowerowych (przede wszystkim najstarszego, znajdującego się na
ul.Pomorskiej). Większa ilość
rowerzystów wymusza powstawanie nowej infrastruktury rowerowej. Natomiast bardziej roz-

budowana infrastruktura zachęca
do wybierania roweru jako środka transportu. Ta zależność kieruje decyzjami w polityce rowerowej miasta. Zrównoważony
transport to lepsze warunki do
życia i przyjaźniejsze przestrzenie miejskie.
Wcześniej, na górnej płycie dworca PKP, było 39 stojaków. Dzię-

Świeć przykładem!
26 listopada Urząd Miejski zorganizował akcję promującą bezpieczną jazdę na rowerze.
W godzinach popołudniowych
do wszystkich rowerów pozostawionych na górnej płycie przy dworcu PKP przypięto
lampki. Zgodnie z obowiązu-

jącymi przepisami – białą na
przedzie oraz czerwoną z tyłu.
Akcja miała na celu podkreślenie jak ważna jest widoczność
na ulicach oraz ścieżkach rowerowych. Za jazdę bez odpowiedniego oświetlenia jadącemu rowerem grozi mandat, ale

ki nowej wiacie to aż 69 stojaków,
stojących pod oświetlonym zadaszaniem, co daje 138 miejsc parkingowych dla rowerów. Jest to
największy parkingów rowerowych na Pomorzu zlokalizowany przy dworcu PKP.
Inwestycja kosztowała ok 60 tys.
złotych i została pokryta ze środków gminy miejskiej Tczew.

co ważniejsze, ryzykuje własnym zdrowiem i stwarza zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Przy ewentualnej
kontroli trzeba udowodnić także, że rower posiada co najmniej
jeden sprawny hamulec i sygnał
ostrzegawczy, np. dzwonek.

MEVO z opóźnieniem
Planowany na dzień 09.12.2018
r. start Systemu Roweru Metropolitalnego MEVO ulegnie opóźnieniu.
Zgodnie z zapisami umowy między Stowarzyszeniem Obszar
Metropolitalny Gdańsk – Gdynia – Sopot, a NB Tricity sp.
z.o.o, na 2 tygodnie przed uruchomieniem I etapu Systemu,
Wykonawca zobowiązany jest do
zgłoszenia gotowości jego uruchomienia. Do dziś Wykonawca nie zgłosił gotowości, a co za
tym idzie nie zostały przeprowadzone testy i odbiory systemu.
Data uruchomienia systemu
uzależniona jest przede wszystkim od przekazania roweru,
aplikacji na urządzenia mobilne do jego wypożyczania oraz
centrum monitoringu, czyli
oprogramowania do śledzenia w
czasie rzeczywistym lokalizacji
rowerów oraz stanu naładowania baterii. Kolejnym krokiem
będzie sprawdzenie wszystkich
elementów systemu przez ekspertów w zakresie spełniania
wymogów zamówienia.
Przypominamy, że System Roweru Metropolitalnego MEVO
działać będzie w 14 gminach
OMGGS. F lota licz yć będzie 4080 rowerów, które będzie można bezpłatnie oddać
przy jednej z 660 stacji, które
w ciągu ostatnich tygodni zostały zamontowane we wszystkich gminach. Wszystkie rowery wyposażone będą w napęd
elektryczny 1:1 (dołożą tyle
samo mocy ile włoży w nie rowerzysta). Zasilać będą je baterie, o których wymianę zadba
operator systemu. Rowery będzie można wypożyczyć w bardzo łatwy sposób m.in. przez
aplikację mobilną lub przy użyciu karty mieszkańca, legitymacji studenckiej lub karty bankomatowej.
(Materiał przesłany przez stowarzyszenie Obszar Metropolitalny GdańskGdynia-Sopot, Lidera projektu System
Roweru Metropolitalnego MEVO)
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Tydzień Przedsiębiorczości w Tczewie
– Najlepsza firma mikro:
Multimedia DTP

W dnia 13-16 listopada obchodziliśmy w Tczewie Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (ŚTP), w
ramach którego zorganizowano
spotkania, konsultacje i warsztaty dla przedsiębiorców.
ŚTP to międzynarodowy projekt promujący świadomy rozwój, aktywną postawę wobec
życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw. Organizowany
od 2008 roku, obecnie w 170
krajach. Każdego roku w listopadzie organizacje, instytucje
i firmy, którym zależy na rozwijaniu przedsiębiorczości, organizują bezpłatne szkolenia,
warsztaty, debaty i kampanie
promocyjne z zakresu zakładania i rozwijania własnej działalności gospodarczej, budowania sieci kontaktów, rozwijania
start-upów, powrotu na rynek
pracy, negocjowania z pracodawcą, budowania własnej marki i wielu innych.

– Najlepsza firma mała:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra
Skulteta
– Najlepsza firma średnia:
KP PSP Tczew
– Najlepsza firma duża:
Press Glass

– Najlepsza firma makro:
Flex

13 listopada odbyło się spotkanie z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną, na którym
przedstawione zostały założenia programu „Strefa w każdej
gminie” – pozwalające na skorzystanie ze zwolnień i ulg w
każdym miejscu, nie tylko na
terenie PSSE.

z wykorzystaniem instrumentów zwrotnych. W warsztatach
udział wzięło bardzo duże grono przedsiębiorców oraz osób
planujących rozpocząć własną
działalność gospodarczą. Obecnie na rynku jest wiele możliwości skorzystania ze środków
zwrotnych na rozwój lub rozpoczęcie działalności. Jednym
z takich narzędzi są m.in. pożyczki oferowane przez Pomorski Funduszu Pożyczkowy, którego biuro mieści się w
Domu Przedsiębiorcy w Tczewie – I piętro. pok. nr 12 www.
pfp.gda.pl .

Tego samego dnia, w godzinach
popołudniowo – wieczornym
odbyły się również warsztaty z
finansowania biznesu poprowadzone przez Macieja Stępę oraz
Magdalenę Preuss z Profit Plus
Biznes Podatki Prawo. Zaproszeni przez Dom Przedsiębiorcy doradcy bardzo szeroko omówili możliwości finansowania
przedsięwzięć gospodarczych

W środę 14 listopada w ramach
Pomorskiego Dnia Przedsiębiorczości w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie odbyły się konsultacje z
przedstawicielami inst y t ucji i urzędów. Była to dziesiątą już edycję Pomorskiego Dnia
Przedsiębiorczości IDG. Wydarzenie to wpisało się w obchody Światowego Tygodnia
Przedsiębiorczości oraz Europejskich Dni Pracodawców. Na
stoisku Domu Przedsiębiorcy gościliśmy razem z Doradcą Podatkowym Panem Piotrem Gelińskim, który udzielał
bezpłatnych porad i konsultacji
podatkowych wszystkim prowadzącym i planującym roz-

W spotkaniu wzięli udzia ł
przedsiębiorcy oraz przedstawiciele organizacji zrzeszających pracodawców, ponadto
rozmawiano również o szkolnictwie branżowym i możliwościach jego wsparcia w ramach działań podejmowanych
przez PSSE.

począć własną działalność gospodarczą.

W czwartek 15 listopada odbył
się V Turniej Cashflow skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Młodzież rywalizowała indywidualnie oraz
grupowo, najlepsi uczestnicy
otrzymali nagrody finansowe,
a dla wszystkich uczestników
czekały upominki od Domu
Przedsiębiorcy. Najlepszym
uczestnikiem Cashf low 101
została Paulina Grala uczennica I Liceum Ogólnokształcącego, z kolei w rozgrywce
Cashflow 202 najlepszym okazał się Roman Kaniecki uczeń
z Zespołu Szkół Ekonomicznych. W klasyfikacji drużynowej najlepszy czas uzyskał Zespół Szkół Ekonomicznych w
Tczewie. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom
turnieju i dziękujemy za udział
dyrekcjom placówek szkół średnich z terenu miasta Tczewa, za
udział w turnieju.
W piątek 16 listopada odbyła się „Gala przedsiębiorczości”, podczas której wyłoniliśmy
najlepszych przedsiębiorców w
kilku kategoriach. Gala rozpoczęła się od podsumowania
„Ogólnopolskiej gry rowerowej” i nagrodzenia rywalizacji
najlepszych firm:

Podczas gali mogliśmy również w ysłuchać dwóch prezentacji Igora Nagraba z Pomorsk iej Specja lnej St ref y
Ekonomicznej oraz Mikołaja Trunina z Invest in Pomerania, którzy zaprezentowali możliwości skorzystania z
programów dla nowych inwestorów i podsumowali bieżącą
sytuację na rynku inwestycji
w województwie pomorskim.
By ł to w stęp do moment u
wręczenia nagród w konkursie „Przedsiębiorca Roku” organizowanym przez samorząd
miasta od 2012 roku. To już
VII edycja tego konkursu, w
którym co roku przyznawane
są nagrody i wyróżnienia dla
podmiotów gospodarczych z
terenu miasta Tcz ewa. Co
roku kapituła konkursu wybiera z pośród zgłoszeń, podmioty odnoszące na rynku sukcesy
i rozwijające swoją działalność, a przy tym wspierające
w ramach CSR mieszkańców
i najbliższe otoczenie. W tym
roku wybieraliśmy podmioty
w nowych kategoriach, takich
jak inwestycja/inwestor roku
oraz debiut roku.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, dziękujemy kapitule,
partnerom oraz przedstawicielom mediów za wsparcie i pomoc w organizacji konkursu
„Przedsiębiorca Roku”. Więcej zdjęć z naszej relacji znajdą Państwo na naszej stronie:
www.dp.tczew.pl.
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Laureatami tegorocznej edycji zostali:
Przedsiębiorca Roku 2018, Kategoria: Mikroprzedsiębiorstwa, firma: Usługowy warsztat mechaniki, blacharstwa i lakiernictwa samochodowego Bogusław Łosiak – prowadzący od 43 lat zakład
napraw blacharsko-lakierniczych pojazdów samochodowych.

Przedsiębiorca Roku 2018, w kategorii: Debiut roku, Plumkawka
Bogumiła Śliwa – nowa kawiarnia przy ul. Krótkiej 6.

Przedsiębiorca Roku 2018, w kategorii: Mikroprzedsiębiorstwa, firma:
Projekt Grzegorz Piankowski – prowadzący biuro projektowe.

Przedsiębiorca Roku 2018, w kategorii: Inwestycja roku, Zespół
Opieki Zdrowotnej Medical sp. z o.o., nagrodę w imieniu spółki
odebrali prezes zarządu Jakub Mowiński oraz zastępca Leokadia
Rembiasz-Szenrok.

Przedsiębiorca Roku 2018, w kategoria: Małe i średnie przedsiębiorstwa, firma: Elemix s.c. Elżbieta i Jan Leszczyńscy prowadzący hurtownię oraz sieć sklepów z artykułami papierniczymi i
zabawkami.

Przedsiębiorca Roku 2018, w kategorii: Inwestycja roku, GPEC
sp. z o.o., nagrodę w imieniu spółki odebrał Jerzy Grys.
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Świąteczne handlowania na tczewskiej starówce
40 wystawców oferowało swoje produkty na Jarmarku Bożonarodzeniowym, który już
po raz szósty odbywał się na pl. Hallera.

G

dyby nie ograniczona liczba chat, wystawców byłoby dwukrotnie więcej. Organizator wydarzenia
– Fabryka Sztuk, zadbała, aby
oferta handlowa była różnorodna i nawiązująca do tradycji boż ona rodz eniow ych
jarmarków.

rękodzielnicz ych, począwszy od ozdób świątecznych
(st roi ków, bombek , w ieńców, świec), a skończy wszy
na aniołkach i przedmiotach
drewnianych oraz gipsowych,
zdobionych techniką decoupage, które mogą posłużyć
ja ko d robne upomin k i. W
ofercie w ystawców była też
biżuteria, maskotki, poduszki, torby oraz ceramika użytkowa i artystyczna.

– Świąteczny jarmark wpisał
się do kalendarza imprez plenerowych organizowanych w
Tczewie. Zawsze odbywał się
w ostatni weekend przed świętami, tym razem wydarzenie
zorganizowaliśmy 8 i 9 grudnia. Jest to już szósta edycja imprezy. Uliczny handel kwitł nie
tylko na placu Hallera, ale także na ul. Mickiewicza i deptaku na Jarosława Dąbrowskiego. Pojawiły się również nowe
świąteczne dekoracje – mówi
Alicja Gajewska, dyrektor Fabryki Sztuk.

Handlowi towarzyszyły animacje dla najmłodszych – konkursy oraz warsztaty zdobienia
słodkości w przepięknej Fabryce Pierników.

M. Mykowska (2)

Pr z e z dwa d n i na k l ientów czekały swojskie wędliny, sery, chleb litewski, kwas
c h l e b o w y, k o n f it u r y, c ukierki, kulabiaki, miody pitne, barszcz, pierniki, a ponadto ca ła ga ma w y robów

PARTNERZY:
Samorz ąd Miasta Tcz ewa,
Zakład Usług Komunalnych
w Tczewie, GPEC TCZEW
SP. Z O.O., Kabel–Technik–
Polska Sp. z o. o., kino Helios
w Tczewie, Straż Miejska w
Tczewie, Komenda Powiatowa
Policji w Tczewie, Kociewski
Kurier Tczewski, Dom Przedsiębiorcy w Tczewie, Centrum
Kultury i Sztuki w Tczewie,
Zieleń Miejska Sp. z o.o. w
Rokitkach.

W Tczewie po kociewsku
Ponad 370 uczestników z 52 ośrodków edukacyjnych i kulturalnych na Kociewiu wzięło udział w XI Festiwalu Twórczości Kociewskiej im. Romana Landowskiego.

T

o impreza, w której biorą
udział mieszkańcy trzech
kociewskich powiatów – tczewskiego, starogardzkiego i świeckiego. Uczestnicy mają do wyboru kilka kategorii – recytacje
poezji i prozy, inscenizacje, programy słowno-muzyczne, juwenilia literackie oraz prace plastyczne. Wszystkie prezentacje
nawiązują do dorobku regionalnych twórców.

mann i Wojtek Galiński z zespołem. Wieczór z twórczością
ks. Janusza Pasierba przygotowała młodzież z Zespołu Szkół
Ekonomicznych. Na zakończenie, w Centrum Kultury i Sztuki, Teatr Kuźnia Bracka ze Starogardu Gd. zaprezentował
„Ave patria” – widowisko na
motywach scenariusza R. Landowskiego.

Festiwal uświetnił m.in. występ zespołu Ajagore, z Grażyną Łobaszewską – w ich wykonaniu usłyszeliśmy koncert

J. Cherek (MBP)

Finałem festiwalu był Tydzień
Kociewski, a w nim spotkania
z poezją i muzyką.

pt. „Zimowe sny”, do słów Romana Landowskiego. W poetycko-muzycznym koktajlu za-

prezentowały się m.in. „Czarne
Kwiaty”, „Wesoła Kapela, Agata Sowa, Katarzyna Winkel-

Festiwal został dofinansowany z
budżetu miasta Tczew (na realizację zadania publicznego w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego).
Więcej informacji na temat festiwalu oraz wyniki w poszczegól-
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„Dwunastka” nagrodzona za odśpiewanie hymnu
Ogólnopolski konkurs adresowany do szkół zorganizowało
Narodowe Centrum Kultury z
okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Zadaniem konkursowym
było wspólne wykonanie przez
co najmniej połowę uczniów
szkoły Hymnu Państwowego
oraz dwóch wybranych pieśni
hymnicznych. W SP 12 śpiewało ponad 700 uczniów.
Tczewska „dwunastka” znalazła się w gronie 12 wyróżnionych szkół z całej Polski i jest jedyną wyróżnioną szkołą w woj.
pomorskim.
– Do konkursu zgłosiło się 559
szkół, wytypowano 300, których zgłoszenia dotarły jako
pierwsze i spełniały warunki
formalne – mówi Lidia Wasielewska, dyrektor SP 12. – Jedną
z nich była tczewska dwunastka Z ramienia szkoły organizacją zajmowały się wicedyrektor

Fot. SP 12

Szkoła Podstawowa nr 12 jako jedyna z woj. pomorskiego, zdobyła
wyróżnienie i nagrodę 5 tys. zł za
udział w konkursie „Do hymnu”.

Zofia Szyszka oraz nauczycielka muzyki Justyna Schröder.
Konkurs składał się z dwóch
etapów:

I etap. 25 września odbyło się
przesłuchanie, podczas którego uczniowie klas IV–VI (
723 osoby) zaśpiewali : Hymn,
Rotę oraz „Marsz, marsz Polonia”. Dwuosobowe jury: prof.
dr hab. Roman Grucza oraz
prof. nadzw. dr hab. Aleksandra Grucza-Rogalska (wykła-

dowcy Akademii Muzycznej w
Gdańsku) dokonało rejestracji
dźwięku i obrazu oraz oceniło
występ uczniów.

II etap. Jury centralne oceniało występy szkół, które osiągnęły najwyższą punktację (po
5 szkół z każdego województwa). Ocena została dokonana na podstawie zarejestrowanych nagrań.
Jury centralne wytypowało laureatów I, II i III miejsca oraz

przyznało wyróżnienia dla szkół
w każdym województwie.

– Gratuluję uczniom „dwunastki”
wokalnych talentów – mówi prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki. – To wielki sukces znaleźć się
w ścisłej czołówce pokonując tak
wiele szkół z całej Polski, zwłaszcza, że narzędziem był tylko głos.
Dziękuję za promocję Tczewa i
wierzę, że jeszcze Was (i o Was)
usłyszymy.
M.M.

Dumni z Niepodległej – projekt edukacyjny w tczewskiej „dziesiątce”

Już od pierwszych dni września
br. wdrożono szeroko zakrojony projekt edukacyjny, którego
celem było: przybliżenie historii kraju, budowanie poczucia
patriotyzmu, ale też i tolerancji, popularyzacja piękna mowy
ojczystej, kultury i tradycji narodowych, poznawanie walorów krajoznawczych Polski, a
także wyzwalanie kreatywności, współpracy w grupie oraz
kształtowanie poczucia odpowiedzialności za wykonywane zadanie.
Podjęto wiele działań wokół
ważnej rocznicy, do których
należały:

1. Konkursy: literacki, recytatorski, krasomówczy, wiedzy o patronie ,na prezentację
multimedialną, na album krajoznawczy, plastyczny „Życzę

Tadeusz Pruszak

100. rocznica odzyskania przez
Polskę niepodległości to okoliczność wyjątkowa. Jej znaczenie nie mogło ujść uwadze
społeczności Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi.

Ci, Polsko”, tematyczną gazetkę ścienną fotograficzny –
miejsca pamięci narodowej w
Tczewie, klasowe akcje „Wywieś flagę, zrób selfie i je wydrukuj!”.

2. Wycieczki: na grób patrona
szkoły płk. St. Dąbka, do Będomina, na Westerplatte, do zielonej szkoły w Szymbarku.

3. Spacery historyczne po Tczewie
oraz ankieta „Za co kocham Polskę”.

4. Akademie: z okazji Dnia
Edukacji Narodowej oraz o polskich noblistach.

5. Wykonanie 100 plakatów na
stulecie Polski .
6. Wydanie okolicznościowej
gazetki „Szkolny Kurier”.

7. Obejrzenie filmów „Dywizjon 303” oraz „Pan Tadeusz” z
muzyką na żywo.
8. I Przegląd Pieśni Patriotycznej z udziałem większości klas.
Koordynatorkami przedsięwzięcia
były: Hanna Brange, Małgorzata
Bagnucka i Elwira Andraszewicz.

(SP 10)
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WYSTAWA O HISTORII ARTYKUŁÓW CODZIENNEGO UŻYTKU
Zachęcamy do zapoznania się z
najnowszą wystawą prezentowaną w kamienicy Fabryki Sztuk
przy ul. Podmurnej 15.

D. Wałaszewski

Ekspozycja dostarcza nam wiele informacji o pochodzeniu różnych przedmiotów usystematyzowanych w następujących
blokach tematycznych: sprzęty
i multimedia, atrybuty codzienności, zabawki, artykuły spożywcze. Oprócz ściennych plansz
tekstowych, których lektura w
znacznym stopniu poszerza naszą wiedzę, można zobaczyć interesujące eksponaty, począwszy
od grzebienia kościanego znalezionego podczas badań archeologicznych w Gdańsku poprzez
chińską porcelanę, banknoty, flakony po perfumach i peerelowską
suszarkę do włosów, a skończywszy na zabawkach: puzzlach, lalkach Barbie i budowli z klocków
Lego stworzonych dawno temu
przez autora ekspozycji – Dariusza Wałaszewskiego.

artykułów codziennego użytku
– zachęca do obejrzenia wystawy Alicja Gajewska, dyrektor
Fabryki Sztuk.

– Być może niejeden zwiedzający przywoła w swojej pamięci obrazki z dzieciństwa czy
wczesnej młodości, inny zagra
w grę komputerową lub ułoży
ze swoją pociechą układankę.
Jedno jest pewne, uczucie zdziwienia będzie towarzyszyć niejednokrotnie podczas zwiedzania wystawy „Skąd to? Historia

Kamienica
Fabryki Sztuk
Tczew, ul. Podmurna 15
Godziny otwarcia:
pon.-pt. 8.00-18.00
sb., ndz., dni świąteczne
10.00-16.00

Tczewianie w CompiÈgne – w 100. rocznicę zakończenia I wojny światowej
do przygotowania prezentacji
na temat swojej szkoły i lokalnego bohatera I wojny światowej, młodzi tczewianie wybrali
generała Józefa Hallera.

Dzięki współpracy z partnerskim
Beauvais, tczewscy uczniowie
uczestniczyli w wydarzeniach
związanych z 100. rocznicą zakończenia I wojny światowej.
Trzech uczniów II LO im.
Jana III Sobieskiego (wraz z
nauczycielką j. francuskiego)
reprezentowało Tczew na międzynarodow ym seminarium
młodzieży „Od wojny do pokoju?”, zorganizowanym przez
europejską organizację UCAPE w Compiègne, z okazji
setnej rocznicy zakończenia I
wojny światowej.
Zaproszenie przyszło od zaprzyjaźnionej szkoły z Beauvais (miasto partnerskie Tczewa),
Zespołu Szkół Katolickich im.
Świętego Ducha.

W ramach seminarium młodzież z 8 krajów redagowała
wspólny dokument (ostateczna
wersja w grudniu), zwiedziła
pola bitwy nad Sommą, miejsca
pamięci, muzeum I wojny świa-

towej w Peronne, muzeum ze
słynnym wagonem (gdzie podpisano warunki rozejmu w 1918
roku), wzięła udział w oficjalnych uroczystościach. Każda z
delegacji została zobowiązana

Pobyt we Francji trwał od 7 do
14 listopada, seminarium od 9 do
12, pozostałą część czasu licealiści mieszkali u młodzieży francuskiej – dwa dni spędzili na zwiedzaniu Paryża, pozostały czas
w Beauvais (udział w lekcjach,
wizyta w manufakturze czekolady, spacer po mieście z przystankiem w pięknej katedrze). Organizacja całego pobytu stała na
najwyższym poziomie, młodzież
nawiązała mnóstwo kontaktów
z rówieśnikami i z pewnością
godnie reprezentowała miasto
Tczew i Polskę.
(II LO Tczew)
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CRAZY BLOCKS w Fabryce Sztuk
Prawie 650 osób zwiedziło wystawę modeli zbudowanych z
klocków COBI, która była dostępna tylko przez jeden dzień w Fabryce Sztuk.
„Budujemy dla zabawy” – to
hasło, jakie widniało na koszulkach głównych organizatorów spotkania: Państwa Sobolewskich i ich syna Grzegorza.
W sali w ystawowej pojawiły się okręty, samoloty, czołgi,
oczywiście powstałe z klocków
COBI. Wielki podziw wzbudziła makieta Mostów Tczewskich, wykonana specjalnie na
to spotkanie. Przed gośćmi stanęło nie lada wyzwanie: trzeba
było złożyć kilkanaście modeli pojazdów i uzupełnić nimi
wspomnianą dioramę. W tle
makiety pojawił się fragment
wystawy o historii tych zabyt-

z kalendarza imprez
26 grudnia
Kolędy z Armią Maksymiliana

Chór dziecięcy Armia Maksymiliana działający przy parafii
św. Maksymiliana Marii Kolbego w Tczewie, serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców do
wspólnego śpiewania kolęd.

ków, która została opracowana
rok temu przez społeczników z
Dawnego Tczewa, przy wsparciu Ruchu Inicjatyw Obywatelskich Tczewa, Starostwa Powiatowego i Fabryki Sztuk.
Chwilę wytchnienia od „klockowego szaleństwa” stanowiła
projekcja filmowa „CHOPIN
the Space Concert” w reżyserii Adama Ustynowicza. Przy

muzyce Fryderyka Chopina widzowie zobaczyli zdjęcia naszej
planety wykonane podczas wyprawy astronautów STS-130.
Inicjatorem imprezy, która miała miejsce 11 listopada, był Mariusz Sobolewski, a wsparli go:
COBI S.A., Media Markt i Majewski Hotel&Spa Malbork.
(Fabryka Sztuk)

„W drodze do Betlejem” to koncert pełen polskich kolęd i pastorałek. Gościem specjalnym
będzie Paula Brzóska, młoda i
utalentowana uczestniczka programu The Voice of Poland. Kolejnym gościem będzie Bartek
Weremczuk.

Koncert odbędzie się 26 grudnia o godz. 17.30 w kościele pw.
Św. Maksymiliana Marii Kolbego na Os. Staszica.
Wstęp wolny.

31 grudnia

Koncert Wiedeński w… CKiS

31 grudnia o godz. 18.00 w
Centrum Kultury i Sztuki wystąpi Orkiestra Królewska oraz
soliści Operetki Kijowskiej i
Sceny Lwowskiej, tancerze Narodowego Teatru Opery i Baletu w Odessie.

Koncert swoim charakterem
nawiązuje wiernie do tradycji wielkich wiedeńskich gali
noworocznych koncertów odbywających się w Wiedniu.W
sali widowiskowej CKiS rozbrzmiewać będą najpiękniejsze
arie, duety, walce i polki Johanna Straussa.
Bilety w cenie 100 zł do nabycia w kasie CKiS.

5 stycznia

Harcerska Orkiestra Dęta
i Janusz Radek

Już tradycją jest, że Centrum
Kultury i Sztuki styczeń rozpoczyna koncertem z Gwiazdą.
Tym razem Harcerska Orkiestra Dęta pod dyrekcja Magdaleny Kubickiej-Netki wystąpi z
wokalistą, Januszem Radkiem.
Koncert rozpocznie się o godz.
16.00 ( w przypadku dużego
zainteresowania, odbędzie się
drugi koncert – o godz. 19.00).
Bilety w cenie 40 zł, do nabycia
w kasie CKiS.

Więcej informacji: www.ckis.
tczew.pl
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Prezydent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki
zaprasza mieszkańców na

WIGILIJNE SPOTKANIE
OPŁATKOWE
z udziałem

Księdza Biskupa Ryszarda Kasyny

16 grudnia o godz. 13.30
PLAC ŚW. GRZEGORZA
KOLĘDY W WYKONANIU TCZEWSKICH ZESPOŁÓW I SOLISTÓW
ŻYWY ŻŁÓBEK

