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Projekt sﬁnansowany z budżetu obywatelskiego miasta Tczewa na 2015 rok

l

10 292 ważne głosy oddali tczewianie wspierając projekty do tegorocznego
budżetu obywatelskiego. Najstarsza głosująca osoba ma 98 lat, najmłodsi
to 16-latkowie (dolny limit wiekowy wynikał z regulaminu). Zdecydowana
większość mieszkańców wybrała tradycyjną – papierową formę głosowania.
Najbardziej aktywni okazali się mieszkańcy osiedli Prątnica i Suchostrzygi I
(2239 głosów), ale zaledwie o dwa głosy mniej oddali mieszkańcy Górek i Os.
Bajkowego. Do realizacji zakwalifikowane zostały 24 projekty w 8 okręgach.
Już ruszyły pierwsze przetargi na obywatelskie inwestycje.
Więcej na str. 10-11 Ü

l

Rusza kampania
promująca tereny
po byłej jednostce
Weekend za pół ceny
– 26 firm wzięło udział
w akcji
Tczewianka laureatką
VIII Olimpiady Wiedzy
o Bezpieczeństwie
Zagłosuj na plac zabaw
NIVEA na Czyżykowie
Oferta szkół
ponadgimnazjalnych
z Tczewa
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Kto jest kim w Radzie Miejskiej

VI SESJA

KRZYSZTOF BEJGROWICZ

Wiek: 33 lata. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, kawaler. W Radzie Miasta
zasiadam po raz pierwszy, reprezentuję wyborców Osiedla Bajkowego, startowałem z
listy Porozumienia na Plus. Jestem członkiem
Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej
oraz Komisji Finansowo-Budżetowej. Jestem
nauczycielem gimnastyki korekcyjnej w Sportowej Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami
Integracyjnymi, wiele lat pracowałem jako ratownik w Tczewskim Centrum Sportu i Rekreacji. Jestem członkiem
Stowarzyszenia Sportowego Klub Sportów Siłowych – Tczew oraz
Tczewskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Zanim jednak podjąłem pracę w Polsce, dwa lata spędziłem w Wielkiej
Brytanii, gdzie zdobyłem brytyjskie uprawnienia Royal Life Saving
Society.
Po co jestem w Radzie Miasta? Po to, aby mieć wpływ na to co się
dzieje wokół nas, słuchać mieszkańców i realizować ich potrzeby
oraz zachęcić ludzi do większej aktywności w to, co mogą zmienić.
Od dziecka jestem związany ze sportem i aktywnością fizyczną. Zdobyłem srebrny medal na Mistrzostwach Polski Juniorów w wyciskaniu
sztangi leżąc, pływałem dla Sambora, grałem w piłkę nożną dla Unii.
Organizowałem i współorganizowałem imprezy sportowe: Mistrzostwa Polski w wyciskaniu sztangi leżąc, Mistrzostwa Polski w „martwym ciągu”, zawody sportowe „Mocarz Kociewski”. Pracowałem przy
organizacji wyścigu kolarskiego Tour de Pologne i wyścigu rowerów
górskich MTB Grand Prix Czarnkowa organizowanych przez Czesława
Langa. Jestem również organizatorem corocznie odbywającego się
we wrześniu Biegu Gniewskiego na 10 km.
Moją pasją jest sport we wszystkich wydaniach, przede wszystkim zaś,
co może się wydać dziwne dla niektórych, interesuję się krykietem,
którego nie mam jednak okazji uprawiać w Polsce. Pozostałe pasje są
już mniej wyszukane jak historia, muzyka, film itp.
Więcej o mnie można znaleźć na stronie: www.krzysztofbejgrowicz.pl,
skontaktować się ze mną można pod numerem tel. 883 632 923 bądź
elektronicznie pod adresem krzysztof.bejgrowicz@interia.pl

GŁOSUJEMY NA PLAC
ZABAW NIVEA
Tczew zakwalifikował
się do konkursu na plac
zabaw, organizowanego przez firmę Nivea.
Nowy obiekt znalazłby
się na terenie niecki
czyżykowskiej.
Konkurs adresowany
jest do gmin i spółdzielni mieszkaniowych w
całej Polsce. W 40 miejscach, które w głosowaniu internetowym
zdobędą największą liczbę głosów, zbudowane zostaną Rodzinne
Miejsca Zabaw, gdzie rodzice i dzieci będą mogli wspólnie spędzić
czas w aktywny sposób.
Pierwsza tura głosowania internetowego trwać będzie od 1 do 30
kwietnia i wyłoni ona 20 lokalizacji. Od 1 do 31 maja odbędzie się
druga tura głosowania, która wyłoni kolejnych 20 zwycięzców.
Zwycięskie place zabaw maja zostać zbudowane jeszcze tego lata.
Miejsca te będą bogato wyposażone w urządzenia do zabawy. (m.in.
huśtawki, zjeżdżalnie, karuzele, piaskownice, tunele rurowe. Będą tam
też stojaki na rowery i ławki.
Głosować można na stronie: http://www.nivea.pl/podworko
Każdego dnia można oddać jeden głos.

Porządek obrad VI sesji Rady Miejskiej w Tczewie na dzień
30 kwietnia 2015 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej
im. F. Fabicha w Urzędzie Miejskim w Tczewie (ul. 30 Stycznia 1)

I. Część pierwsza:

1.
2.
3.
4.

Otwarcie sesji i powitanie gości.
Sprawdzenie obecności radnych.
Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji.
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z 26 marca
2015 r.
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za kwiecień
2015 r.
6. Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych w okresie
od 26 marca do 29 kwietnia 2015 r.

II. Część druga:

1. Sprawozdanie za rok 2014 z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar dla miasta Tczewa na lata
2011-2015.
2. Sprawozdanie z działalności MOPS w Tczewie za 2014 rok.
3. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Miejskiej Tczew
za 2014 rok.
4. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miejskiej
Tczew z organizacjami pozarządowymi oraz z rozliczenia dotacji
przyznanych organizacjom pozarządowym za 2014 rok.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
5.1zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Tczew.
5.2przyjęcia zasad udzielania i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii
cieplnej w ramach konkursu „Czyste powietrze Tczewa”.
5.3przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miejskiej
Tczew,
5.4wystąpienia ze Stowarzyszenia ,,Żuławy” z siedzibą w Nowym
Dworze Gdańskim,
6. Zgłaszanie interpelacji, zapytań oraz wniosków.
7. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania,
życzenia itp.).
Porządek sporządzono 9 kwietnia 2015 r.

Ilu nas jest?
Na początku kwietnia br. w Tczewie zameldowane były 58 653
osoby, w tym 57 567 na pobyt stały i 1086 na pobyt czasowy. Od
początku marca 2015 r. przybyło 48 mieszkańców miasta.

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

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013
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Krótko

Al. Kociewska – jeszcze w tym roku w całości
6 firm zgłosiło się do przetargu
na wykonanie ul. Nowosuchostrzyckiej – ostatniego etapu al.
Kociewskiej.

M. KAMIŃSKA

Nowa ulica, długości ok. 450 m
biec będzie od ul. Żwirki do ul.
Jagiellońskiej i połączy istniejące
odcinki al. Kociewskiej. Zadanie
obejmuje wykonanie jezdni, chodników po obu stronach, ścieżki
rowerowej – po prawej stronie
patrząc w kierunku ul. Jagiellońskiej, wykonanie oświetlenia,
przebudowę sieci podziemnych.
W zakresie zadania jest także wybudowanie skrzyżowania nowej
drogi z ul. Jagiellońską oraz montaż sygnalizacji świetlnej.

l

Nowa ulica połączy istniejące odcinki al. Kociewskiej

Inwestycja uzyskała dofinansowanie w wysokości do 1,9 mln zł, w
ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych –
Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (Edycja 2015).

w tym roku, przystępujące do
przetargu firmy zadeklarowały
zakończenie budowy w okresie
miedzy połową września a połową października.

Do przetargu zgłosiło się 6 firm,
które zaproponowały cenę od 3,8
mln zł do 5,8 mln zł. Trwa analizowanie ofert, na początku maja
możemy się spodziewać ogłoszenia wyniku postepowania.
Inwestycja zostanie wykonana

W tym roku wykonany zostanie
także remont ul. Wigury. Już rozstrzygnięty został przetarg na
ok. 700-metrowy odcinek – od
ul. Żwirki w kierunki al. Solidarności. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy STRABAG Sp.

z.o.o., która zaproponowała cenę
2 294 031,01 zł i zadeklarowała
termin wykonania zadania do 10
lipca br. Ogłoszony został także
przetarg na kolejny odcinek ul.
Wigury – od skrzyżowania z ul.
Jagiellońską do ul. Żwirki. Ten
etap liczy ok. 420 m. Na oferty
czekamy do 5 maja. Termin zakończenia prac ustalono na koniec października.

M.M.

Już tego lata - więcej atrakcji na basenach
Dobra wiadomość dla miłośników
pływania – tego lata TCSiR szykuje
wiele niespodzianek.
Dzięki planowanej budowie stacji uzdatniania wody, Tczewskie
Centrum Sportu i Rekreacji zamierza jeszcze tego lata udostępnić jednocześnie dwa kompleksy
basenów – kryte i odkryte. Czeka
nas też więcej atrakcji na basenach odkrytych. Jak zapowiada
Andrzej Błaszkowski, dyrektor

TCSiR, modernizacja basenów
otwartych polegać będzie na:
– budowie stacji uzdatniania
wody;
– instalacji systemu solarnego do
dogrzewania wody basenowej,
która podniesie temperaturę
wody o 4–5 stopni;
– remoncie niecek poprzez pokrycie ich specjalistyczną folią oraz
montażu poręczy na schodach;

– montażu atrakcji wodnych
– montażu zjeżdżalni rodzinnej,
zjeżdżalni dla „maluchów”, masaży wodnych, tzw. pływających
liści;
– wyposażeniu w nową infrastrukturę basenową – m.in. leżaki, parasole w kształcie żagli,
elementy małej architektury,
wymiana nawierzchni.

(INFORMACJA TCSIR)

Pchli Targ już po raz piąty – 7 czerwca na starówce
Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki oraz Fabryka Sztuk serdecznie
zapraszają wszystkich mieszkańców do odwiedzenia i wzięcia
udziału w „Pchlim Targu”, który
odbędzie się tradycyjnie na placu Hallera w Tczewie, w pierwszą
niedzielę czerwca – w tym roku 7
czerwca.
To już piąta edycja tej imprezy.
Targ będzie trwał od godziny
10.00 do 17.00. Poza handlem
pod chmurką w tym roku można
liczyć na szereg atrakcji, wśród
nich m.in.: kataryniarz, szczudlarze, żonglerzy, zabawy plenerowe, muzyka na żywo, warsztaty
plastyczne i spacery po Tczewie.

Co należy zrobić, aby zostać wystawcą? Miejsce na placu można
rezerwować poprzez złożenie
wniosku – jego formularz jest
dostępny w pokoju nr 51 Urzędu
Miejskiego w Tczewie (Wydział
Rozwoju Miasta) lub w Biurze Obsługi Klienta w godzinach pracy
urzędu, a także na stronie internetowej wydarzenia www.pchlitarg.
tczew.pl. Wnioski składamy do
1 czerwca osobiście w Urzędzie
(w Wydziale Rozwoju Miasta UM
Tczew) lub w wersji zeskanowanej na adres wrm@um.tczew.pl
lub pocztą na adres Urząd Miejski
w Tczewie, pl. Piłsudskiego 1, 83110 Tczew. Udział w wydarzeniu
jest bezpłatny.

Wystawcy we własnym zakresie
powinni przygotować miejsce
ekspozycji sprzedawanych rzeczy tj. koc lub stolik, krzesło, mały
namiot, ewentualnie parasol.
Ponadto w targu nie mogą brać
udziału firmy i osoby prowadzące działalność gospodarczą w
tym zakresie, gdyż celem targu
jest umożliwienie sprzedaży czy
wymiany przez osoby prywatne
rzeczy używanych zbędnych lub
kolekcjonerskich.

Zapraszamy do składania zgłoszeń
do udziału w wydarzeniu Pchli
Targ. Więcej informacji: www.
pchlitarg.tczew.pl. Do zobaczenia
7 czerwca na placu Hallera!

Nieruchomości na sprzedaż

29 kwietnia odbędzie się przetarg na
sprzedaż nieruchomości położonej przy
ul. Armii Krajowej 39 (dawna siedziba USC
i MOPS).
Nieruchomość liczy 3023 m2. Na działce
znajduje się przedwojenny budynek, w
całości podpiwniczony, parterowy, z poddaszem użytkowym. Budynek posiada 4
wejścia, w tym jedno dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Powierzchnia użytkowa obiektu to 656,47 m2.
Nieruchomość przeznaczona jest pod
działalność usługową. Cena wywoławcza:
2 300 000 zł netto.
Ponadto w najbliższym czasie miasto planuje sprzedaż dwóch kolejnych nieruchomości przeznaczonych pod usługi:
• nieruchomość niezabudowana przy ul.
Czerwonego Kapturka, powierzchnia:
6914m2, cena wywoławcza: 2 200 000 zł
netto, przetarg – 10 czerwca.
• nieruchomość niezabudowana u zbiegu
ulic Forsterów i ks. Władysława Młyńskiego,
powierzchnia : 3630 m2, cena wywoławcza:
600 000 zł netto, przetarg – 17 czerwca.

M.M.
l

Klub Abstynenta „Sambor”
zaprasza

Przyjdź lub zadzwoń – wiele „zyskasz”,
będzie to twój pierwszy dzień „nowego,
lepszego” życia, w którym, na co dzień będziesz doznawał uczucia radości, bezpieczeństwa, wolności, poczucia, że coś zależy
od ciebie, uczucia, że robisz coś dobrego dla
siebie i twoich bliskich.
Stowarzyszenie Tczewski Klub Abstynenta
„Sambor” (ul. Orzeszkowej 6; tel. 58 531 38
13) zaprasza od poniedziałku do piątku w
godzinach 12.00 do 20.00:
• Grupa AA „Nadzieja” – co wtorek i piątek od godz. 17.00.
• Grupa wsparcia dla rodzin – co środę
od godz. 17.00.
• Grupa Al–Anon „Nowe Życie” – co
czwartek od godz. 1700.
• Telefon zaufania – 58 531-38-13 – od
poniedziałku do piątku w godz. 17.0019.00.
• Punkt konsultacyjny – od poniedziałku
do piątku od godz. 16.00 do 20.00.
• Świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci
„Sambor” ul. Orzeszkowej 6 – od poniedziałku do piątku od godz. 12.0017.00.
• Świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci
„Wyspa” ul. Żwirki 49 – od poniedziałku do piątku od godz. 12.00-17.00.
• Świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci
„Betania” ul. Spółdzielcza 4a – od poniedziałku do piątku od godz. 12.0017.00.
• Klub młodzieżowy „Barka” ul. Spółdzielcza 4a – od poniedziałku do piątku od godz. 14.00 do 19.00.
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SAMORZĄD MIASTA WSPIERA WŁAŚCICIELI ZABYTKÓW
Tczewscy radni jednogłośnie uchwalili kolejne dotacje na remonty
zabytków. Program funkcjonuje już od 10 lat.

W tegorocznym budżecie na ten
cel przeznaczonych zostało 50
tys. zł.
W ustalonym terminie, do 10
stycznia br. wpłynęły dwa wnioski o przyznanie dotacji. Obiekty,
których dotyczą wnioski, objęte
są ochroną konserwatorską (wpisane są indywidualnie do rejestru zabytków lub znajdują się
na obszarze wpisanym do rejestru zabytków), która umożliwia
ubieganie się o dotację zgodnie z
obowiązującymi na terenie miasta Tczewa zasadami.
Dotację przyznano:
1) Parafii Rzymskokatolickiej
pw. Podwyższenia Krzyża św.
na przeprowadzenie prac konserwatorskich przy barokowym
feretronie (dwustronnym obra-

zie procesyjnym) w obramieniu
mosiężnym w kościele farnym
– dotacja w wysokości 15000 zł,
nie więcej jednak niż 75 proc.
rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac,
2) Wspólnoty Mieszkaniowej
budynków przy ul. Lipowej 5–6 i
Podgórnej 1 w Tczewie na przeprowadzenie remontu elewacji
frontowej – dotacja w wysokości
35000 zł, nie więcej jednak niż 50
proc. rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.
Uchwała Rady Miejskiej na podstawie której udzielane są dotacje
na remont i konserwację zabytków, funkcjonuje (ze zmianami)
od 2005 r.
Do tej pory z tego rodzaju
wsparcia skorzystali
– parafia pw. Podwyższenia
Krzyża Św. (konserwacja ołtarzy
Matki Boskiej Różańcowej, św.
Rocha, , św. Jana Nepomucena,
św. Jakuba, organy neogotyckie,
ołtarze św. Józefa, Matki Boskiej
Częstochowskiej, ołtarz pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, barokowa ambona, barokowy ołtarz

M. MYKOWSKA

Podczas marcowej sesji Rady
Miejskiej – 26 marca, tczewscy
radni głosowali m.in. nad uchwałą
w sprawie przyznania dotacji na
prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru,
znajdujących się na terenie administracyjnym miasta Tczewa.

Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie dotacji
na remonty zabytków

główny (cztery etapy), barokowy
feretron.
oraz właściciel kamienic lub
wspólnoty mieszkaniowe:
– ul. Wojska Polskiego 15
– ul. Krótka 11
– ul. Wyszyńskiego 8
– pl. Hallera 10
– pl. Hallera 22
– ul. Podgórna 22
– ul. Mickiewicza 12
– ul. Dąbrowskiego 23
– ul. Garncarska 1–2
– ul. Podgórna 6

– ul. Skromna 6
Dotacje to jedna z form wsparcia samorządu miasta Tczewa dla
właścicieli obiektów zabytkowych. Inną jest coroczny konkurs
na najpiękniejszą elewacje w rejonie Starego Miasta. Właściciele i
zarządcy odnowionych kamienic
na starówce mogą zdobyć nagrody finansowe – pula nagród w
ubiegłym roku wynosiła 40 tys. zł.
Konkurs ten zostanie ogłoszony
również w tym roku.

M.M.

JEST JUŻ NOWY PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI
Tczewscy radni przyjęli program
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Miejskiej Tczew.

•

Program został przyjęty jednogłośnie podczas marcowej sesji
Rady Miejskiej.

Na realizację wskazanych zadań
gmina przeznacza w 2015 r. łącznie ponad 300 tys. zł, w tym:
• na odławianie i zapewnienie
schronienia bezdomnym
zwierzętom – 230 tys. zł
• na znakowanie i ewidencje
zwierząt – 40 tys. zł
• na opiekę weterynaryjną
i sterylizację oraz kastrację bezdomnych kotów – 10 tys. zł
• na usypianie ślepych miotów
– 3 tys. zł
• na zapewnienie opieki zwierzętom biorącym udział w
zdarzeniach drogowych – 20
tys. zł.

Program obejmuje:
• zapewnienie bezdomnym
zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
• opiekę nad wolno żyjącymi
kotami, w tym ich dokarmianie;
• odławianie bezdomnych
zwierząt;
• obligatoryjną sterylizację
albo kastrację zwierząt w
schroniskach dla zwierząt;
• poszukiwanie właścicieli dla
bezdomnych zwierząt;
• usypianie ślepych miotów;
• wskazanie gospodarstwa
rolnego w celu zapewnienia
miejsca dla zwierząt gospodarskich;

•

zapewnienie całodobowej
opieki weterynaryjnej w
przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
plan znakowania zwierząt.

Opiekę bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Miejskiej
Tczew zapewnia schronisko dla
bezdomnych zwierząt w Tczewie
przy ul. Malinowskiej.

W porównaniu z ubiegłoroczną uchwałą, rozszerzony został
punkt dotyczący opieki weterynaryjnej. Tak jak poprzednio,
opieka weterynaryjna i leczenie
zwierząt bezdomnych prowadzone są na podstawie umowy
zawartej z prowadzącym schronisko dla bezdomnych zwierząt
tj. OTOZ ANIMALS Gdynia.
Gmina Miejska Tczew finansuje
opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt wolno żyjących, bezdomnych, a także posiadających
właściciela w przypadkach, gdy
kontakt z nim jest niemożliwy a
zwierzę wymaga natychmiastowej pomocy (właściciel zwierzęcia, które uległo wypadkowi, jest
zobowiązany do zwrotu poniesionych kosztów leczenia).
Dodatkowo w nowym dokumencie pojawiły się zapisy:
– całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt
prowadzona jest na podstawie

umowy zawartej z lekarzem
weterynarii – Lecznica specjalistyczna dla koni i małych zwierząt Andrzej Pyliński w Trąbkach
Wielkich;
– opiekę bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu Gminy Miejskiej Tczew zapewnia gospodarstwo rolne położone przy
ul. Głowackiego 60 w Tczewie,
gdzie zapewniona zostanie im
opieka i właściwe warunki bytowania. Właściciel wyraził zgodę
na ich przyjęcie.
Sprawy dotyczące zwierząt wolno żyjących, bezdomnych, a także posiadających właściciela (w
przypadkach, gdy kontakt z nim
jest niemożliwy a zwierzę wymaga natychmiastowej pomocy),
biorących udział w zdarzeniach
drogowych należy zgłaszać do
Straży Miejskiej, tel. 986 (całodobowo) lub do Wydz. Spraw Komunalnych Urzędu Miejskiego,
tel. 58 77 59 439 (w godzinach
pracy urzędu).

M.M.
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Powstaje nowa dzielnica Tczewa

CZEKAMY NA INWESTORÓW
Tczew szykuje się do zagospodarowania terenu po byłej jednostce.
Na obszarze liczącym ok. 19 ha powstanie nowa dzielnica, już rusza
kampania promocyjna adresowana do przyszłych inwestorów.
Planiści zakończyli już prace nad
koncepcją zagospodarowania
terenów byłych koszar. W 2014 r.,
w wyniku konkursu ogłoszonego
przez prezydenta Tczewa Mirosława Pobłockiego, wyłoniona
została firma, która przygotowała najciekawszą koncepcję zagospodarowania tego obszaru. Na
konkurs wpłynęło 8 prac, za najlepszą uznana została praca przygotowana przez Biuro Projektów
Architektonicznych i Urbanistyki
z Gliwic. Nagrodą w konkursie
była m.in. możliwość zawarcia z
miastem umowy na opracowanie
szczegółowej koncepcji zagospodarowania nowej dzielnicy.
Przez rok trwały prace nad jej
przygotowaniem.
Zgodnie z koncepcją urbanistów,
nieruchomość została podzielona na trzy strefy. Na południu
zlokalizowany ma być nieuciążliwy przemysł, strona południowo-wschodnia to miejsce na
mieszkania i usługi. Najbardziej
reprezentacyjna będzie część
północna , od strony ul. Wojska
Polskiego – tam gdzie dzisiaj znajduje się budynek byłych koszar.
Będzie to centrum, być może z
małym rynkiem i usługami, które

sprawią, ze dzielnica będzie żyła
także po zamknięciu biur i zakładów pracy. Projekt miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru ma
trafić pod obrady Rady Miejskiej
jeszcze jesienią tego roku.

riały reklamowe. Ich celem jest
wzmocnienie promocji i rozwijanie działań, które miasto stale
prowadzi na rzecz zbywania nieruchomości. Od połowy kwietnia
będą one systematycznie poszerzane.

W ramach projektu dotyczącego
przygotowania planistycznego terenu po byłej jednostce,
opracowywane są także mate-

– W przypadku tego terenu, z
punktu widzenia oczekiwań
związanych z zagospodarowaniem miasta, wyzwanie polega na

zwróceniu się do specyficznego
inwestora – tłumaczy Jolanta Śliwińska, naczelnik Wydz. Rozwoju Urzędu Miejskiego w Tczewie.
– Dlatego jednym z elementów
przygotowania było opracowanie
dotyczące oceny sytuacji Tczewa
na tle kraju i regionu pod kątem
ekonomicznym i kierunków rozwoju gospodarczego. W wykonanej analizie znalazły się również
wnioski i zalecenia odnośnie grupy docelowej i promocji. Istnienie
w Tczewie strefy gospodarczej i
profil funkcjonujących tam firm
ma tu duże znaczenie. Teren jest
promowany poprzez położenie
terenu w dogodnie skomunikowanym miejscu w regionie i bliskość Trójmiasta. Z drugiej strony,
oddajemy do zagospodarowania
teren w centrum miasta, co do
którego mamy duże oczekiwania pod kątem architektury, funkcjonalności i rynku pracy. Takie
uwarunkowania wskazują na
inwestora świadomego, o szerszej strategii swojego biznesu
niż tylko proste inwestowanie i
zarabianie pieniędzy. W projekcie
planu miejscowego określiliśmy
funkcje jako usługowe, usług produkcji i towarzyszące mieszkaniowe. W obszarze winny znaleźć
się także elementy kreujące życie
miejskie. A jednocześnie trzeba
mieć świadomość, że zależymy
od rynku inwestorów i sytuacji
ekonomicznej regionu. Zadanie
jest obciążone dużym ryzykiem,
te interesy trzeba wyważyć.

M.M.

Czyste powietrze Tczewa

SZANSA NA DOFINANSOWANIE
związku z edycją 2015 konW
kursu, realizowanego przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku, pn. Czyste Powietrze
Pomorza, Gmina Miejska Tczew
zaprasza do składania wniosków o
dofinansowanie w ramach konkursu „Czyste powietrze Tczewa 2015”.

Udział w inicjatywie WOŚiGW
umożliwi gminie Tczew, oprócz
dofinansowania zmiany ogrzewania ze środków budżetu gminy, pozyskanie dodatkowych
środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Celem konkursu „Czyste powietrze Tczewa” (edycja 2015) jest
wyłonienie spośród zgłoszonych zadań tych, których realizacja przyniesie najlepsze efekty
ekologiczne wyrażone wielkością

uzyskanej redukcji emisji substancji szkodliwych do atmosfery,
a następnie dofinansowanie ich
realizacji w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku i ze środków budżetu
Gminy Miejskiej Tczew.
Konkurs adresowany jest do osób
fizycznych, wspólnot mieszkaniowych i podmiotów zarządzających budynkami mieszkalnymi, będącymi własnością Gminy
Miejskiej Tczew.
Do konkursu mogą zostać zgłoszone zadania dotyczące modernizacji źródeł ciepła, poprzez likwidację kotłów opalanych węglem
lub koksem i zastąpieniu ich:
a) kotłami opalanymi gazem lub
olejem opałowym,
b) źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła ener-

gii (pompy ciepła, kolektory
słoneczne),
c) podłączeniem do sieci ciepłowniczej.

Pierwszeństwo na liście oraz przy
podziale środków, posiadać będą
obiekty zlokalizowane na obszarze Starego Miasta.

Zadania mogą dotyczyć źródeł
ciepła zasilających budynki zlokalizowane na terenie miasta
Tczewa:
1) jednorodzinne, stanowiące
własność osób fizycznych,
2) wielorodzinne, w których
funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe,
3) wielorodzinne stanowiące
własność Gminy Miejskiej
Tczew.

Wnioski przyjmowane będą do
8 maja.

Do konkursu mogą być zgłaszane
tylko zadania nierozpoczęte, dla
których została wykonana bieżąca dokumentacja fotograficzna
stanu istniejącego, przedstawiająca źródło ciepła przed modernizacją.

Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na www.wrotatczewa.pl
Tczew już po raz trzeci bierze
udział w konkursie „Czyste powietrze Pomorza’”. Do tej pory,
dzięki tej inicjatywie udało się
uzyskać następujące efekty:
– likwidacja kotłów opalanych
węglem lub koksem: 137
– zakup i montaż pieców gazowych: 33
– podłączenie budynków do
miejskiej sieci ciepłowniczej: 4
– zakup i montaż pomp ciepła: 1.

6 • Wokół nas
Kwiecień 2015 • PANORAMA MIASTA • www.wrotatczewa.pl • www.bip.tczew.pl

Ogłoszenia AKORDEONY W FABRYCE SZTUK

l

l

l

Prezydent Miasta Tczewa
informuje, że na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro)
został wywieszony wykaz
nieruchomości gruntowej
przeznaczonej do oddania w dzierżawę, zabudowanej wiatą śmietnikową oznaczony jako część
działki nr 425/22 obr. 6 KW
GD1T/000116851/0 położonej w Tczewie przy ul. Wyzwolenia;
Prezydent Miasta Tczewa
informuje, że na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro)
został wywieszony wykaz
nieruchomości gruntowej
przeznaczonej do oddania
w dzierżawę, zabudowanej
wiatą śmietnikową oznaczony jako część działki nr 832/1
obr. 9 KW GD1T/00006540/4
położonej w Tczewie przy ul.
Władysława Orkana;
Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w
Tczewie (II piętro) został
wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew,
położonej na targowisku
miejskim w Tczewie przy ul.
Żwirki – boks handlowy nr
19, o pow. 16,50 m2 w hali
nr I, oznaczonej nr działki
32/34, obręb 5, KW 16850,
przeznaczonej do oddania
w najem w drodze przetargu, w celu prowadzenia
działalności handlowej;
Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w
Tczewie (II piętro) został
wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonej w
Tczewie przy ul. Czyżykowskiej, obręb 9, dz. 804/1.

W kamienicy Fabryki Sztuk przy
ul. Podmurnej 15 zagościła muzyka. Wszystko za sprawą wystawy „Akordeon w Polsce i na
świecie”, której wernisaż odbył
się 28 marca.
Uroczystość poprzedził koncert
muzyki francuskiej w wykonaniu
Trio de Triville w Centrum Kultury
i Sztuki. Obok Darii Zaradkiewicz
i Macieja Sadowskiego formację
tworzy Paweł A. Nowak – akordeonista, właściciel kolekcji ponad
300 instrumentów ze stroikiem
przelotowym, których część
została zaprezentowana na wystawie. Jest wśród nich sheng,
czyli praprzodek akordeonu, a

M. MYKOWSKA

l

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

ponadto flutiny, koncertiny, bandoneony, harmonie pedałowe,
nożne, ręczne oraz same akordeony. Każdy eksponat został
zaopatrzony w dokładny opis,
co ułatwia poznanie jego historii. Instrumenty zachwycają nie
tylko swoim brzmieniem, ale też
wyglądem – wzrok przykuwają
piękne miechy czy też korpusy
zdobione intarsjami w postaci
motywów geometrycznych i
elementów roślinnych. Akordeony zostały zaaranżowane w
scenki tematyczne. Instrumenty
widzimy zarówno w wojsku, jak
i podczas biesiadowania, na wsi
i w mieście. Zajrzeć można także

do warsztatu naprawczego. Owe
przykłady są dowodem na powszechność akordeonów. Całość
wystawy uzupełniają plansze
tekstowe wzbogacone reprodukcjami archiwalnych zdjęć ze
zbiorów Pawła A. Nowaka, Narodowego Archiwum Cyfrowego,
Cyfrowego Archiwum Tradycji
Lokalnej – Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Milanówku oraz
autorstwa Rafała Wójcickiego.
Przygotowana przez Fabrykę
Sztuk wystawa jest czynna do
26 maja i towarzyszą jej zajęcia edukacyjne, na które można umawiać się telefonicznie:
58 530 44 81.

NAJMŁODSI TCZEWIANIE POWITALI
WIOSNĘ NA PLACU HALLERA
Wiceprezydent miasta Adam
Urban w asyście najmłodszych
tczewian odsłonił figurkę wiosny.
Stali bywalcy tej tradycyjnej już
imprezy wiedzą, że figurki – repliki tych z dachu kamienicy przy
Hallera 8 – zmieniają się na postumencie cyklicznie, wraz z rozpoczęciem kolejnych pór roku.
Tym razem pani wiosna w osobie
Małgorzaty Kruk z Fabryki Sztuk
wjechała na główny plac Starego Miasta nietypowym środkiem
transportu – na motorze.
Oklaskami i tańcami w rytm wesołej muzyki przywitały ją dzieci z Niepublicznych Przedszkoli
„Siedem Darów” i „Akademii Krasnoludków”, świetlic środowiskowych PKPS przy ul. Kopernika i

M. ŚNIEGULA

l

Małgorzata Kruk jako pani wiosna zadawała dzieciom
tematyczne pytania i zapraszała do wspólnej zabawy

ul. Zamkowej oraz sześciolatki ze
Szkoły Podstawowej nr 5.

rowane cukierkami i pamiątkowymi znaczkami do przypięcia.

Wszystkie maluchy zostały obda-

M.Ś.
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Krótko

Wystawa fotograficzna

WSPOMNIENIE O MACIEJU PŁAŻYŃSKIM

l

5 lat po katastrofie smoleńskiej
Fabryka Sztuk przypomniała postać Macieja Płażyńskiego i jego
związki z Tczewem.

M. MYKOWSKA (2)

5 lat temu, w katastrofie polskiego samolotu rządowego w Smoleńsku zginęło 96 osób, w tym
Prezydent RP Lech Kaczyński
wraz z małżonką, wielu polityków, wojskowych, osób duchownych i prywatnych. Wśród nich
poseł Maciej Płażyński. Czołowa
postać polskiej sceny politycznej. Prawnik, działacz społeczny.
Tczew zawdzięcza Maciejowi
Płażyńskiemu realizację wielu
działań, które przyczyniły się do
rozwoju miasta.
Dla uczczenia pamięci tego wybitnego męża stanu i działacza
społecznego Fabryka Sztuk zorganizowała wystawę „Maciej
Płażyński w Tczewie”. Ekspozycja prezentuje najważniejsze
inwestycje, których realizacja nie
byłaby możliwa bez dokonań Macieja Płażyńskiego. Dokumentuje
również kilka z jego wizyt w naszym mieście.

Na inauguracji wystawy gościli żona i syn Macieja Płażyńskiego

Inauguracja ekspozycji nastąpiła podczas uroczystej mszy św.
w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej, 10 kwietnia w Kościele
NMP Matki Kościoła w Tczewie.
Wystawę otworzyła żona Macieja Płażyńskiego – Elżbieta oraz
ich syn – Jakub. Uroczystość
uświetnił występ tczewskiego

muzyka Adama Wendta z zespołem.
Wystawa będzie prezentowana
w dwóch miejscach:
10.04.-20.04.2015 – Kościół
NMP Matki Kościoła w Tczewie
21.04.-17.05.2015 – plac przed
dworcem PKP w Tczewie.

TCZEWIANIE ODDALI HOŁD OFIAROM KATYNIA
Tczewianie uczcili Dzień Pamięci
Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Przy pomniku w Parku Miejskim zebrali się
samorządowcy miasta i powiatu,
parlamentarzyści, duchowieństwo, przedstawiciele instytucji
i organizacji społecznych i politycznych, młodzież szkolna, harcerze,
mieszkańcy Tczewa.
O zbrodni katyńskiej i jej ofiarach
mówił historyk Krzysztof Korda.
Przypomniał, że na mocy decyzji
najwyższych władz Związku Sowieckiego, w 1940 r. m.in. w Lesie
Katyńskim wymordowano ponad 21 tysięcy Polaków, głównie
przedstawicieli inteligencji, oficerów wojska, policji. Zginęli od
strzału w tył głowy. Mordowano
także świadków tych wydarzeń,
nawet kierowców ciężarówek,
którzy przywozili skazanych na
miejsce rozstrzelania. Rodziny
ofiar przez wiele lat nie znały
prawdy. Sowiecka propaganda
jako sprawców ludobójstwa
wskazywała Niemców, a tuszowaniu prawdy nie sprzeciwiły się
państwa alianckie. Do dzisiaj nie

Zmiany w USC

Od 1 marca weszła w życie nowa ustawa
– Prawo o aktach stanu cywilnego, która
wprowadziła wiele nowych rozwiązań, w
tym m.in.: odmiejscowienie wielu czynności dokonywanych w USC, jak np. wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego,
możliwość nadawania dzieciom imion
obco brzmiących, udzielanie ślubów poza
lokalem USC czy automatyczne nadawanie
numeru PESEL oraz meldowanie przy rejestracji urodzenia.
Z dniem 1 marca został również wprowadzony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych we wszystkich USC w Polsce
nowy system teleinformatyczny ŹRÓDŁO,
który nie do końca spełnia swoją rolę i
wciąż jest modyfikowany. System jest mało
intuicyjny oraz niekonsekwentny. Nowa
aplikacja jest niedopracowana, zawiera
wiele błędów, które często uniemożliwiają
dokonanie pewnych czynności przez kierownika USC. Należy również zaznaczyć, iż z
chwilą wejścia nowego systemu, wszystkie
czynności dokonywane przez pracowników
USC muszą być akceptowane elektronicznie
przez kierownika. W związku z tym, praca
w ŹRÓDLE jest czasochłonna i uciążliwa
dla wszystkich pracowników USC, łącznie z
kierownikiem. System często się zawiesza i
działa wolno, co powoduje znaczne wydłużenie czasu obsługi klienta: dwukrotnie,
a nawet trzykrotnie, a jest niezależne
od pracowników USC. Nasi klienci nie są
przyzwyczajeni do takiego standardu obsługi, a przecież do momentu wejścia w
życie nowego systemu większość spraw
była załatwiana „od ręki”, w tej chwili jest
wręcz przeciwnie.
Dziękujemy naszym klientom za dotychczasową cierpliwość oraz zrozumienie w
tej trudnej dla nas sytuacji. Ponieważ na co
dzień zajmujemy się sprawami najbliższymi ludziom, zapewniam, iż robimy tyle ile
jest to możliwe, aby załatwić sprawę każdego naszego klienta sprawnie i fachowo.
Mam nadzieję, iż z czasem system zostanie
usprawniony oraz doprecyzowany, co spowoduje, że nie tylko nam pracownikom
USC będzie pracowało się lepiej, ale i nasi
klienci będą zadowoleni.

Oliwia Wett z Gimnazjum nr 2 recytowała poezje z Katynia

znamy pełnej listy ofiar sowieckich zbrodni.
Jerzy Wierzbowski, przedstawiciel Rodzin Katyńskich mówił
m.in. o swoim ojcu – Józefie, policjancie z Tczewa, który znalazł
się wśród jeńców rozstrzelanych
w Katyniu. Katyńską poezję re-

cytowały Oliwia Wett, uczennica Gimnazjum nr 2 oraz Dorota
Panek z Zespołu Szkół Technicznych. W imieniu kombatantów
głos zabrał Edmund Pek.
Pod pomnikiem ofiar stalinizmu
złożono kwiaty i zapalono znicze.

M.M.

Z dniem 13 kwietnia 2015
r. zmieniły się godziny
przyjmowania interesantów
w Urzędzie Stanu Cywilnego:
poniedziałek, wtorek 7.30-14.00
środa 7.30-16.00
czwartek, piątek 7.30-14.00
Kierownik USC przyjmuje interesantów od poniedziałku
do czwartku, w godzinach
pracy USC.
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STRAŻ MIE JSKA
W TCZEWIE

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

VIII Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie

TCZEWIANKA W CZOŁÓWCE
Marcelina Gniewkowska, uczennica I LO w Tczewie zdobyła drugie
miejsce w finale VIII Olimpiady
Wiedzy o Bezpieczeństwie.

Laureatka I miejsca otrzymała indeks GWSH oraz inne cenne nagrody m.in. laptop, kurs na prawo
jazdy oraz weekendowy pobyt
wspólnie z rodziną na Zamku w
Gniewie. Pozostali finaliści również odebrali bardzo atrakcyjne
nagrody rzeczowe: laptop, kurs
na prawo jazdy, tablety, smartfony, aparaty fotograficzne , książki
i wiele innych.

Głównymi organizatorami
olimpiady były straże gminne
i miejskie województwa pomorskiego oraz Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna w
Gdańsku. Olimpiada była skierowana do wszystkich uczniów
szkół ponadgimnazjalnych, klas
od I do IV.
W finale zaprezentowało się 29
najlepszych uczestników wytypowanych w dwóch wcześniejszych etapach z Gdańska,
Sopotu, Kwidzyna, Gniewu, Pelplina, Tczewa, Kościerzyny, Ru-

M. FABICH

Zwyciężczynią olimpiady została gdańszczanka Marta Bastian.
Olimpiada, która w tym roku
przebiegała pod hasłem: „Jestem
uczestnikiem ruchu drogowego”,
odbyła się 26 marca w hotelu
Sheraton Sopocie.

mii, Pruszcza Gdańskiego (straż
gminna) oraz Człuchowa (straże:
gminna i miejska).
Głównym zadaniem dla uczestników finałowego etapu było
przygotowanie i zaprezentowanie autorskiego projektu na rzecz
poprawy bezpieczeństwa ruchu

drogowego w swoimi miejscu
zamieszkania.
Tczewskie szkoły reprezentowali:
Marcelina Gniewkowska (I LO),
która zajęła II miejsce, Kacper
Drągowski oraz Michał Kulpa
(obaj z Zespołu Szkół Budowlanych i Odzieżowych).

Nagrody zostały ufundowane
między innymi przez prezydenta
Tczewa Mirosława Pobłockiego
oraz starostę tczewskiego Tadeusza Dzwonkowskiego, a także
Adama Liberackiego właściciela szkoły nauki jazdy w Tczewie,
który włączył się w tegoroczną
Olimpiadę i ufundował jako nagrodę dwa kursy na prawo jazdy
kat. B.
O oprawę finału olimpiady zadbał
w tym roku Komendant Straży
Miejskiej w Sopocie – Tomasz
Dusza.

M.F.

Straż Miejska w marcu 2015 r.

CORAZ WIĘCEJ „PSICH” INTERWENCJI
W marcu 2015 r. tczewska straż
miejska odnotowała 1146 interwencji, w tym 400 zgłoszonych przez mieszkańców i
przedstawicieli instytucji, 224
– od operatorów monitoringu,
152 zgłoszone przez dyżurnych
Komendy Powiatowej Policji w
Tczewie oraz 370 – to interwencje własne strażników.

•

Przewieziono 25 osób z upojeniem alkoholowym – 8 do
Pogotowia Socjalnego w Elblągu, 9 – do ogrzewalni w
Tczewie, 7 – do miejsca zamieszkania, 1 – do policyjnej
izby zatrzymań.

•

Przeprowadzono 92 wspólne
patrole z funkcjonariuszami
KPP.

•

Dzielnicowi strażnicy miejscy
działający na osiedlach Suchostrzygi i Bajkowym podjęli 71
interwencji własnych oraz 31
zleconych (przez administracje
osiedli, dyżurnych SM, mieszkańców), nałożyli 22 mandaty
karne na łączną kwotę 1500 zł.

•

Wystawiono też 20 wezwań
dla sprawców wykroczeń, 38
osób pouczono.
Na terenie Nowego Miasta i
os. Zatorze dzielnicowi podjęli 68 interwencji własnych
oraz 104 zlecone, nałożyli 19
mandatów karnych na łącznie
1400 zł, wystawili 22 wezwania dla sprawców wykroczeń
oraz 19 osób pouczyli.
Na terenie Starego Miasta
dzielnicowi podjęli 43 interwencje własne oraz 97 zleconych, nałożyli 11 mandatów
karnych na łącznie 700 zł, wystawili 18 wezwań dla sprawców wykroczeń oraz 34 osoby
pouczyli.
Interwencje dzielnicowych dotyczą głownie spraw porządkowych, spożywania alkoholu
w miejscach publicznych, wykroczeń drogowych.
Do Komendy Powiatowej
Policji przekazano materiały z monitoringu dotyczące:
kradzieży (5 i 13 marca) oraz
kradzieży pojazdu (16 i 24
marca).

•

Funkcjonariusze przeprowadzili 599 kontroli w miejscach
zagrożonych występowaniem
zjawisk niepożądanych: 49 –
na terenie byłej jednostki wojskowej (przeciwdziałanie dewastacjom i kradzieżom), 90
– Stare Miasto (przeciwdziałanie wandalizmowi), 58- zintegrowany węzeł transportowy
(przeciwdziałanie paleniu papierosów, spożywaniu alkoholu w miejscu publicznym
itp.), 402 – pozostałe miejsca.

•

Funkcjonariusze straży miejskiej brali udział w zabezpieczaniu imprez i uroczystości
miejskich: Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (1.03), odsłonięciu figurki wiosny na pl.
Hallera (20.03), Drogi Krzyżowej na os. Górki (27.03), koncertu zespołu Dżem (27.03).

•

3 marca patrol straży miejskiej
interweniował w związku ze
zgłoszeniami dotyczącymi
zakłócania porządku oraz powtarzającymi się kradzieżami

na targowisku przy ul. Żwirki.
W rozmowie z przedstawicielami stowarzyszenia kupców,
ustalono, że zwiększona zostanie częstotliwość patroli
SM, zaproponowano również zamontowanie kamer,
co pozwoli na zgromadzenie
materiału dowodowego i skuteczne karanie osób naruszających porządek.

•

Przeprowadzono działania
dotyczące egzekwowania od
właścicieli psów zgodnego z
przepisami wyprowadzania
czworonogów i sprzątania
po nich. Łącznie przeprowadzono 50 interwencji. Nałożono 10 mandatów karnych na
łącznie 500 zł, za niezgodne
z przepisami wyprowadzanie
psów oraz 4 mandaty karne
(łącznie 250 zł) za niesprzątanie po psach. Pouczono 18
osób. Do schroniska dla bezdomnych zwierząt zgłoszono
6 psów bez opieki.

M.M.
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WYBORY PREZYDENTA RP – 10 MAJA
10 maja odbędą się wybory Prezydenta RP. W dniu głosowania
lokale obwodowych komisji wyborczych otwarte będą w godzinach od 7.00 do 21.00.
Zmiana siedzib obwodowych
komisji wyborczych przystosowanych do obsługi osób
niepełnosprawnych
Wydział Administracyjny Urzędu
Miejskiego w Tczewie informuje,
że zmieniły się siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych
przystosowanych do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych.
Komisje w tych lokalach wyznaczone są również do wykonywania zadań związanych z głosowaniem korespondencyjnym.
WYKAZ KOMISJI:
Obwodowa Komisja
Wyborcza nr 1
Szkoła Podstawowa nr 7,
ul. Stoczniowców 15a,
tel. (58) 531 35 06
Obwodowa Komisja
Wyborcza nr 3
Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2,
ul. Gdańska 2,
tel. (58) 777 28 88
Obwodowa Komisja
Wyborcza nr 4
Gimnazjum nr 3,
ul. Wł. Jagiełły 8,
tel. 532 458 842
Obwodowa Komisja
Wyborcza nr 7
Przedszkole nr 8,
ul. Jodłowa 6,
tel. (58) 531 68 11
Obwodowa Komisja
Wyborcza nr 11
Warsztaty Terapii Zajęciowej,
ul. Wigury 84,
tel. (58) 531 66 48
Obwodowa Komisja
Wyborcza nr 14
Szkoła Podstawowa nr 11,
ul. Saperska 12,
tel. (58) 531 59 52
Obwodowa Komisja
Wyborcza nr 19
Centrum Kultury i Sztuki,
ul. Stefana Kard. Wyszyńskiego 10,
tel.(58) 531 07 07
Obwodowa Komisja
Wyborcza nr 20
Fabryka Sztuk,
ul. 30 Stycznia 4,
tel. (58) 530 44 84

Krótko
l

Tu powiesisz ogłoszenia
wyborcze

Prezydent Tczewa wydał obwieszczenie w sprawie wykazu miejsc, przeznaczonych
na umieszczanie urzędowych
obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych
na dzień 10 maja 2015 r.
Wykaz miejsc na terenie Tczewa,
przeznaczonych na bezpłatne
umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych:

Obwodowa Komisja
Wyborcza nr 23
Gimnazjum nr 1,
ul. Czyżykowska 69,
tel. (58) 531 17 63

Transport dla wyborów
niepełnosprawnych
Urząd Miejski w Tczewie
informuje, że osoby niepełnosprawne, które w dniu wyborów
Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej zarządzonych na dzień
10 maja 2015 r. chcą skorzystać z transportu samochodem
przystosowanym do przewozu
osób niepełnosprawnych i pomocy pracowników Urzędu (tj.
zniesienia wózka inwalidzkiego
z mieszkania, wniesienia wózka
inwalidzkiego do mieszkania,
sprowadzenia z wyższych
pięter budynku osób poruszających się o kulach) do siedziby
obwodowej komisji wyborczej
proszone są o zgłoszenie takiej
potrzeby do Urzędu Miejskiego w Tczewie do dnia 8 maja
2015r. do godz. 13.00
pod nr tel. 58 77 59 309
lub 58 77 59 307
Jednocześnie informujemy,
że w dniu wyborów 10 maja
2015r. wyborcy niepełnosprawni mogą zgłaszać pod nr
tel. 507 130 496 chęć udziału
w głosowaniu bezpośrednio
do kierowcy pojazdu w godz.
od 1200 do 1500 i od 1700 do
2000 jednak osoby te muszą z
mieszkania dotrzeć do podstawionego pojazdu we własnym
zakresie lub przy pomocy
członków rodziny.

Zmiana siedzib obwodowych
komisji wyborczych – obwód
nr 4 i 12
Prezydent Miasta Tczewa
informuje , iż nastąpiła zmiana
siedzib dwóch Obwodowych
Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych
na dzień 10 maja 2015 r.
Obwód nr 4
Granice obwodu: ulica Armii
Krajowej nr 1-85 (nieparzysta)
Siedziba Obwodowej Komisji
Wyborczej: Gimnazjum nr 3,
ul. Wł. Jagiełły nr 8
tel. 532-458-842
lokal przystosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych
komisja wyznaczona do wykonywania zadań związanych z głosowaniem korespondencyjnym.
(poprzednio budynek Urzędu
Stanu Cywilnego przy ul. Armii
Krajowej 39)
Obwód nr 12
Granice obwodu: ulice: Rokicka,
Jana Brzechwy, Szewczyka Dratewki, aleja Kociewska, Pinokia,
Jasia i Małgosi.
Siedziba Obwodowej Komisji
Wyborczej: Przedszkole
Akademia Przedszkolaka,
ul. Andersena nr 2F
tel. 882-853-731
(poprzednio budynek Obwodowego Urzędu Miar O/Tczew,
ul. Rokicka nr 16)

Wykaz wszystkich obwodów głosowania znajduje się w dodatku
do PM.

– słupy ogłoszeniowe: ul. 1 Maja,
ul. Dąbrowskiego, ul. Kołłątaja,
ul. Wojska Polskiego, ul. Sobieskiego, ul. Mieszka I, al. Zwycięstwa, ul. Gdańska, ul. Saperska,
ul. Łąkowa, ul. Armii Krajowej, ul.
Żwirki, ul. Ceglarska, ul. Bema, ul.
Konarskiego, ul. 30 Stycznia, ul.
Pionierów, ul. Czyżykowska, ul.
Elżbiety, ul. Rokicka, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Broniewskiego,
ul. Brzechwy, ul. Norwida (tablica stała), ul. Braci Grimm;
– tablice tymczasowe: ul. Brzechwy (rowerodrom), ul. Żwirki
(hala targowa nr 1), ul. Rokicka
(skwer Jana Pawła II), ul. Topolowa (SP 12), ul. Andersena (Park
Piotrowo), ul. Nałkowskiej (przed
kościołem), Skwer Kopernika (za
arkadami), ul. Jagiełły (przy budynku nr 2), ul. Jedności Narodu
(przy budynku nr 4);
– słupy ogłoszeniowe ruchome:
Skwer Kopernika, pl. Hallera, ul.
Żwirki.
l

Tczewscy posłowie czekają
na mieszkańców

Biuro Poselskie Jana Kulasa
Tczew,
ul. Obrońców Westerplatte 28
tel.: 58 562 95 03
ZAPRASZA:
poniedziałek i wtorek
w godz. 8:00-12:00
środa i czwartek
w godz. 14:00-18:00.

Biuro Poselskie
Kazimierza Smolińskiego
Tczew, ul. Gdańska 32 (I piętro)
tel.: 785503475
ZAPRASZA:
w dni robocze od godz. 9.00
do 16.00 (wtorki do 18.00)
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BUDŻET OBYWATELSKI – 24 PROJEKTY
Na tegoroczny budżet obywatelski oddano 10 292 ważne głosy, 24 projekty zakwalifikowano do realizacji.
l Głosowanie trwało od 6 do
27 marca 2015 r.
l Zagłosowało 6238 osób, w
tym 4894 w formie papierowej i 1344 – przez Internet.
l Oddano 11 499 głosów, w
tym 10 292 głosy ważne
(7965 - oddano tradycyjniepapierowo, 2327 - przez
Internet).
l Głosowali mieszkańcy w wieku od 16 do 98 lat, najliczniej
głosującą grupą byli tczewianie w wieku 30-40 oraz 45-60
lat

Do realizacji zakwalifikowane
zostały projekty, które zdobyły
największą liczbę głosów i jednocześnie koszty ich wykonania
mieszczą się w puli określonej
dla poszczególnych okręgów.
Ostateczne koszty będą znane
po przetargach, więc jeśli pojawią się oszczędności, możliwe
będzie zwiększenie liczby realizowanych projektów. Prezydent
Tczewa Mirosław Pobłocki
nie wyklucza również realizacji
innych zgłoszonych projektów,
w miarę możliwości finansowych budżetu miasta.

OKRĘG nr 1 (100 tys. zł)
2237 głosów (21,74 proc.)
1. Iluminacje świąteczne (na
słupach oświetleniowych
przy al. Kociewskiej)
Głosów: 58 (2.59%)
2. Wykonanie placu zabaw
na osiedlu Bajkowym
– DO REALIZACJI
Głosów: 339 (15.15%)
3. Ogrodzenie placu zabaw
oraz siłowni na os. Witosa
pomiędzy ul. A. FryczaModrzewskiego a ul. W.
Broniewskiego oraz montaż słupa oświetleniowego
– DO REALIZACJI
Głosów: 639 (28.57%)
4. Rozwój i doposażenie placu
zabaw i siłowni „pod chmur-

M. MYKOWSKA

l Łączna pula budżetu obywatelskiego Tczewa 2015
– 1 mln zł

W ubiegłym roku dzięki budżetowi obywatelskiemu zrealizowanych zostało 15 projektów, w tym
roku będzie ich 24

ką” na terenie rekreacyjnym
przy ul. J. Stanisławskiego
Głosów: 302 (13.5%)
5. Plac aktywności dla młodzieży między
ul. A. Frycza-Modrzewskiego i ul. W. Broniewskiego
– DO REALIZACJI
Głosów: 519 (23.2%)
6. Przebudowa chodnika na
skwerze 750-lecia Miasta
Tczewa (pomiędzy ul. Broniewskiego i ul. Modrzewskiego) oraz montaż barierek
ochronnych wzdłuż placu
zabaw dla dzieci
Głosów: 39 (1.74%)
7. Poprawa bezpieczeństwa
na ul. Reymonta – montaż
trzech progów zwalniających
Głosów: 29 (1.3%)
8. Budowa parkingu przy
pl. Papieskim – ul. Rokicka
Głosów: 312 (13.95%)

OKRĘG nr 2 (160 tys. zł)
1472 głosy (14,3 proc.)
1. Przebudowa chodnika
wzdłuż ul. Ceglarskiej na od-

cinku od ul. Nadbrzeżnej do
wjazdu na boisko piłkarskie
– dz. nr 23, obręb 14, 375,
obr. 9

8. Teren rekreacyjny – niecka
na osiedlu Czyżykowo
– DO REALIZACJI

Głosów: 54 (3.67%)

9. Parking przy ul. Ceglarskiej
– DO REALIZACJI

2. Plac zabaw na os. Czyżykowo
(między blokami przy ul. Tetmajera i ul. Kochanowskiego)
Głosów: 123 (8.36%)
3. Oświetlenie ciągu pieszego
położonego wzdłuż
ul. Orzeszkowej 1-5
od strony niecki (etap I)
– DO REALIZACJI
Głosów: 394 (26.77%)
4. Parking przy ul. Orkana 3
Głosów: 87 (5.91%)
5. Plac zabaw dla milusińskich
Głosów: 115 (7.81%)
6. Zatoki parkingowe przy
ul. Starowiejskiej
Głosów: 59 (4.01%)
7. Uspokojenie ruchu na
osiedlu Bema i wokół Szkoły
Podstawowej nr 10
Głosów: 67 (4.55%)

Głosów: 344 (23.37%)

Głosów: 229 (15.56%)

OKRĘG nr 3 (120 tys. zł)
590 głosów (5,73 proc.)
1. Budowa boiska do siatkówki plażowej na bulwarze
nadwiślańskim – DO REALIZACJI
Głosów: 62 (10.51%)
2. „Podwórkowa orkiestra”
- budowa muzycznego
placu zabaw przy Świetlicy
Środowiskowo - Sąsiedzkiej przy ul. Zamkowej 26
– DO REALIZACJI
Głosów: 115 (19.49%)
3. Bezpieczne przejście dla
pieszych na ul. J. Dąbrowskiego – DO REALIZACJI
Głosów: 26 (4.41%)
4. Siłownia „pod chmurką”
na placu przy ul. Wąskiej
– DO REALIZACJI
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DO REALIZACJI
Głosów: 364 (61.69%)
5. Bezpieczna droga do „Katolika” – uspokojenie ruchu
na skrzyżowaniu ul. Chopina/Wodnej i Rybackiej
Głosów: 23 (3.9%)

OKRĘG nr 4 (150 tys. zł)
2239 głosów (21,75 proc.)
1. Plac zabaw przy ul. Armii
Krajowej 51-53
Głosów: 469 (20.95%)
2. Siłownia „pod chmurką”
przy ul. Armii Krajowej
59-61 – DO REALIZACJI
Głosów: 682 (30.46%)
3. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury pieszej
(chodniki) w sąsiedztwie
budynków wspólnotowych
przy ul. Jurgo – DO REALIZACJI
Głosów: 626 (27.96%)
4. Budowa placu zabaw dla
dzieci wraz z elementami
siłowni „pod chmurką”
Głosów: 382 (17.06%)
5. Remont chodników
w ul. Jagiełły

1. Modernizacja placu zabaw
przy ul. Portowców wraz
z budową siłowni „pod
chmurką” – DO REALIZACJI
Głosów: 253 (50.4%)
2. Rozbudowa placu zabaw
przy ul. Spółdzielczej wraz
z siłownią – DO REALIZACJI
Głosów: 249 (49.6%)

OKRĘG nr 7 (140 tys. zł)
1052 głosy (10,22 proc.)
1. Obsadzenie szczytu skarpy
żywopłotem ozdobnym,
przy al. Zwycięstwa 18-20
– DO REALIZACJI
Głosów: 115 (10.93%)
2. Montaż stojaków na rowery przy al. Zwycięstwa 19
– DO REALIZACJI
Głosów: 114 (10.84%)
3. Remont chodnika obok
przychodni lekarskiej przy
ul. Niepodległości – DO
REALIZACJI
Głosów: 137 (13.02%)
4. Remont schodów na skarpie,
prowadzących do budynków
nr 18, 19, 20, przy al. Zwycięstwa

Głosów: 80 (3.57%)

Głosów: 124 (11.79%)

OKRĘG nr 5 (150 tys. zł)

5. Remont chodnika
przy al. Zwycięstwa 20
– DO REALIZACJI

1408 głosów (13,68 proc.)
1. Plac rekreacyjno-wypoczynkowy przy ul. Topolowej
Głosów: 65 (4.62%)
2. Plac zabaw na osiedlu
TTBS, przy ul. gen. L. Okulickiego – DO REALIZACJI
Głosów: 499 (35.44%)
3. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury pieszej
(chodników) w sąsiedztwie
budynków przy ul. Armii
Krajowej – DO REALIZACJI
Głosów: 671 (47.66%)
4. Kładka pieszo-rowerowa
nad Kan. Młyńskim – etap I
Głosów: 123 (8.74%)
5. „Salon miejski” nad kanałem
Młyńskim
Głosów: 50 (3.55%)

OKRĘG nr 6 (90 tys. zł)
502 głosy (4,88 proc.)

Głosów: 98 (9.32%)
6. Remont schodów w skarpie, w sąsiedztwie budynku nr 20 przy al. Zwycięstwa od strony ul. Wojska
Polskiego – DO REALIZACJI
Głosów: 105 (9.98%)
7. Ustawienie 2 szt. „psich
pakietów”, w rejonie
al. Zwycięstwa i ul. Sobieskiego – DO REALIZACJI
Głosów: 104 (9.89%)
8. Poszerzenie parkingu
od strony hydroforni
kosztem zawężenia chodnika (al. Zwycięstwa 19)
– DO REALIZACJI
Głosów: 109 (10.36%)
9. Wymiana nawierzchni asfaltowej na kostkę polbrukową
(przed budynkiem zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej
w Tczewie)

E-PORADNIA PRZECIW
PRZEMOCY W RODZINIE
Głosów: 9 (0.86%)
10.Rozbudowa placu zabaw
– „PIRAMIDA wg pomysłu
Urbana”
Głosów: 65 (6.18%)
11. Rozbudowa placu zabaw
– „STATEK wg pomysłu
Urbana”
Głosów: 72 (6.84%).
UWAGA, mimo że projekt nr 4
(remont schodów na skarpie,
prowadzących do budynków
nr 18, 19, 20, przy al. Zwycięstwa) uzyskał drugie miejsce
w głosowaniu, nie zakwalifikował się do realizacji z uwagi na
koszty – realizacja dwóch pierwszych projektów przekroczyłaby
pulę 140 tys. zł. Z tego powodu,
do wykonania przyjęto inne
projekty, które uzyskały kolejno
największą liczbę głosów
i jednocześnie mieszczą się
w kwocie 140 tys. zł. (Zgodnie
z Regulaminem budżetu obywatelskiego Tczewa 2015, rozdz.
5 ust. 3 i 4: Regulamin.pdf )

OKRĘG nr 8 (90 tys. zł)
792 głosy (7,7 proc. )
1. Przebudowa chodnika
wzdłuż ul. Wojska Polskiego
na odcinku od wjazdu do
TCSiR do ul. Wojska Polskiego 31
Głosów: 29 (3.66%)
2. Modernizacja chodnika
przy ul. Grunwaldzkiej
Głosów: 195 (24.62%)
3. Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Tczewskim
Centrum Sportu i Rekreacji
– wyłożenie nawierzchni
poliuretanowej
Głosów: 136 (17.17%)
4. Plac zabaw „pod chmurką”
przy ul. Przemysława II.
Głosów: 90 (11.36%)
5. Integracyjny plac zabaw
przy ul. Grunwaldzkiej
– DO REALIZACJI
Głosów: 296 (37.37%)
6. Wygodny, estetyczny
i bezpieczny chodnik przy
ul. Grunwaldzkiej i Mieszka I
Głosów: 46 (5.81%)

M.M.

Od 1 kwietnia br. Zespół Interdyscyplinarny w Tczewie prowadzi e-poradnię
w zakresie zapobiegania przemocy
w rodzinie.
Masz pytanie? Napisz! Adres:
niebieskakarta@zi.tczew.pl.
Zadania e-poradni:
• Udzielanie informacji o instytucjach
zajmujących się zjawiskiem przemocy w rodzinie na terenie Tczewa,
które udzielają wsparcia,
• Udzielanie informacji o zjawisku
przemocy,
• Udzielanie informacji o zasadach
działania procedury „Niebieska
Karta”,
• Dostarczanie wiedzy z zakresu
możliwości i miejsca skorzystania
z bezpłatnych porad prawnych i
psychologicznych na terenie miasta
Tczewa,
• Udzielanie wsparcia we właściwym
podjęciu działań wszczynających
procedurę „Niebieska Karta”,
• Umawiania wizyt na rozmowę
w siedzibie Zespołu Interdyscyplinarnego.
Cele e-poradni:
Pogłębianie wiedzy o zjawisku przemocy
w rodzinie. Udzielanie wsparcia osobom,
które anonimowo chciałyby się dowiedzieć o możliwościach wyjścia z przemocy
domowej. Wsparcie techniczne podmiotów uprawnionych do wszczynania
procedury„Niebieska Karta”.
W skład pracowników e-poradni
wchodzą:
Barbara Kulewicz – Przewodnicząca
Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Waldemar Raszewski – z-ca
przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie,
Magdalena Gordon – pracownik
socjalny w Zespole ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej w Tczewie,
Agnieszka Karczyńska – pracownik
socjalny w Zespole ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie w MOPS Społecznej w Tczewie,
Magdalena Wenta – pracownik
socjalny w Zespole ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie w MOPS
w Tczewie.
E-poradnia działa całą dobę we
wszystkie dni tygodnia, jednak na
wiadomości odpisujemy w godzinach
pracy, tj. poniedziałek/wtorek/środa
7:15-15:15; czwartek 8:00-16:00
Informacje możesz również uzyskać
osobiście w siedzibie Zespołu Interdyscyplinarnego w Tczewie przy ul. 1 Maja
8 lub telefonicznie pod numerem 58
7770030 wew. 113 lub 662622589.
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TCZEWSKIE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
Co roku gimnazjaliści stają przed trudnym wyborem – którą szkołę wybrać? Pomocny
z pewnością okaże się przegląd oferty tczewskich placówek prezentowany poniżej.
Część uczniów gimnazjów miała już okazję poznać swoje przyszłe szkoły m.in. dzięki
Powiatowym Targom Edukacyjnym.
I Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Szkoły Morskiej 1
tel/fax: (58) 531-05-25
www.sklodowska.szkola.tczew.pl
pierwsze.liceum.tczew@gmail.com
dyrektor: Jadwiga Andrzejewska
liczba uczniów: 505
liczba oddziałów: 16

języki obce:
– angielski
– niemiecki
– francuski
– rosyjski
– hiszpański
zajęcia pozalekcyjne:
– koło filmowe „DeKaeF”
– gazetka szkolna „Glosa”
– „Tropiciel błędów” – blog
– zespół muzyczny „Red Wine”
– wolontariat „Szlachetna
paczka”, Wigilia dla rodzin
wielodzietnych
– „Spotkania z astronomią”
realizowane projekty:
– XI Pomorski Konkurs Matematyczny
– projekt popularyzujący wiedzę o kinie współczesnym
„Nowe Horyzonty Edukacji
Filmowej”
– projekt w ramach AIESEC
międzynarodowej organizacji studenckiej
– projekt „A Day In Europe”
współpraca ze szkołami
z Niemiec, Belgii, Hiszpanii
na platformie Twin Space
zgłoszony do konkursu
„Projekt z klasą”
– projekt CFBE – program
Alumni Engagement Innovation Fund 2014 finansowany
przez Departament Stanu
USA
– projekt edukacyjny „Postaw

M. MYKOWSKA (2)

przedmioty realizowane
w zakresie rozszerzonym:
– język polski
– historia
– wiedza o społeczeństwie
– geografia
– biologia
– fizyka
– informatyka
– matematyka
– chemia

Tradycją stał się polonez maturzystów na ulicach Starego Miasta

–

–
–
–
–

na Słońce – wykorzystywanie odnawialnych źródeł
energii
ogólnoświatowy projekt
„Globe at Night” dotyczy
pomiaru zanieczyszczenia
nocnego nieba światłem
projekt UG „Poznaj pracę
biologa”
projekt UG „Zaproś naukowca do szkoły”
projekt „Aktywna szkoła
– aktywny uczeń”
program „Zdolni z Pomorza”.

II Liceum Ogólnokształcące
im. Jana III Sobieskiego
ul. Królowej Marysieńki 10
tel. (58) 531-69-60, 531-00-35
www.2lotczew.superszkolna.pl
e-mail: 2losobieski@wp.pl
dyrektor: Hanna Białas
liczba uczniów: 390
liczba oddziałów: 13
przedmioty realizowane
w zakresie rozszerzonym:
– j. polski
– język obcy nowożytny
– historia
– wiedza o społeczeństwie
– geografia
– biologia
– chemia

– matematyka
– fizyka i astronomia
języki obce:
– angielski
– niemiecki
– francuski
– rosyjski
– hiszpański
zajęcia pozalekcyjne:
– artystyczne
– dziennikarskie
– regionalno-turystyczne
– literacko-teatralne
– sportowe

Zespół Szkół Katolickich
im. św. Jadwigi Królowej
ul. Wodna 8
tel. (58) 531-36-09
www.katolik.tczew.pl
e-mail: sekretariat@katolik-tcz.pl
dyrektor: ks. Krzysztof Niemczyk
liczba uczniów: 230
liczba oddziałów: 9
przedmioty realizowane
w zakresie rozszerzonym:
– język polski
– język angielski
– język niemiecki
– historia
– geografia
– biologia

–
–
–
–

chemia
fizyka
matematyka
informatyka

języki obce:
– angielski
– niemiecki
– hiszpański
– francuski
– rosyjski
– łaciński
zajęcia pozalekcyjne:
– projekt ICT „ Powstanie robotów”: Warsztaty z robotyki
i mechatroniki, ICT
– projekt matematycznofizyczno-astronomiczny
„Baw się naukami ścisłymi!”:
warsztaty matematyczno-fizyczno-astronomiczne
– projekt przyrodniczy „ Kosmos”: warsztaty pierwszej
pomocy, warsztaty turystyczno-geograficzne
– projekt rozwoju osobistego
„Sekrety mózgu geniusza”:
warsztaty metodologii uczenia się i rozwoju zawodowego
– projekt personal branding
„Ubierz się w sukces!”: warsztaty kreowania wizerunku
na rynku pracy
– projekt językowy „ Zostań poliglotą!”: warsztaty j. obcych
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– projekt historyczny „ Podążaj
śladami przeszłości!”: warsztaty historyczne
– projekt publicystyczno-naukowy „Bez komentarza”:
warsztaty publicystyczno-naukowe, fotograficzne
– projekt artystyczny „Od
mimesis do katharsis”:
warsztaty teatralne, literackofilmowe
– projekt polonistyczny”
Skrzydlate słowa”: warsztaty
polonistyczne
– projekt muzyczny „ Śpiewać
każdy może…”: warsztaty
wokalno-instrumentalne,
taneczne
– projekt „inteligencja w terenie”: warsztaty inteligencji w
terenie”(matematyczno-sportowe)
– projekt sportowy „Żyj zdrowo!” : warsztaty sportowe.
– zajęcia wyrównawcze w liceach (150 uczniów): j.polski,
matematyka, j.obcy, historia,
wos, biologia, chemia
realizowane projekty:
– projekt unijny
„Szkoła sukcesu”

Zespół Szkół Ekonomicznych
im. Ks. Janusza St.Pasierba
ul. Gdańska 17
tel. (58) 531-55-16
www.zse.tcz.pl
e-mail: poczta@zse.tcz.pl
dyrektor: Jerzy Cisewski
liczba uczniów: 710
liczba oddziałów: 24
zawody:
– technik ekonomista
– technik hotelarstwa
– technik handlowiec
– technik żywienia
i usług gastronomicznych
– technik organizacji reklamy
przedmioty realizowane
w zakresie rozszerzonym:
– j. polski
– geografia
– język angielski
– biologia
– informatyka
– matematyka
języki obce:
– angielski
– niemiecki
– rosyjski
zajęcia pozalekcyjne:
– sportowo-rekreacyjne
– gastronomiczne
– ekonomiczne
– informatyczne
– projektowanie i fotografia
realizowane projekty:
– „Pomorskie – dobry kurs na
edukację. Szkolnictwo zawo-

Sala gimnastyczna Zespołu Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich

dowe w regionie a wyzwania
rynku pracy”
W ramach projektu uczniowie uczestniczyli w zajęciach:
• doradztwo zawodowe
• język angielski
• język niemiecki
oraz w kursach doskonalących:
• pracownik handlowy z obsługą wózków widłowych
• prawo jazdy kat. B,
• obsługa kas fiskalnych,
• kurs somelierski, barmański
• kurs baristyczny.
– Leonardo da Vinci – „Praktyka
zawodowa okazją do poznania europejskich standardów
pracy i rozwinięcie umiejętności w języku obcym”
– praktyka dla klas hotelarskich i gastronomicznych w
Anglii
– Erasmus i praktyka w Anglii
dla technika ekonomisty

Zespół Szkół
Rzemieślniczych i Kupieckich
im. Księcia Sambora II
ul. Czyżykowska 17
tel. (58) 531-05-17
www.zsrik.org
e-mail: zsrik@wp.pl
www.facebook.com/zsriktczew
dyrektor: Irena Jędrzejewska
liczba uczniów: 436
liczba oddziałów: 19
Szkoły dla młodzieży:
Technikum nr 2 (4-letnie)
zawody:
– technik geodeta
– technik kelner
– technik obsługi turystycznej
– technik technologii żywnośći

Zasadnicza Szkoła
Zawodowa nr 2 (3-letnia)

www.zst.etczew.eu
e-mail: szkola@zst.etczew.eu

zawody:
– kucharz
– piekarz
– cukiernik
– sprzedawca
– stolarz
– fryzjer
– blacharz samochodowy
– inne zawody rzemieślnicze

dyrektor: Czesław Roczyński

Szkoły dla dorosłych
(w formie zaocznej):
Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych (2-letnie)
dla absolwentów ZSZ
Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych (3-letnie)
dla absolwentów gimnazjum
przedmioty realizowane
w zakresie rozszerzonym:
(w technikum i liceum ogólnokształcącym dla dorosłych)
– język angielski
– geografia
języki obce:
– angielski
– niemiecki
zajęcia pozalekcyjne:
– gastronomiczne
– turystyczne
– informatyczne
– fotograficzne
– ekonomiczne
realizowane projekty:
– „Pomorskie – dobry kurs
na edukację”

Zespół Szkół Technicznych
w Tczewie im. Komandora
Antoniego Garnuszewskiego
ul. Parkowa 1
tel./fax (058) 531-00-15

liczba uczniów: 500
liczba oddziałów: 19
Technikum (4-letnie)
zawody wraz z przedmiotami
realizowanymi
w zakresie rozszerzonym:
– technik informatyk
(matematyka, j. angielski)
– technik cyfrowych procesów
graficznych
(informatyka, j. angielski)
– technik elektryk
(geografia, j. niemiecki)
– technik pojazdów
samochodowych
(geografia, j. niemiecki)
– technik mechanik – użytkowanie obrabiarek skrawających CNC (informatyka, j.
angielski)
– technik mechatronik (informatyka, j. angielski)
Zasadnicza Szkoła
Zawodowa (3-letnia)
– mechanik pojazdów
samochodowych
– elektromechanik pojazdów
samochodowych
języki obce:
– angielski
– niemiecki
zajęcia pozalekcyjne:
– strzeleckie
– fotograficzne
– sportowe
– dziennikarskie
realizowane projekty:
– „Pomorskie – dobry kurs
na edukację”
– Szkoła + biznes
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Zespół Szkół Budowlanych
i Odzieżowych im. Henryka
Sienkiewicza
ul. Bałdowska 19
tel. 58 531-05-66
www.zsbio.tcz.pl
e-mail: zsbio@wp.pl
dyrektor szkoły: Elżbieta Tamara Małecka
liczba uczniów: 462
liczba oddziałów: 17
zawody:
– technik budownictwa
(matematyka, j. angielski)
– technik logistyk
(geografia, j. angielski)
– technik spedytor
(geografia, j. angielski)
– technik usług fryzjerskich
(biologia, j. niemiecki)
– technik urządzeń sanitarnych
(matematyka, j. angielski)
przedmioty realizowane
w zakresie rozszerzonym:
– język angielski
– język niemiecki
– matematyka
– geografia
– biologia
Zasadnicza Szkoła
Zawodowa (3-letnia)
klasa wielozawodowa:
– mechanik pojazdów
samochodowych
– murarz-tynkarz
– ślusarz
– piekarz
– stolarz
– cieśla
– dekarz
– fryzjer
– elektryk
– sprzedawca
języki obce:
– angielski
– niemiecki
zajęcia pozalekcyjne:
– przygotowanie do matury
– przygotowanie do egzaminów zawodowych
– rekreacyjno-sportowe
– szachowe
– historyczne
– kreowanie wizerunku
– e-learning
– zdrowy styl życia
realizowane projekty:
– „Pomorskie – dobry kurs
na edukację”
– Aktywny belfer

Centrum Kształcenia
Zawodowego „NAUKA”
ul. Warsztatowa 4
tel. (58) 721-70-46

M. MYKOWSKA

Technikum (4-letnie)

Kompleks sportowy Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych

tel. kom. 660-681-360
www. nauka.etczew.eu
e-mail: ckz.nauka@wp.pl
dyrektor: Maria Wasiewicz- Galińska
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
liczba uczniów: 130
liczba oddziałów: 5
zawody:
– mechanik samochodowy,
– kucharz
– ogrodnik
– fryzjer
– sprzedawca
– mechanik pojazdów
samochodowych
– elektromechanik pojazdów
samochodowych
– blacharz samochodowy
– stolarz
– tapicer
– cukiernik
– piekarz
– elektryk
– monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych
– lakiernik
– cieśla
– inne wg zapotrzebowania
kursy:
– wizażu i stylizacji
– cukiernictwa
języki obce:
– niemiecki
– angielski
zajęcia pozalekcyjne:
– doradztwo zawodowe
– językowe
– sportowe
– aikido
Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych
liczba uczniów: 289

liczba oddziałów: 10
przedmioty realizowane
w zakresie rozszerzonym:
– język angielski
– język niemiecki
– historia
– matematyka
– biologia

– technik sterylizacji
medycznej
– technik masażysta
– asystentka stomatologiczna
– higienistaka stomatologiczna
– terapeuta zajęciowy

kursy:
– przygotowanie do matury

kursy:
– opiekunka w żłobku
lub klubie dziecięcym

języki obce:
– niemiecki
– angielski

języki obce:
– niemiecki
– angielski

zajęcia pozalekcyjne:
– doradztwo zawodowe

zajęcia pozalekcyjne:
– doradztwo zawodowe
– wychowawca wypoczynku
– obsługa kas fiskalnych
– zagęszczanie brwi i rzęs
– stylizacja i wizaż

Policealne Studium Zawodowe
liczba uczniów: 61
liczba oddziałów: 4
zawody:
– technik BHP
– technik usług
kosmetycznych
– florysta
kursy:
– przygotowanie do matury
języki obce:
– niemiecki
– angielski
zajęcia pozalekcyjne:
– doradztwo zawodowe
– wychowawca wypoczynku
– obsługa kas fiskalnych
– zagęszczanie brwi i rzęs
– stylizacja i wizaż
Medyczne Studium Zawodowe
liczba uczniów: 61
liczba oddziałów: 9
zawody:
– opiekun medyczny
– opiekunka dziecięca

realizowane projekty:
– Aktywny belfer
dodatkowe kursy:
– jak założyć i prowadzić
własną firmę
– kosmetyczny
– pierwsza pomoc
– obsługa kas fiskalnych
– sprzedawca z obsługą kas
fiskalnych
– zagęszczanie i przedłużanie
rzęs
– pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki
zawodu
– inne według zapotrzebowania
W placówce funkcjonuje również gimnazjum dla dorosłych
oraz gimnazjum z oddziałami
przysposabiającymi do pracy.
Informacje dotyczą roku
szkolnego 2014/2015.
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DOM PRZEDSIĘBIORCY W TCZEWIE
ul. Obrońców Westerplatte 3 w Tczewie
tel. 58 777 53 41/42/43, fax. 58 777 53 43
e-mail: info@dp.tczew.pl, www.dp.tczew.pl, www.facebook.com/dptczew, www.twitter.com/DPTczew

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

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

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

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

Z CYKLU ROZMOWA Z…
Wracając do cyklu „Rozmowa z…”
poprosiliśmy o rozmowę p. Annę
Herold prowadzącą firmę „Kancelaria Brokerska Norte”.
Skąd pomysł na biznes?
– Ostatnie lata mojej pracy zawodowej były związane z dojazdami
do Sopotu. Mam trójkę dzieci,
którym chcę poświęcić więcej
czasu. Teraz wreszcie sama decyduję o swoim czasie pracy, a na
„dzień dobry” wygrałam 2,5 godziny dziennie, które do tej pory
musiałam poświęcić na przejechanie 140 km. Od kilkunastu lat
pracuję w ubezpieczeniach, zdobyłam mnóstwo doświadczenia,
kontaktów i wiedzy ubezpieczeniowej co potwierdziłam zdając
egzamin i uzyskując pozwolenie
z KNF na prowadzenie działalności brokerskiej.
Czym zajmuje się Pani firma?
– Kancelaria Brokerska Norte,
która założyłam, zajmuję się
kompleksową obsługą firm w
zakresie ochrony ubezpieczeniowej związanej z majątkiem
firmy i prowadzoną działalnością. W mojej ofercie są m.in. ubezpieczenia mienia od wszystkich
ryzyk, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, gwarancje
finansowe oraz ubezpieczenia
życiowe. Do tej pory pracowałam
w Pionie Klienta Korporacyjnego, znam doskonale specyfikę tej

pracy od strony Ubezpieczyciela.
Teraz reprezentuję firmę wobec
wszystkich ubezpieczycieli, szukam najkorzystniejszych rozwiązań przy najniższych możliwie
składkach. Fakt, że znam specyfikę pracy firm ubezpieczeniowych
uważam za duży atut mojej firmy.
Wiem na jakie klauzule należy
zwrócić uwagę, co w ogólnych
warunkach umowy jest istotne,
tak aby w konsekwencji zdarzeń
losowych zabezpieczyć najlepiej
interes klienta.
Jak dowiedziała się Pani o inkubatorze przedsiębiorczości
i dlaczego właśnie to miejsce
wybrała Pani dla swojej firmy?
– O inkubatorze dowiedziałam
się dużo wcześniej ze strony tcz.
pl. Planując założenie własnej
firmy już rok temu układałam
strukturę kosztową działalności.
Nie ukrywam, że tak preferencyjne warunki funkcjonowania
mojego biura były dla mnie bar-

dzo istotne, szczególnie na początku, kiedy przychody nie są
największe. Poza tym mam biuro
w naprawdę ładnym miejscu, z
nowoczesną infrastrukturą, na
którą nie mogłabym sobie pozwolić od razu. Pochwała należy
się również naszym radnym, to
miłe jest kiedy te stare budynki
„z duszą i piękną architekturą”
zostają adoptowane do naszych
współczesnych potrzeb, nie zatracając przy okazji ich historycznego charakteru. Mam nadzieje,
że tak krok po kroku nasz starówka odzyska blask.
Jakie są Pani plany na przyszłość?
– Dla mojej firmy istotne jest w
tej chwili aby odnaleźć swoje
miejsce na rynku. Jak w każdej
branży, u nas również jest spora konkurencja. Mam bardzo
dużą wiedzę i doświadczenie,
jestem pełna zapału do pracy,
dlatego mam nadzieję, że przez
najbliższy rok uda się znaleźć tylu
klientów, aby bez obaw patrzeć
w przyszłość.
Dziękujemy za rozmowę,
a wszystkich zainteresowanych
ofertą firmy, zapraszamy do
kontaktu: Dom Przedsiębiorcy ul. Obrońców Westerplatte
3/5; 83-110 Tczew, tel. 48 663
772 030; e-mail: anna.herold@
norte-broker.pl www.nortebroker.pl.

NARZĘDZIA WSPARCIA MŚP...
17 marca w sali konferencyjnej
Domu Przedsiębiorcy odbyło
się spotkanie informacyjne –
narzędzia i możliwości wsparcia
dla mśp ze środków funduszu pracy oraz funduszy europejskich.
W pierwszej części spotkania
zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Marcin Listewnik zaprezentował obecne dostępne narzędzia oraz
programy wsparcia mśp oraz
planowane działania w ramach

nowej perspektywy UE. Ponadto przedsiębiorcy mieli okazję
do zadawania pytań i otwartej
dyskusji na temat oferowanych
przez PUP narzędzi.

Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego i produktu w ramach
inicjatywy Jeremie, której dokonała Natalia Langowska z
biura PCI.

ne są cyklicznie w Domu Przedsiębiorcy oraz na terenie całego
powiatu w ramach mobilnych
punktów informacji. Więcej na
www.dp.tczew.pl .

W oczekiwaniu na drugą część
spotkania odbyła się prezentacja działalności firmy Akademiaforex.pro p. Katarzyny
Dubińskiej, która zajmuje się
organizacją szkoleń w zakresie
inwestowania na rynku Forex.
W trzeciej części spotkania zaprezentowana została oferta

Ostatnim punktem spotkania
była prezentacja programów
operacyjnych Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 przygotowana przez Lokalny Punkt
Informacyjny Funduszy Europejskich z Malborka. Spotkania
z doradcami w zakresie nowych
funduszy unijnych organizowa-

Serdecznie dziękujemy za pomoc w przygotowaniu spotkaniu wszystkim naszym gościom
oraz przedsiębiorcom, którzy
wzięli w nim udział. Zachęcamy
do udziału w kolejnych seminariach i szkoleniach, których
terminy znajdą Państwo na
naszej stronie.
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Urząd Miejski w Tczewie – Wydzia ł Spra w Komuna lnych
83-110 Tczew, ul. 30 Stycznia 1, tel./fax (058) 77 59 447, www.pee.tczew.pl, e-mail: pee@um.tczew.pl

Gmina Miejska Tczew przystępuje do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Tczew
współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
(KONKURS nr 2/POIiŚ/9.3/2013)

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, którego celem
jest wsparcie działań na rzecz realizacji
pakietu klimatyczno-energetycznego do
roku 2020:
− redukcji emisji gazów cieplarnianych,
− zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
− redukcji zużycia energii finalnej,
poprzez podniesienie efektywności
energetycznej,
– oraz poprawy jakości powietrza w
Gminie Miejskiej Tczew.
Realizacja Planu przyczyni się do osiągnięcia korzyści środowiskowych, ekonomicznych i społecznych, które będą
wynikiem działań zmniejszających
zużycie energii oraz emisję gazów cieplarnianych (dwutlenku węgla) i innych
zanieczyszczeń do powietrza.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Tczew opracowano na lata
2015-2020.
Zachęcamy do zapoznania się z Planem
Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Tczew, który znajduje się miejskiej
stronie: www.wrotatczewa.pl
Plan gospodarki niskoemisyjnej wyznacza działania w zakresie polityki ekologiczno-energetycznej gminy miejskiej
tczew, które przyczynią się do poprawy
jakości powietrza oraz zwiększenia
efektywności energetycznej naszego
miasta.
Są to:
• Termomodernizacje budynków
mieszkalnych oraz użyteczności publicznej po przeprowadzeniu audytów
energetycznych.
• Likwidacja indywidulanego ogrzewania węglowego m. in. poprzez
udzielanie dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w
ramach konkursu „Czyste powietrze
Tczewa”.
• Likwidacja indywidualnego ogrzewania węglowego oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych
na obszarze Starego Miasta.
• Wymiana oświetlenia ulicznego na
bardziej efektywne energetycznie.
• Zainstalowanie kolektorów słonecznych do podgrzewania wody base-

du – jazda rowerem lub spacer są
zdrowsze.
• Jadąc samochodem stosuj się do
zasad „eko jazdy”.
Każdy z zarządców i przedsiębiorców w
Tczewie może mieć wpływ na realizację
planu gospodarki niskoemisyjnej poprzez działania:

•
•
•

•
•

•

•

nowej oraz fotowoltanicznych w celu
wykorzystania energii słonecznej do
oświetlenia, w kompleksie basenowym Tczewskiego Centrum Sportu
i Rekreacji.
Rozwój infrastruktury rowerowej
i pieszej w Gminie Miejskiej Tczew.
Ograniczenie wjazdów do strefy
o szczególnie wysokim zanieczyszczeniu powietrza – Stare Miasto.
Modernizacja i rozbudowa miejskiej
sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych,
a także zwiększenie efektywności
energetycznej ZEC Tczew sp. z o.o.
Modernizacja systemu oczyszczania
ścieków, w Zakładzie Wodociągów i
Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie.
Stosowanie w ramach procedur
zamówień publicznych kryteriów
efektywności energetycznej i ograniczania emisji.
Wymiana sprzętu biurowego, urządzeń elektrycznych oraz oświetlenia,
w biurach Gminy Miejskiej Tczew na
bardziej efektywne energetycznie.
Akcje, edukacyjne i informacyjne.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej umożliwi Gminie Miejskiej Tczew oraz Interesariuszom ubieganie się o dofinansowanie
ze środków krajowych oraz Unii Europejskiej na realizację działań w zakresie
efektywności energetycznej zapisanych
w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej.
Każdy z mieszkańców tczewa może mieć
wpływ na realizację planu gospodarki
niskoemisyjnej stosując się do poniższych wskazówek:
• Wymień żarówki na energooszczędne.

• Wyłączaj światło, komputer, telewizor, jeśli ich nie używasz.
• Włączaj pralkę i zmywarkę, gdy są
pełne, używaj programu „eko”.
• Nie wkładaj gorących potraw do lodówki, poczekaj aż wystygną.
• Korzystaj w jak największym stopniu
ze światła słonecznego - odsłoń zasłony, rolety.
• Wyłączaj z zasilania wszelkie ładowarki, gdy z nich nie korzystasz.
• Nie drukuj niepotrzebnych dokumentów.
• Gotuj tyle wody, ile aktualnie potrzebujesz.
• Kupuj urządzenia z oznaczeniem
klasy energetycznej A++.
• Nie zasłaniaj kaloryferów podczas
sezonu grzewczego.
• Dbaj o szczelność okien, a gdy chcesz
przewietrzyć zakręć kaloryfer i otwórz
szeroko okno na krótką chwilę.
• Ociepl ściany domu.
• Zainstaluj termostaty na grzejniki.
• Zawsze reguluj temperaturę pomieszczeń w zależności od potrzeb.
• Nie pal śmieci – to nielegalne i
szkodliwe.
• Jeżeli możesz wymień swój piec
węglowy na ciepło sieciowe lub
ogrzewanie gazowe.
• Czyść komin co roku, jeśli masz piec
węglowy.
• Zainstaluj panele słoneczne lub fotowoltaniczne – energia słoneczna
jest czysta i niewyczerpalna.
• Ograniczaj ilość wytwarzanych odpadów – więcej odpadów to większa
emisja gazów cieplarnianych.
• Ograniczaj korzystanie z samocho-

Spółdzielnie/wspólnoty mieszkaniowe:
• Zmiana sposobu ogrzewania – z
indywidualnego lub centralnego
węglowego na sieć ciepłowniczą
lub ogrzewanie gazowe.
• Przebudowa systemów grzewczych,
systemów wentylacji i klimatyzacji,
zastosowanie automatyki pogodowej
i systemów zarządzania budynkiem.
• Kompleksowe termomodernizacje
budynków po przeprowadzeniu audytu energetycznego.
• Instalacja odnawialnych źródeł energii w celu produkcji energii cieplnej
lub elektrycznej w modernizowanych
energetycznie budynkach.
• Wymiana oświetlenia wewnętrznego
i zewnętrznego na energooszczędne
oraz i zastosowanie systemów zarządzania energią.
Przedsiębiorstwa:
• Przebudowa linii produkcyjnych na
bardziej efektywne energetycznie.
• Głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w
przedsiębiorstwach.
• Zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach.
• Budowa i przebudowa instalacji OZE
(o ile wynika to z przeprowadzonego
audytu energetycznego).
• Zastosowanie energooszczędnych
(energia elektryczna, ciepło, chłód,
woda) technologii produkcji i użytkowania energii.
• Zastosowanie technologii odzysku
energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego
w ramach przedsiębiorstwa, wprowadzanie systemów zarządzania
energią.
• Wymiana oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego na energooszczędne.
• Wymiana floty samochodowej na
mniej emisyjną.

Samorząd • 17
PANORAMA MIASTA • www.wrotatczewa.pl • www.bip.tczew.pl • Kwiecień 2015

POROZMAWIAJ ZE SWOIM RADNYM
Mieszkańcy Tczewa, mogą zgłaszać swoje problemy i opinie radnym. Poniżej informujemy, jak się z nimi skontaktować.
Mirosław Augustyn

Rajmund Dominikowski

Kazimierz Ickiewicz

przewodniczący
Rady Miejskiej

wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej

wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej

tel. 601 618 532
adres e-mail:
augustyn.prm@gmail.com

tel. 604 545 943
adres e-mail:
rajmunddominikowski@wp.pl

tel. 512-232-454
adres e-mail:
kazimierzickiewicz@wp.pl

Jarosław Bartoszewski

Tomasz Klimczak

Marcin Szulc

tel. 605 320 319
adres e-mail:
genealog66@gmail.com

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

tel. 602 376 093
adres e-mail:
szulcmarcin74@wp.pl

Krzysztof Bejgrowicz

Mieczysław Matysiak

Tomasz Tobiański

tel. 883 632 923
adres e-mail:
krzysztof.bejgrowicz@interia.pl

tel. 606 60 32 32
adres e-mail:
miecz.mat@gmail.com

tel. 502 454 754
adres e-mail:
ttobianski@wp.pl

Michał Bollin

Krzysztof Misiewicz

Zbigniew Urban

tel. 535 800 304
adres e-mail:
pnp.bollin@gmail.com

tel. 508-399-399
adres e-mail:
mclaud@gd.onet.pl

tel. 697-715-100
adres e-mail:
zbigniew.urban@wp.pl

Marek Byczkowski

Ewa Ziółek-Radziszewska

kontakt (nr tel.): 785 198 649
adres e-mail:
djmareczko70@wp.pl

Kazimierz Mokwa
tel. 504 102 751

tel. 660 827 807
adres e-mail:
ewa.ziolek-radziszewska@o2.pl

Bożena Chylicka

Bartosz Paprot

Józef Ziółkowski

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

tel. 668 027 906
adres e-mail:
bartosz.paprot@poczta.onet.pl

tel. 665 221 550
adres e-mail:
j.ziolkowski@fabrykasztuk.tczew.pl

Józef Cichon

Gertruda Pierzynowska

Danuta Żywicka

tel. 058 532 25 13
adres e-mail:
jozefcichon60@gmail.com

tel. 602-277-869
adres e-mail:
g.pierzynowska@wp.pl

tel. 888 238 115
adres e-mail:
danzyw@op.pl

Zenon Drewa

Czesław Roczyński

kontakt (nr tel.): 519 084 738
adres e-mail:
drewa@um.tczew.pl

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

Wicej informacji na temat radnych
można znaleźć na stronie:
http://www.bip.tczew.pl/organy/1404/
rada_miejska
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KULISY MIĘDZYWOJENNEGO TCZEWA (2)

Na temat historii i organizacji
Komendy Powiatowej Policji
Państwowej w Tczewie interesujący artykuł napisał Jakub Borkowicz. Został on udostępniony
w publikacji Józefa M. Ziółkowskiego Józef Wierzbowski – jeden
z wielu… Dzieje policji tczewskiej
w okresie międzywojennym. We
wspomnianej książce, wydanej
przez Fabrykę Sztuk, znalazły się
ponadto wypiski z przedwojennej prasy oraz niezwykle dramatyczna historia policjanta – Józefa
Wierzbowskiego – ofiary zbrodni
katyńskiej. Zainteresowanym tym
tematem polecamy publikację,
a poniżej jedynie zasygnalizujemy
najważniejsze fakty z przedwojennej historii tczewskiej policji.
Komenda Powiatowa Policji
w Tczewie powstała z dniem
1 grudnia 1921 roku jako jednostka wyodrębniona z komendy

ZBIORY JERZEGO WIERZBOWSKIEGO.

Wśród archiwalnych zdjęć Tczewa
napotykamy na wiele portretów
zbiorowych mieszkańców. Widzimy na nich tczewian zarówno
w sytuacjach prywatnych, jak
również podczas wykonywania
czynności służbowych. Często te
fotografie stają się inspiracją do
poszukiwania informacji w innego
rodzaju źródłach historycznych czy
opracowaniach. Udostępnione
przez pana Jerzego Wierzbowskiego zdjęcie przedstawia
tczewskich policjantów z okresu
międzywojennego. Fotografia
została wykonana przed komendą
policji, która znajdowała się przy
obecnej ul. Lecha 9.

Tczewscy policjanci przed komendą, w drugim rzędzie drugi od prawej Józef Wierzbowski

starogardzkiej. Niestety istnieją
spore trudności z ustaleniem nazwisk wszystkich komendantów
i okresów sprawowania przez nich
funkcji. Na pewno pierwszym pełniącym tę funkcję został aspirant
A. Hechelski. W Tczewie oprócz
siedziby Komendy Powiatowej
znajdował się również Komisariat
Policji Państwowej, Wydział Śledczy oraz Komisariat Graniczny. Na
brak pracy nie narzekano, wszak
przedwojenny Tczew – to miasto
graniczne, dlatego wśród przestępstw odnotowywano przemyt
i nielegalne przekraczanie granic.
Ponadto był dość prężnym ośrod-

kiem mniejszości niemieckiej,
stąd obawiano się działalności
wywrotowej. Oczywiście bardzo
popularne przestępstwa stanowiły kradzieże i włamania. Jeżeli
chodzi o zasoby kadrowe, to sam
komisariat PP w Tczewie liczył
w 1929 roku 25 pracowników,
a miasto zamieszkiwało około 20
tysięcy mieszkańców. W Komisariacie Granicznym pracowało 39
osób, komenda liczyła trzech, zaś
wydział śledczy – czterech pracowników. Sporym utrudnieniem
w pracy, nie tylko tczewskich
policjantów, była rozbudowana
biurokracja – na każdym poste-

runku do uzupełnienia czekało
30 stałych ksiąg, formularzy oraz
wykazów. Użytkowane lokale
oraz wyposażenie posterunków
policji w sprzęt też pozostawiało
wiele do życzenia. Czasem brakowało nawet papieru do pisania.
Jednak w przypadku tczewskiej
komendy należy zaznaczyć, że
w 1927 roku została uroczyście
otwarta biblioteka z księgozbiorem liczącym 500 wolumenów,
co stanowiło dar tczewian. Samochodami dysponowały jedynie komendy w Gdyni i Toruniu.
W pozostałych pomorskich miejscowościach należało korzystać
z koni, rowerów bądź własnych
nóg. Odnotować jednak należy
w miarę dobre uzbrojenie oraz
wyposażenie w środki łączności.
Przedwojenni policjanci korzystali z następujących metod wykrywania przestępstw: zbieranie
odcisków palców, fotografia, badanie śladów, wykorzystywano
ponadto psy policyjne.
Tragiczne są losy tczewskich policjantów w czasie drugiej wojny
światowej. Niektórzy padli ofiarą
niemieckiego okupanta, część,
tak jak Józef Wierzbowski, została zamordowana przez NKWD
w 1940 roku.
ZBIORY JÓZEFA GOLICKIEGO.

M. K.

Posterunek graniczny pomiędzy Tczewem a Wolnym Miastem Gdańsk

Fabryka Sztuk
ul. 30 Stycznia 4
83-110 Tczew
Na podstawie:
Ziółkowski Józef M., Józef Wierzbowski – jeden z wielu… Dzieje policji
tczewskiej w okresie międzywojennym,
Tczew: Fabryka Sztuk, 2013.
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TCZEWIANIE SKORZYSTALI
Z „WEEKENDU ZA PÓŁ CENY”
18 i 19 kwietnia tczewianie nie
siedzieli w domach – licznie skorzystali z „Weekendu za pół ceny”.
W drugiej już edycji akcji „Rozsmakuj się
w Tczewie – Weekend za pół ceny” wzięło
udział 26 partnerów. Swoje produkty i usługi
obniżyli o 50 proc. nie tylko przedsiębiorcy
działający na terenie Tczewa, ale również z
Malenina, Pelplina i Brzuśc.
Mieszkańcy naszego miasta i turyści skorzystali z oferty restauracji, pizzerii, salonów
pielęgnacji urody, basenu, z usług hotelarskich, treningów aikido, jazdy konnej, zakupu kosmetyków na bazie propolisu i wosku
pszczelego.

Prezydent Mirosław Pobłocki przygotował indycze wątróbki z karmelizowanymi jabłkami

Akcja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, szczególnie lokale gastronomiczne były oblegane przez gości. Klienci, dla
których nie wystarczyło miejsca, szukali
innych lokali, przez co w całym Tczewie
lokale gastronomiczne były odwiedzane

przez tłumy gości.
Najważniejsze są opinie klientów, które pozytywnie, bądź negatywnie wpłyną na wizerunek partnerów ,,Weekendu za pół ceny”.
Każda opinia i sugestia jest dla nas wartoś-

K. SZYMANOWSKI (2)

Finał akcji odbył się w niedzielę 19 kwietnia w
na Długim Targu w Gdańsku. Włodarze gmin
uczestniczących w „Weekendzie za pół ceny”
gotowali pod okiem profesjonalnych kucharzy. Mirosław Pobłocki, prezydent Tczewa,
przyrządził indyczą wątróbkę z karmelizowanymi jabłkami.

ciowa, abyśmy mogli usprawnić kolejne takie
wydarzenie.
Akcja odbyła się w ramach Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego.

ESS

W tegorocznej akcji wzięli udział:
•
•

Restauracja ,,Hacjenda” (ul. Armii Krajowej 50)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hot King (ul. Armii Krajowej 28A)

Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji
(ul. Wojska Polskiego 28A)
Stajnia Wieniawa w Brzuścach
Kanion Grill (ul. Wojska Polskiego 11)
Zajazd Słoneczny (ul. Reymonta 6)
Bar Mleczny „Kociewiak” (ul. Mickiewicza 18)
Jabłoniowy Dworek Kociewie (Malenin)
Pizza ,,SetteSette” (ul. Pomorska 1 – Galeria Kociewska)
Salon Kosmetyczny IMAGE (ul. Brzechwy 5)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sklep Pszczelarski „Pszczółka (Pelplin, ul. Kościuszki 28)
Bilard&Snooker Pub Arkadia (ul. Wojska Polskiego 2)

•

Przystań (ul. Nad Wisła 6)
Link Hotel, Link Bistro (ul. Jagiellońska 55)
Restauracja Pizzeria „Capri” (ul. Armii Krajowej 66a)
Tczewskie Stowarzyszenie AIKIDO AIKIKAI
(Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2)
Bar „SaiGon” (ul. Mickiewicza 12)
Restauracja „Mocca” (pl. Hallera 20)
Restauracja „Carina” (al. Solidarności 19)
Yak Bar (ul. Gdańska 55c)
Pizzeria Colosseo (ul. J. Dąbrowskiego 18a)
Salon kosmetyczny – Kącik Pielęgnacji Urody
(ul. W. Pola 19)
Pizza bar „Przy spółdzielni” (al. Zwycięstwa 6)

DYŻURY W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW MIESZKAŃCÓW
M IROSŁAW POBŁOCKI , prezydent Tczewa, przyjmuje interesantów
– w czwartki w godz. 14.00–16.00;
zastępcy prezydenta Tczewa – ADAM U RBAN – w czwartki w godz. 14.00–16.00,
a ADAM B URCZYK – w poniedziałki w godz. 14.00–15.30.
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