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TCZEW WOBEC REFORMY EDUKACJI RUSZA

BEZ ZWOLNIEŃ

ROLKOWISKO

Od 22 kwietnia, w miejscu krytego lodowiska, działa rolkowisko.

- W ofercie mamy możliwość wypożyczenia nowego sprzętu (100 par rolek) tłumaczy Andrzej Błaszkowski, dyrektor
TCSiR. - W odróżnieniu od lodowiska
wstęp na rolkowisko odbywa się płynnie
(bilet na 70 minut) - bez przerw technicznych na przygotowanie nawierzchni.
Obiekt posiada również boiska do badmintona oraz stoły do tenisa stołowego.
Rolkowisko oraz boiska do badmintona
będą funkcjonowały w systemie rotacyjnym. Szkółka rolkarska rusza od 6 maja.

M. MYKOWSKA

 www.tcsir.pl

Rządowa reforma edukacji to dla samorządu miasta Tczewa duże wyzwanie.
W pracach nad zmianami brano pod uwagę przede wszystkim dobro dzieci, a także kadry nauczycielskiej oraz czynniki ekonomiczne związane z funkcjonowaniem
sieci szkół. Dzięki bardzo dobrej współpracy miasta z dyrektorami szkół, w latach
2017-2019 pracy nie straciła ani jedna osoba.

W związku z likwidacją gimnazjów, w roku szkolnym 2019/20, w samorządowych
szkołach podstawowych będzie mniej o 417 uczniów oraz o 18 oddziałów. Istnieje
realna szansa, aby również w najbliższych latach zatrudnienie w szkołach podstawowych, pozostało na obecnym poziomie.

SZCZEGÓŁY NA STR. 5 I 6 
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 KOMEDIA GANGSTERSKA
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 WYBRALIŚMY PROJEKTY DO
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SIĘ O CENNE PAMIĄTKI
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VII SESJA

ŁUKASZ BRZĄDKOWSKI

U

M. MYKOWSKA

kończyłem politologię na Uniwersytecie Gdańskim i studia podyplomowe z zarządzania na Politechnice
Gdańskiej. Od 2008 roku działam społecznie, najpierw jako animator lokalny,
potem koordynator warsztatów i wydarzeń kulturalnych przy trzech edycjach
Festiwalu Zdarzenia. Jestem założycielem portalu Dawny Tczew - Wirtualne Muzeum Miasta, zajmującego się
poznawaniem i promocją historii lokalnej. Aktywnie działam w Społecznym Komitecie Odbudowy Mostu,
który doprowadził do wyboru historycznej koncepcji odbudowy
Mostu Tczewskiego. Od 2010 roku jestem prezesem Ruchu Inicjatyw Obywatelskich Tczewa, zaangażowanego w kwestie budżetu obywatelskiego i projekt rewitalizacji Parku Miejskiego.
Aktywnie działam na rzecz sektora pozarządowego. W latach
2015 – 2017 byłem członkiem Powiatowej Rady Działalności
Pożytku Publicznego w Tczewie, a także członkiem dwóch kadencji (2014-2017) Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Tczewskiego. Za swoją działalność dwukrotnie (2012 i 2013)
otrzymałem wyróżnienie w kategorii Animator Roku Powiatu Tczewskiego. W 2014 r., za zaangażowanie w zmiany regulaminu budżetu obywatelskiego, otrzymałem w pałacu Prezydenta RP nagrodę Super Samorząd. Jestem autorem kilkudziesięciu
artykułów dotyczących dziejów Tczewa oraz współautorem kilku
publikacji o tej tematyce. Oprowadzam również po Tczewie zarówno turystów, jak i wycieczki szkolne ucząc dzieci i młodzież
historii naszego miasta.
Swoją pracę w Radzie Miasta skupiam przede wszystkim na
wspieraniu oddolnych inicjatyw mieszkańców, rewitalizacji Parku Miejskiego i stworzeniu Lasu Miejskiego na dawnych terenach wojskowych. Zależy mi na tym, aby w naszym mieście dobrze się mieszkało i Tczew rozwiną swój potencjał turystyczny.

Pracuje zawodowo jako doradca kluczowy w Ośrodku Wsparcia
Ekonomii Społecznej, zajmując się pomocą w tworzeniu miejsc
pracy dla osób wykluczonych. Od dziewięciu lat jestem żonaty z
Agnieszką, mamy dwuletnią córkę Łucję.

@ lukasz.brzadkowski@um.tczew.pl

Ilu nas jest?
Na początku kwietnia w Tczewie zameldowane były 57 062
osoby, w tym 55 758 na pobyt stały i 1304 na pobyt czasowy.
Od początku marca ubyło 13 osób.

Ponadto w kwietniu na pobyt stały zameldowanych było 50 cudzoziemców, a na pobyt czasowy 246.
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Porządek obrad VII sesji Rady Miejskiej w Tczewie na dzień
25 kwietnia 2019 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.
5.
6.

Otwarcie sesji i powitanie gości.
Sprawdzenie obecności radnych.
Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji.
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z 28 marca 2019 r.
Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za kwiecień 2019 r.
Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych w okresie od 28 marca do 24
kwietnia 2019 r.

II. Część druga:
7. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie za rok 2018.
8. Ocena zasobów pomocy społecznej.
9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla miasta Tczewa na lata 2016-2020 za rok 2018.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
10.1 ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w Tczewie przy Al. Suchostrzyckiej na działkach nr 37/18 i 372, obręb 5,
10.2 ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w Tczewie przy ul. Tczewskich
Saperów na działce nr 422/2, obręb 10,
10.3 szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów,
10.4 odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie Gminy
Miejskiej Tczew,
10.5 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Miejskiej Tczew,
10.6 zatwierdzenia Strategii Rozwoju Tczewa do roku 2030,
10.7 ustalenia składu osobowego zespołu opiniującego wyróżnienia „Honorowy
Obywatel Miasta Tczewa” w okresie kadencji 2018-2023.
11. Zgłaszanie interpelacji, zapytań i wniosków.
12. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.).

TRDPP JUŻ W KOMPLECIE
Z

arządzeniem prezydenta miasta powołana została Tczewska
Rada Działalności Pożytku Publicznego na lata 2019-2022.

Rada jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym. Do jej zadań należy w szczególności: opiniowanie projektów strategii rozwoju miasta Tczewa, projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, wyrażanie opinii
w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych, udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami
pozarządowymi, wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych. Kadencja Rady trwa 3 lata.
SKŁAD RADY:

Przedstawiciele prezydenta Tczewa: Iwona Kordys, Kazimierz
Mokwa, Bożena Nowopolska, Ewa Salkowska-Stubba, Bożena
Szczepańska, Tomasz Tobiański

Przedstawiciele Rady Miejskiej: Ryszard Brucki, Krzysztof Misiewicz

Przedstawiciele organizacji pozarządowych: Ewa Dzierżanowska-Wasielewska, Krystyna Jakubanes, Damian Kullas, Eugeniusz Markowicz, Dorota Mirotta, Andrzej Netkowski, Jacek
Prętki, Piotr Wojciechowski.
M.M.

KOMEDIA GANGSTERSKA W… TCZEWIE STRAJK

W TCZEWSKICH
SZKOŁACH

Prawdopodobnie jeszcze w tym
roku Tczew stanie się scenerią fabularnego filmu gangsterskiego.
- Już po raz drugi gościliśmy w tej sprawie Michała Milowicza, aktora, który będzie współproducentem
filmu – mówi prezydent Mirosław Pobłocki. - Tczew
bardzo przypadł do gustu filmowcom i to właśnie w naszym mieście ma być kręcona
spora część zdjęć. Szczególny zachwyt wzbudził urzędowy sejf, niemieckiej produkcji
- który powstał wraz z budynkiem magistratu, czyli ponad
100 lat temu. To naprawdę solidna konstrukcja i prawdopodobnie „zagra” w filmie.
Film ma być komedią gangsterską w stylu „Chłopaki nie
płaczą”. Oprócz Michała Mi-

8 kwietnia we wszystkich tczewskich samorządowych szkołach
podstawowych (9) oraz Przedszkolu nr 8 rozpoczął się strajk
nauczycieli.
M. MYKOWSKA

Kto jest kim w Radzie Miejskiej
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Michał Milowicz z prezydentem Mirosławem Pobłockim
i wiceprezydentem Adamem Burczykiem

lowicza w obsadzie znajdą się
m.in. Cezary Pazura, Olaf
Lubaszenko, Anna Dereszowska, czy znany ze sceny muzycznej Sławomir.

W maju spodziewamy się kolejnej wizyty filmowców i
wówczas zapewne poznamy
kolejne szczegóły.

UCZCILIŚMY OFIARY KATYNIA
13 kwietnia tczewianie uczcili
Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.
Przy Panteonie Katyńskim, w
sąsiedztwie II LO, zebrali się
samorządowcy miasta i powiatu, duchowieństwo, przedstawiciele instytucji i organizacji społecznych i politycznych,
młodzież szkolna, harcerze.
13 kwietnia 1943 r. świat dowiedział się o odkryciu masowych grobów polskich żołnierzy, o których słuch zaginął
po rozpoczęciu II wojny światowej, po zajęciu wschodniej
Polski przez Armię Czerwoną. Zginęli wiosną 1940 r. w

Katyniu, Charkowie, Miednoje, Twerze. Do dzisiaj nie
znamy wszystkich miejsc pochówku. Wiemy, że wśród zamordowanych 21 857 osób byli
żołnierze, policjanci, strażnicy
graniczni, naukowcy, lekarze,
pedagodzy. – Każdy z imieniem, nazwiskiem i kulą w
głowie – mówił Jerzy Wierzbowski, przedstawiciel Rodzin
Katyńskich .
Wszyscy oni zaginęli jesienią 1939 r. i aż do 13 kwietnia 1943 r. słuch po nich zaginął. Po odkryciu masowych
grobów radziecka propaganda
jako sprawców zbrodni wska-

M.M.

zała Niemców. To kłamstwo
katyńskie trwało aż do 1992
r., kiedy to ówczesny rosyjski
prezydent Borys Jelcyn ujawnił
dokumenty, zawierające rozkaz rozstrzelania blisko 22 tys.
polskich obywateli.
Katyńskie wiersze recytowali uczniowie II LO.Pod pamiąt
kową tablicą złożono kwiaty i
zapalono znicze.
Organizatorem uroczystości był Mirosław Pobłocki,
prezydent Tczewa oraz starosta tczewski Mirosław Augustyn.

M.M.

STADION LEKKOATLETYCZNY CORAZ BLIŻEJ
Trwa budowa boiska lekkoatletycznego przy ul. Bałdowskiej.
Ruszyły prace związane z
układaniem drenażu. Wykonawca przygotowuje się do
układania kanalizacji deszczowej, jest już zainstalowana część studni deszczowych.
Trwa korytowanie podłoża pod bieżnię lekkoatletyczną. Prace przebiegają zgodnie
z harmonogramem.

Urząd Miejski w Tczewie wystąpił o dofinansowanie ze-

wnętrzne, w ramach program
Ministerstwa Sportu i Turystyki : „Sportowa Polska –
Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej. Edycja
2019”. Mamy szansę na uzyskanie do 33% kosztów zadania, czyli ok. 1,5 mln zł. Ministerstwo ma 3 miesiące (od
zakończenia naboru, czyli od
początku kwietnia) na ocenę
wniosków.
W tym roku realizujemy I
etap inwestycji, na który skła-

da się 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.
Inwestycja jest realizowana
przez miasto Tczew za kwotę
blisko 4,8 mln zł. Prace wykonuje firma Panorama Obiekty
Sportowe z Piaseczna.

M.M.

W poniedziałek (8 kwietnia),
na łączną liczbę ok. 600 nauczycieli brało w nim udział
ok. 420 osób. Każdego dnia
pracowało ponad 80 osób.

W ciągu pierwszego tygodnia
strajku, w szkołach pojawiało
się każdego dnia łącznie ok.
50 uczniów, którzy mieli zapewnione zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Szkoły mogły
także skorzystać z oferty Miejskiej Biblioteki Publicznej, Fabryki Sztuk oraz Centrum
Kultury i Sztuki.
Straż Miejska uruchomiła dwa
dodatkowe patrole zmotoryzowane do kontroli okolic placówek oświatowych, ale również innych rejonów miasta i
zwracania szczególnej uwagi na bezpieczeństwo dzieci i
młodzieży.
Egzaminy gimnazjalne (10-12
kwietnia) przeprowadzone zostały bez zakłóceń. Egzaminy
odbywały się w Szkołach Podstawowych nr 1, 2 i 4. Łącznie przystąpiło do nich 449
uczniów (SP 1 - 163, SP 2 79, SP 4 - 207).
W skład komisji egzaminacyjnych weszli nauczyciele, którzy nie strajkują, w tym kadra
kierownicza. Niektóre szkoły, aby uzupełnić skład komisji, posiłkowały się nauczycielami z innych samorządowych
szkół. W skład komisji wchodzili też urzędnicy posiadający uprawnienia pedagogiczne.
Dyrektorzy mogą skorzystać
również z pomocy nauczycieli,
których listę sporządziło kuratorium.

15 kwietnia rozpoczęły się,
trwające trzy dni, egzaminy
8-klasistów. Egzaminy odbywałysię w Szkołach Podstawowych nr 1, 2, 4, 7, 10. Wzięło
w nich udział ok. 520 uczniów.

M.M.
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Otrzymał odznaczenia: Kustosz Pamięci Narodowej
IPN (2015), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2015).

Rok 2019 został ustanowiony w
Tczewie i powiecie tczewskim
rokiem Kazimierza Piechowskiego. W tym roku obchodzimy 100-lecie jego urodzin. Dlatego Fabryka Sztuk postanowiła
przypomnieć mieszkańcom, ale
też wszystkim tym, którzy odwiedzają okolice tczewskiego
dworca, tę niezwykłą postać.
Wystawa "Uciekałem, aby żyć"
znajduje się na placu między
dworcem kolejowym a galerią handlową. Można ja oglądać do 3 października. Kazimierz Piechowski urodził się
3 października 1919 r. w Rajkowach. Przed wojną działał
w Związku Harcerstwa Polskiego. W listopadzie 1939 r.
razem z Alfonsem „Alkiem”
Kiprowskim próbował przedostać się na Węgry, a potem do

M. MYKOWSKA

W Tczewie otwarta została wystawa poświęcona Kazimierzowi
Piechowskiemu – legendarnemu uciekinierowi z Auschwitz i
Honorowemu Obywatelowi Miasta Tczewa.

Francji do tworzącego się Wojska Polskiego. W pobliżu granicy został aresztowany przez
niemiecki patrol i 20 czerwca
1940 roku deportowany do KL
Auschwitz-Birkenau. Nadano mu numer 918. 20 czerwca
1942 r., wraz z porucznikiem
Armii Krajowej Stanisławem
Jasterem, Eugeniuszem Benderą i Józefem Lempartem, po
włamaniu do magazynu mundurów i broni, wyjechali samochodem Steyr 220 przez punkt
kontrolny z obozu.

Wojenne losy Kazimierz Piechowski przedstawił w książce pt. „Byłem numerem...” Był
też głównym bohaterem w filmie Marka Tomasza Pawłowskiego pt. „Uciekinier”. Brawurowa ucieczka z Auschwitz
stała się inspiracją do piosenki „Kommander's Car” Katy
Carr. Ostatnią ekranizacją,
w której wystąpił Kazimierz
Piechowski, był film Anny
Popek pt. „Wojna i Miłość.
Wywiad z Kazimierzem Piechowskim”.

Poszczególne etapy życia Kazimierza Piechowskiego zostały zobrazowane za pomocą
zdjęć, opatrzonych lapidarnym
komentarzem, często w postaci wypowiedzi samego bohatera wystawy, odnotowanych w
książkach, artykułach i wywiadach prasowych. Bardzo wymowna w odbiorze jest część
wystawy dotycząca KL Auschwitz. Pokazane zdjęcia i rysunki zmuszają do refleksji nad
dramatem pokolenia, które zaznało okrucieństwa wojny.

W uroczystym otwarciu wzięli udział przedstawiciele samorządu miasta, powiatu, sejmiku samorządowego, Instytutu
Pamięci Narodowej, młodzież
szkolna, przyjaciele i znajomi
K. Piechowskiego, mieszkańcy Tczewa.
(Fabryka Sztuk)

100 TYS. ZŁ NA REMONT ZABYTKÓW
Rada Miejska w Tczewie przyznała dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym miasta Tczewa.
Podwojona została kwota przeznaczona na ten cel – w pierwotnej uchwale budżetowej
było to 50 tys. zł, ostatecznie,
dzięki przyjętej korekcie budżetu, jest to 100 tys. zł.
Dotacje przyznane zostały następującym podmiotom:
• Parafii Rzymskokatolickiej
p.w. Podwyższenia Krzyża
Św. na prace konserwatorskie
przy dwóch rokokowych konfesjonałach znajdujących się w
kościele parafialnym, w wysokości po 20 000 zł na każdy
konfesjonał, czyli łącznie 40
000 zł, nie więcej jednak niż
75 % rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac,

• właścicielom budynku przy
ul. Podgórnej 6 na remont dachu, w wysokości 30 000 zł,
nie więcej jednak niż 50 %
rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac,

• Wspólnocie Mieszkaniowej
Nieruchomości przy pl. Hallera
15 na remont elewacji frontowej
III kondygnacji budynku - II
etap, w wysokości 30 000 zł, nie
więcej jednak niż 50 % rzeczywistego, udokumentowanego
kosztu prac.
Dofinansowanie z budżetu gminy prowadzone jest na podstawie
przyjętych zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków województwa pomorskiego, znajdujących się na terenie
administracyjnym miasta Tczewa (Uchwała Rady Miejskiej w
Tczewie XLIX/430/2010 z dnia
30 września 2010 r.).

Na podstawie ww. uchwały
Rady Miejskiej w Tczewie w
terminie składania wniosków,
tj. do 10 stycznia 2019 r., złożone zostały 3 wnioski. Wnioski dotyczyły obiektów, które wpisane są indywidualnie
do rejestru zabytków lub znajdują się na obszarze wpisanym
do rejestru zabytków. Obiekty te objęte są ochroną konserwatorską, która umożliwia
ubieganie się o dotację zgodnie
z obowiązującymi na terenie
miasta Tczewa zasadami.
Wszystkie wnioski poddane były analizie pod względem
zgodności z regulaminem, w
tym ich kompletności. Po analizie złożonych wniosków, a
także biorąc pod uwagę środki finansowe będące do dyspozycji oraz zakres i znaczenie
przeprowadzenia planowanych prac dla stanu technicznego obiektów oraz wizerunku miasta.

Przekazanie dotacji nastąpi na
podstawie umowy zawartej z
beneficjentem. W umowie określone zostaną m.in. opis zadania, na które przyznana została
dotacja, termin realizacji zadania oraz konsekwencje braku lub
opóźnienia realizacji, kwotę dotacji i tryb jej płatności oraz specyfikację, jakie rodzaje kosztów
zostaną z niej pokryte, zobowiązanie do pokrycia przez wnioskodawcę, pozostałych kosztów zadania, na które przyznano
dotację, tryb kontroli realizacji zadania, zapewnienie przez
podmiot poddania się kontroli
w trakcie wykonywania umowy
jak i po jej wykonaniu, konieczność potwierdzenia wykonania
prac przez przedstawiciela Gminy Miejskiej Tczew, określenie
terminu i sposobu rozliczenia
zadania oraz dotacji pod względem finansowym i merytorycznym przez podmiot otrzymujący dotację.

Informacja na temat sytuacji w szkołach podstawowych,
funkcjonujących na terenie Gminy Miejskiej Tczew, w związku z wdrażaniem
rządowej reformy systemu edukacji wprowadzonej w 2017 roku
SZANOWNI PAŃSTWO

W 2017 roku, w związku z rządową reformą, wdrożone zostały w Gminie Miejskiej Tczew zmiany w systemie edukacji.
Były one wynikiem szczegółowych analiz struktury szkół podstawowych i gimnazjalnych w naszym mieście oraz czynników demograficznych. W pracach
nad zmianami brano pod uwagę przede
wszystkim dobro dzieci, a także kadry nauczycielskiej oraz czynniki ekonomiczne związane z funkcjonowaniem określonej sieci szkół. Istotne znaczenie miało
ponadto zapewnienie w szkołach niskiej
zmianowości, ważnej z punktu widzenia
podnoszenia jakości edukacji i tworzenia
jak najlepszych warunków uczenia się dla
dzieci oraz pracy nauczycieli.

Kierując się powyższymi czynnikami,
za najkorzystniejsze rozwiązanie uznano wówczas przeniesienie klas VII z dotychczasowych szkół podstawowych do
nowych powstałych w budynkach gimnazjów nr 1 i 3 (z wyjątkiem Szkoły Podstawowej nr 7 oraz Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 z OI), przez trzy kolejne
lata szkolne. Dzięki przenoszeniu całych
oddziałów, dzieci nadal pozostały w swoim środowisku rówieśniczym. Jednocześnie zdecydowano o włączeniu dotychczasowego Gimnazjum nr 2 do Sportowej
Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami
Integracyjnymi.

W 2017 roku, w związku z wdrażaną rządową reformą systemu edukacji, polegającą na wygaszaniu gimnazjów, przeprowadzona została analiza zatrudnienia
w oparciu o nową podstawę programową. Ustalono wówczas, że w latach szkolnych 2017/18 i 2018/19 nie występuje
zagrożenie zwolnieniami wśród nauczycieli przedmiotowców. Może ono jednak wystąpić począwszy od roku szkolnego 2019/20, kiedy ze szkół wyjdą zarówno
uczniowie klas VIII, jak i ostatnie klasy
gimnazjalne.
Poinformowano także, iż w latach
2017/18 i 2018/19 mogą wystąpić zwolnienia, które będą dotyczyły nauczania
zintegrowanego tj. nauczycieli klas I – III.
Wynikało to z faktu ukończenia klasy III
przez uczniów pochodzących z 1,5-rocznikowego naboru. Przeprowadzona analiza wskazała, iż w dwóch kolejnych latach szkolnych zabraknie zatrudnienia dla
około 11 osób. Należy podkreślić, iż dzięki bardzo dobrej współpracy organu prowadzącego i dyrektorów szkół polegającej między innymi na bieżącej analizie
zatrudnienia nauczycieli w całym mieście, pracy nie straciła ani jedna osoba.

M. MYKOWSKA

"UCIEKAŁEM, ABY ŻYĆ" – WYSTAWA
UPAMIĘTNIAJĄCA KAZIMIERZA PIECHOWSKIEGO

W chwili obecnej, to jest w roku szkolnym
2018/19, w szkołach prowadzonych przez
Gminę Miejską Tczew uczy się 5686
uczniów w 259 oddziałach, w tym 459
uczniów w 21 oddziałach III klas gimnazjalnych. W bieżącym roku szkolnym
mamy w naszym mieście 9 roczników
dzieci objętych edukacją (tzn. 8 roczników klas szkół podstawowych oraz ostatni rocznik klas gimnazjalnych). Na skutek
wprowadzonej rządowej reformy edukacji w kolejnym roku szkolnym 2019/20
będzie takich roczników 8, co związane jest z likwidacją gimnazjów. Spowoduje to spadek liczby uczniów w szkołach, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Miejska Tczew z wspomnianych wcześniej 5686 do 5269 (tj. o 417
uczniów) oraz o 18 oddziałów.
Kolejnym trudnym okresem dla szkół
podstawowych, biorąc pod uwagę kwestie utrzymania zatrudnienia nauczycieli
na obecnym poziomie, będzie rok szkolny
2022/23 oraz 2023/24. Wówczas szkoły
podstawowe będą kończyły dzieci
z 1,5-rocznikowego naboru z lat 2014 i
2015, kiedy to do klas I szkół podstawowych szły dzieci siedmioletnie oraz pół
rocznika dzieci sześcioletnich. Powyższe
spowoduje dalsze obniżenie liczby dzieci
uczęszczających do szkół podstawowych z
5269 w roku szkolnym 2019/2020 do 4972
w roku szkolnym 2022/23 oraz do 4646
uczniów w roku szkolnym 2023/24. Widzimy zatem, iż pomiędzy rokiem szkolnym 2018/19, a 2023/24 wystąpi znaczny
spadek liczby uczniów z 5686 do 4646, a
co za tym idzie spadek liczby oddziałów
z 259 do 223. Spowodowane jest to konsekwencjami dwóch reform systemu edukacji, z którymi borykamy się w chwili obec-

nej: reformy, która zamierzała wprowadzić
obowiązek szkolny od 6 roku życia oraz
kolejnej - likwidującej gimnazja. Powyższe informacje uzyskane w wyniku szczegółowej analizy funkcjonowania szkół
podstawowych w naszym mieście, wskazują na znaczne zmniejszenie liczby godzin pracy dla nauczycieli przedmiotowców w najbliższych 5 latach.

Wzorem lat ubiegłych dyrektorzy szkół,
w ścisłej współpracy z organem prowadzącym, przygotowali propozycje zatrudnienia dla nauczycieli, które na rok szkolny 2019/20 nie ulegnie zmianie. Zostało
to osiągnięte poprzez ograniczenie często
do minimum godzin ponadwymiarowych
oraz wykorzystanie posiadanych przez
nauczycieli dodatkowych kwalifikacji.
Wszystko wskazuje na to, że istnieje realna szansa, by również w roku szkolnym
2020/21, a nawet możliwe, że 2021/22
zatrudnienie, rozumiane jako suma etatów we wszystkich szkołach podstawowych, pozostało na obecnym poziomie.
Zostanie to osiągnięte poprzez dalsze obniżanie godzin ponadwymiarowych, zastosowanie w niektórych sytuacjach rozwiązań polegających na oddelegowaniu
nauczycieli do pracy w dwóch szkołach
oraz tworzenie możliwości do przechodzenia nauczycieli zagrożonych zwolnieniem do szkół, w których będą występowały braki kadrowe.
Podczas prowadzonych prac dokonano
także analizy kwestii związanej
z możliwością dalszego przedłużenia okresu przechodzenia dzieci klas VII do nowych szkół podstawowych powstałych w budynkach
gimnazjów nr 1 i 3. Na podstawie
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PODZIĘKOWANIA DLA LIDERÓW BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2019

BUDŻET OBYWATELSKI 2019 – ZNAMY ZWYCIĘSKIE PROJEKTY
Miejsca do grillowania, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych, miejsca postojowe to niektóre z projektów, na które postawili tczewianie.

M. MYKOWSKA

W

Wiceprezydent Tczewa Adam Burczyk spotkał się z liderami tegorocznego Budżetu Obywatelskiego Tczewa.

S

potkanie odbyło się 15 kwietnia w Urzędzie Miejskim. Dla 12 liderów przygotowane zostały pamiątkowe certyfikaty i drobne
upominki. – Bardzo wam dziękuję za aktywność, to dzięki zebranym przez was podpisom
zrealizujemy kolejne inwestycje – powiedział
wiceprezydent Adam Burczyk. – Cieszę się,
że w przypadku niektórych projektów mamy
kilku liderów, co świadczy o dobrej współpracy
między mieszkańcami, często sąsiadami.
Liderzy budżetu obywatelskiego nie tylko składali projekty, ale też przekonywali

zebranych materiałów stwierdzono, iż to
rozwiązanie nie tylko nie zapobiega problemom związanym z brakiem niezbędnej liczby etatów w
tych szkołach, a przesuwa jedynie
ten problem w czasie, powodując jednocześnie pogłębienie zjawiska gwałtownego obniżenia liczby oddziałów w tych
szkołach i utrudniając podejmowanie jakichkolwiek działań zaradczych. Ponadto, przenoszenie przez dłuższy okres czasu uczniów klas VII do wspomnianych
szkół podstawowych, powoduje obniżenie liczby etatów w pozostałych szkołach.
W konsekwencji rozwiązanie to spowodowałoby jeszcze większe ograniczenie
liczby etatów nauczycielskich w skali całego miasta. Niezależnie od powyższego, należy pamiętać, iż rodzice posiadają wiedzę o okresie, w jakim uczniowie
będą przenoszeni do innych szkół i wraz
z dziećmi są przygotowani na to, że od
roku szkolnego 2020/21 uczniowie będą
kształcili się w danej szkole do końca
VIII klasy, co stanowi istotę wprowadzonej przez rząd reformy edukacji. Ponadto we wszystkich szkołach należy także
umożliwić podejmowanie działań dostosowujących warsztat pracy nauczycieli
do systemu nauczania w szkole 8-letniej.
Stwierdzić należy także, iż zmianowość



swoich sąsiadów do ich poparcia. O tym,
jak istotne jest ich działanie świadczy
choćby statystyka: spośród 4969 osób,
które wzięły udział w tegorocznym głosowaniu, aż 4050 głosowało tradycyjnie
– „papierowo”, a zaledwie 919 przez Internet. Większość projektów trzeba wiec
było „wychodzić”, osobiście przekonać
sąsiadów o potrzebie proponowanej inwestycji.
W tegorocznej edycji do realizacji zakwalifikowało się 8 projektów, ale jeśli w wyw szkołach nie ulegnie radykalnemu
zwiększeniu.
Pamiętać należy także o tym, iż mając do
wyboru potrzebę przechodzenia kilkunastu nauczycieli zagrożonych zwolnieniem do szkół, w których będą występowały braki kadrowe, a przenoszeniem
kilkuset dzieci między szkołami, zawsze
należy wybrać dobro dzieci, którym niewątpliwie w tej sytuacji jest pozostawienie im możliwości nauki w dotychczasowych szkołach. Pojawiające się
w tym względzie postulaty niektórych
środowisk należy uznać za bezzasadne,
zarówno z punktu widzenia dobra dzieci,
jak i działań zmierzających do minimalizowania skutków rządowej reformy systemu edukacji, powodującej ograniczenie
liczby etatów dla nauczycieli w naszym
mieście.
Kolejnym trudnym okresem dla kwestii dotyczących zatrudnienia nauczycieli będą, tak jak już wspomniano, lata
2022/23 oraz 2023/24, kiedy to nastąpi następne istotne zmniejszenie liczby
uczniów. Obecnie wszystko wskazuje na
to, iż w powyższych latach zatrudnienie
nauczycieli będzie musiało ulec zmniejszeniu. Na zmianę tej sytuacji, zgodnie z
dokonaną analizą, może w istotnej mie-

tym roku realizujemy
szóstą edycję Budżetu Obywatelskiego Tczewa. Do
realizacji zakwalifikowane zostały te projekty, które w poszczególnych okręgach uzyskały najwyższą liczbę głosów.
O tym, ile z projektów w danym okręgu będzie wykonywanych, decydowała też pula pieniędzy przeznaczonych na dany
okręg – czasami jest to jeden,
ale kosztowny projekt, czasami
kilka tańszych w realizacji.

M.M.

TERMIN GŁOSOWANIA
Głosowanie trwało
od 7 lutego 2019 r.
do 1 marca 2019 r

LICZBA GŁOSUJĄCYCH
Zagłosowało 4969 osób,
w tym 4050 w formie „papierowej”,
a 919 - przez internet

WIEK GŁOSUJĄCYCH

BUDŻET
OBYWATELSKI
2019

LICZBA GŁOSÓW
Oddano 7306 głosów
- 6080 w formie „papierowej”,
a 1226 - przez internet

Głosowali mieszkańcy w wieku
od 16 do 95 lat, a najbardziej
aktywne grupy wiekowe
to 30-35 oraz 53-60 lat

KWOTA BUDŻETU
Łączna pula Budżetu
Obywatelskiego to 1 mln zł:
- okręg I: 210 tys. zł
- okręg II: 320 tys. zł
- okręg III: 200 tys. zł
- okręg IV: 360 tys. zł

LISTA PROJEKTÓW PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA TCZEWA NA 2019 ROK

niku przetargów pojawią się oszczędności,
ta lista zostanie uzupełniona.
LIDERZY BUDŻETU
OBYWATELSKIEGO TCZEWA 2019:

Iwona Nitza, Anna Kruszyńska, Beata
Rostotska, Tomasz Tobiański, Krystyna Piątkowska, Mieczysław Żuchliński,
Maciej Skiberowski, Zbigniew Gniewkowski, Tomasz Chabowski, Jan Słomski, Jan Patora, Krzysztof Barlewicz.

M.M.

rze wpłynąć odejście z pracy osób, które
nabędą do tego czasu uprawnienia emerytalne bądź też podejmowanie przez nauczycieli do tego uprawnionych, decyzji o
przejściu na świadczenie kompensacyjne.
Należy jednocześnie podkreślić, iż przez
najbliższe lata na bieżąco będą trwały szczegółowe analizy oraz poszukiwane będą dalsze rozwiązania, celem zminimalizowania negatywnych następstw
obniżenia liczebności uczniów w szkołach podstawowych.
Na zakończenie przedstawię Państwu
dane dotyczące finansowania wydatków
oświatowych w naszym mieście. Zgodnie
z projektem na 2019 rok, wydatki oświatowe z uwzględnieniem edukacyjnej opieki wychowawczej wyniosą 86 020 395
zł, natomiast część oświatowa subwencji ogólnej wraz z dotacją celową wyniesie 48 305 698 zł. Oznacza to, iż środki
rządowe pokryją zaledwie 56,16% niezbędnych wydatków, a Gmina Miejska
Tczew dołoży do wydatków oświatowych
kwotę 37 714 697 zł.
Z poważaniem

A dam Urban
Zastępca Prezydenta Miasta
ds. społecznych

OKRĘG I
Miejskie grillowanie
- osiedle Staszica

- wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: I. B. Nitza, nr 7,

- lokalizacja, opis projektu: dz.
nr 927/10 obręb 1, ul. Flisaków.
Miejsce ogólnodostępne do grillowania, wyposażone w kamienne palenisko, stoły, ławki, kosze
na śmieci, wiatę nad ławkami,
monitoring, nasadzenia zieleni.
Bezpieczna ulica Kołłątaja

- wnioskodawca, nr rejestracyjny
projektu: A. Kruszyńska, nr 12,

- lokalizacja, opis projektu: dz.
nr 514 obręb 8, ul. Kołłątaja.
Uspokojenie ruchu na ul. Kołłątaja poprzez wprowadzenie na całej jej długości strefy
„tempo 30” oraz montaż progów wyspowych (po jednym
przed i za przejściem dla pieszych) w 3 lokalizacjach.

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Flisaków
- etap II

- wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: B. Rostotska, nr 33,

- lokalizacja, opis projektu: dz.
nr 927/10 obręb 1, ul. Flisaków.
Budowa chodnika, budowa oświetlenia, elementy małej architektury (ławki, kosze
na śmieci), nasadzenia zieleni
(drzewa, krzewy).
OKRĘG II

Budowa zatoki postojowej dla
samochodów osobowych przy

ul. Tetmajera w Tczewie wraz z
niezbędną infrastrukturą techniczną

- wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: T. Tobiański, nr 30,
- lokalizacja, opis projektu:
dz. nr 822/1 obręb 9 oraz dz.
nr 822/2 obręb 9, ul. K. Tetmajera.
OKRĘG III
Zagospodarowanie terenu zielonego przy al. Zwycięstwa 20
- wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: K. Piątkowska, M. Żuchliński, nr 1 i nr 3
(projekty połączone)

- lokalizacja, opis projektu: dz.
nr 425/22, obręb 6, al. Zwycięstwa 20.

Zagospodarowanie terenu zielonego od strony południowej
i wschodniej budynku przy al.
Zwycięstwa 20 oraz dokończenie zagospodarowania terenu
od strony wejścia do budynku
poprzez: wykonanie skalniaka, nasadzenia zieleni, rekultywację trawnika, wykonanie
niskiego ogrodzenia (wys. 50
cm), montaż koszy na śmieci,
montaż stojaków rowerowych,
przełożenie nawierzchni fragmentu chodnika prowadzącego do budynku, oraz poszerzenie części tego chodnika o 1m.
Rozbudowa małego placu zabaw przy ul. Jedności Narodu
- II etap
- wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: M. Skiberowski, Z. Gniewkowski nr 2,

- lokalizacja, opis projektu: dz.
nr 208/2, obręb 56, ul. Jedności Narodu.

Budowa małego boiska do piłki nożnej dla maluchów z małymi bramkami. Budowa
części rekreacyjnej: „bulodromu”- utwardzonego placu do
gry w boule wraz z wyposażeniem placu w cztery ławki
z oparciem, montaż dwóch koszy na śmieci, montaż dwóch
stołów betonowych do gry
w szachy, warcaby, chińczyka, montaż dwóch stołów do
gry w piłkarzyki, wykonanie
dwóch ogrodzeń: boiska i części rekreacyjnej.
Zagospodarowanie terenów
przy ul. Wyzwolenia 1 i między wieżowcami przy Alei
Zwycięstwa 19 i 20

- wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Tomasz Chabowski, J. Słomski, J. Patora, nr 5

- lokalizacja, opis projektu:
dz. nr 425/22 obręb 6, ul. Wyzwolenia.

Doposażenie placu zabaw przy
ul. Wyzwolenia 1 poprzez
montaż huśtawki, ławek, urządzeń siłowni zewnętrznej (2
podwójne urządzenia). Zagospodarowanie zielenią dwóch
trójkątów między wieżowcami
przy alei Zwycięstwa 19 i 20.
Poszerzenie parkingu koło budynku przy ul. Wyzwolenia 1.
OKRĘG IV

Bezpieczna droga dzieci
do szkoły i kościoła - monitoring ciągów komunikacyjnych

- wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: K. Barlewicz nr 26,
- lokalizacja, opis projektu:

okolice Szkoły Podstawowej nr
12 ul. Topolowa, ul. Jarzębinowa, ul. Kasztanowa, ul. Armii
Krajowej działki nr: 39/179,
205,39/159, 39/126, 139/13,
193/2, 39/12, 39/20
- ciąg al. Kociewskiej – dz. nr:
124, 39/177, 125, 122, 123/1,
116/4, 34/11, 266/5, 155/2,
154/4, 149/20, 149/21, 148/50,
148/19, 161/1, 29, 30, 31, 32,
57, 58, 65, 10/5, 11/4, 11/14,
269/2,

- Plac Papieski i ul. Rokicka,
ul. Brzechwy: dz. nr 149/3, 7,
352, 161/3, 46, 47, 48, 49/1, 33.
Wykonanie nowej instalacji
monitoringu, rozbudowującej
istniejący system monitoringu
miejskiego (ciągły podgląd w
Straży Miejskiej) terenów zlokalizowanych wzdłuż al. Kociewskiej, deptaku pomiędzy
SP 12, a ul. Armii Krajowej,
okolic szkoły, terenów rekreacyjnych na os. Bajkowym oraz
Placu Papieskiego i fragmentów ul. Rokickiej i Brzechwy.
Nowo zainstalowany sprzęt ma
pozwalać na ciągły monitoring głównych ciągów komunikacyjnych, placów zabaw, dróg
do szkoły i kościoła. System
wykonany na istniejących słupach oświetleniowych, transfer obrazu systemem radiolinii
w paśmie 5 GHz lub systemem
światłowodowym z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury teletechnicznej.
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STRAŻ MIEJSKA
W MARCU

WIOSENNE AKCJE EDUKACYJNE
STRAŻY MIEJSKIEJ

W marcu 2019 r. tczewska Straż Miejska odnotowała 877 interwencji, w tym 473 zgłoszonych przez
mieszkańców i przedstawicieli instytucji, 45 - zgłoszonych przez dyżurnych Komendy Powiatowej Policji w Tczewie oraz 359 – to interwencje własne
strażników.

W marcu funkcjonariuszka Straży Miejskiej edukowała młodzież z Zespołu Szkół
Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie.

• Przewieziono 6 osób z upojeniem alkoholowym: 4 – do miejsca zamieszkania, 1 – do pogotowia socjalnego w Elblągu, 1 – do Stowarzyszenia na rzecz osób bezdomnych AGAPE w
Nowym Stawie.
• Przeprowadzono 46 wspólnych patroli z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w
Tczewie.
• Osadzeni w Areszcie Śledczym w Starogardzie Gdańskim wykonywali prace porządkowe
na terenie Tczewa. Zebrano łącznie 280 worków odpadów oraz 98 worków liści. Prace prowadzone były m.in. w rejonie ul. Armii Krajowej, Jasińskiego, Obrońców Tczewa, Hanny
Hass, ul. Elżbiety, Dworcowej, Jedności Narodu, Wąskiej, Wojska Polskiego, Gdańskiej, Podmurnej, Czyżykowskiej, Jagiellońskiej, na os.
Witosa.

• Dzielnicowi strażnicy miejscy działający na
osiedlach Suchostrzygi i Bajkowym podjęli 71
interwencji własnych oraz 72 zlecone (przez administracje i mieszkańców osiedli, dyżurnych
SM), nałożyli 34 mandaty karne na łącznie
2500 zł, wystawili 23 wezwania dla sprawców
wykroczeń drogowych oraz 32 osoby pouczyli.
Na Zatorzu i Os. Garnuszewskiego dzielnicowi
podjęli 42 interwencje własne oraz 63 zlecone,
nałożyli 8 mandatów karnych na łącznie 650 zł,
wystawili 26 wezwań dla sprawców wykroczeń
drogowych oraz 5 osób pouczyli.
Interwencje dzielnicowych dotyczą głównie
spraw porządkowych, spożywania alkoholu w
miejscach publicznych, wykroczeń drogowych.
• Doprowadzono do usunięcia samochodów
długo nieużytkowanych i wraków: VW z ul. J.
Dąbrowskiego.

• Do Komendy Powiatowej Policji przekazano materiały z monitoringu dotyczące: kradzieży telefonu (4 marca), zaginięcia (5 marca), oszustwa (5, 12, 19 marca), gróźb karalnych
(11 marca), kolizji drogowych (15, 20 marca),
narkotyków (20 marca), kradzieży pojazdu (21
marca), wypadku drogowego (28 marca).

• Przeprowadzono działania dotyczące egzekwowania od właścicieli psów niezgodnego
z przepisami wyprowadzania czworonogów i
sprzątania po nich. Przeprowadzono 40 interwencji. 4 osoby ukarano mandatami za niezgodne z przepisami wyprowadzanie psów, 5 osób –
za niesprzątanie po psach. Pouczono 14 osób.
2-krotnie zgłoszono do schroniska informację o
psach bez opieki.

Kieruj bez procentów
dane statystyczne, a rzeczywistość
W ramach kampanii „Kieruj bez procentów” w marcu w Zespole Szkół
Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie przeprowadzono warsztaty z młodzieżą pt. – „Trzeźwa jazda”. Podczas
spotkania skupiono się przede wszystkim na odpowiedzialności, jaka wynika z bycia kierowcą oraz wpływu alkoholu na organizm młodego człowieka.
Warsztaty mają na celu uwrażliwienie młodych ludzi i przyszłych kierowców na problem jazdy pod wpływem
alkoholu i innych używek . Odpowiednie przygotowanie młodzieży poprzez
dostarczenie jej wiedzy o skutkach podejmowania ryzykownych zachowań,
rozwinięcie ich umiejętności radzenia sobie w sytuacjach problemowych
przyczynia się do wyposażenia młodzieży w niezbędne kompetencje życiowe. Tego typu prelekcje ,opierające się na wspólnej konwersacji cieszą
się dużym zainteresowaniem, a czynny udział młodzieży utwierdza funkcjonariuszy w przekonaniu , że nie był
to czas stracony . Na koniec każdy z
uczestników mógł założyć alkogogle
oraz narkogogle i osobiście przekonać
się jak zmienia się spojrzenie człowieka na świat po spożyciu alkoholu i jak
trudne w tym czasie jest kontrolowanie
własnych odruchów i postrzegania otaczającej rzeczywistości.

Odpowiedzialność prawna nieletnich

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 przeprowadziła dla młodzieży klas
pierwszych w Zespole Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie.
Funkcjonariuszka przytoczyła podczas
spotkania 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.
Uświadomiła zebranym, że wszystkim
zdarza się popełniać błędy, ale trzeba

wyciągać z nich wnioski, ponieważ niejednokrotnie błędy popełniane w wieku
młodzieńczym mogą mieć swoje odbicie w dorosłym życiu. Pogadanka miała
na celu uświadomienie młodemu pokoleniu, jak ważne i cenne dla przyszłości
człowieka jest postepowanie zgodnie z
prawem. 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.

O przemocy i mowie nienawiści
z uczniami SP 10

W Szkole Podstawowej nr 10 odbyło
się spotkanie dla dzieci klas czwartych.
Przemoc, agresja i różnice między tymi
pojęciami, to motyw przewodni spotkania strażniczki miejskiej z uczniami.
Prelekcja stała się okazją do poruszenia wielu tematów dotyczących szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz
odpowiedzialności uczniów. Szczególną uwagę strażniczka poświęciła tematyce sposobów i metod przeciwdziałania przemocy i agresji wśród młodych
ludzi. Podczas zajęć omawiano również
formy, przyczyny i rodzaje przemocy,
charakterystykę ofiar oraz sprawców
przemocy, sposoby przeciwdziałania
mowie nienawiści w szkole. Wymiana
informacji i wspólny dialog podczas zajęć uwrażliwia uczy oraz wzmacnia zaangażowanie młodych ludzi w walce z
wszystkimi przejawami agresji nie tylko na terenie szkół, ale także w środowisku rodzinnym i lokalnym.
Straż Miejska w Tczewie

WYMIENILIŚMY 11 TYSIĘCY KSIĄŻEK NOWE ZNACZKI
738 uczestników i 11 tysięcy wymienionych książek to efekt ostatniej akcji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie.

W naszym mieście
mamy dwa kolejne numeryczne, nowe
Znaczki
Turystyczne oraz jeden okolicznościowy.

Wymienialnia książek wzbudza bardzo duże zainteresowanie wśród mieszkańców
miasta. Od 6 do 11 kwietnia
w budynku głównym Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Tczewie odbyła się ósma edycja
tej popularnej imprezy. Edycja ta okazała się rekordowa w ciągu zaledwie trzech dni
w kwietniowej akcji czytelniczej wzięło udział 738 uczestników, którzy łącznie wymienili około 11 000 książek!
Tłumnie przybyli uczestnicy, przynosili ze sobą bardzo
atrakcyjne książki, dzięki czemu było w czym wybierać. Literatura fantastyczna, kryminalna, obyczajowa, albumy,
repetytoria, poradniki, horrory, sagi skandynawskie, opracowania regionalne… Książki
polskie i zagraniczne… Publikacje nowe i te nieco starsze…
Coś dla małych, średnich i dużych… Bestsellery oraz ceniona przez czytelników klasyka literatury… A na dokładkę
kolorowy, przyjazny najmłodszym kącik dziecięcy!

Miejska Biblioteka
Publiczna w Tczewie

TROCHĘ STATYSTYKI
W grudniu 2015 roku, w pierwszej
zorganizowanej przez MBP Wymienialni, wzięło udział ponad 50 osób,
w drugiej - w maju 2016 r. - 120,
w trzeciej (grudzień 2016) - 180,
wiosną 2017 r. liczba uczestniczących
wzrosła do 200 osób, w jesiennej edycji Wymienialni Książek

„BookStop” 2017 odnotowano aż
360 odwiedzin, zaś w kwietniowej
Wymienialni Książek wzięło łącznie
udział 405 czytelników. Grudniowy
rekord 2018 r. czyli 537 osób został
pobity przez tegoroczną edycję w
której wzięło udział aż 738 osób i aż
11 000 wymienionych książek.

Mamy nadzieję, że wśród setek tytułów udało Wam się odnaleźć te
właściwe, interesujące, bliskie czytelniczym gustom pozycje.
Dziękujemy za tak liczny udział i widzimy się w grudniu 2019 roku!

BEZCENNE ZDJĘCIA, POCZTÓWKI I MAPY
WKRÓTCE W TCZEWSKIEJ BIBLIOTECE
Miejska Biblioteka Publiczna
wzbogaci się niebawem o
prawdziwy skarb. Wszystko za
sprawą Ireneusza Dunajskiego,
kolekcjonera i pasjonata dziejów
Tczewa, który zdecydował się
przekazać swoje zbiory tczewskiej książnicy.
W skład kolekcji wchodzi ok.
500 eksponatów, na które składają się gromadzone przez blisko 20 lat: pocztówki, mapy,
zdjęcia, ryciny Tczewa, a także
archiwalne gazety i książki.
- Najstarsze materiały kolekcji pochodzą z 1657 r., większość stanowią stare i bardzo rzadkie pocztówki Tczewa

TURYSTYCZNE

- informuje Krzysztof Korda, dyrektor MBP w Tczewie.
- Wśród historycznych zbiorów nie brakuje również unikatów, współtworzących lokalną historię i kulturę. Kolekcja
ta dzięki środkom z budżetu miejskiego trafi do zbiorów
Sekcji Historii Miasta, działającej w strukturach tczewskiej
biblioteki.
Rozmowy i ekspertyzy trwały
łącznie 3 miesiące. Rada Miejska zdecydowała się przeznaczyć na zakup kolekcji 100 tys.
zł. Dzięki nowemu nabytkowi
mieszkańcy zyskają możliwość
obcowania z bezcennymi eksponatami, dostępnymi zazwyczaj wyłącznie wąskiemu gronu kolekcjonerów.

Znaczną część zbiorów stanowią XIX i XX-wieczne pocztówki, przedstawiające widoki dawnych przedmieść oraz
ulic Starego i Nowego Miasta,
„Kozenu”, jak również ówczesnych wsi: Suchostrzyg, Czyżykowa, Zacisza (obecnie Górki). Wśród zgromadzonych
przez Ireneusza Dunajskiego skarbów znajdziemy także
cenne staloryty – najstarszy
z 1807 roku!
To jednak nie wszystko. Biblioteka otrzyma również pochodzące z lat 1859-1860
drzeworyty z widokiem mostu
oraz wiele archiwalnych fotografii, wśród nich prawdziwy
unikat - pierwszą fotografię
lotniczą Tczewa z roku 1914.

Do istniejących już
wcześniej miejsc wyróżnionych ZT dołączył Kościół Św.
Stanisława Kostki w Tczewie
otrzymując kolejny Nr 783,
zaś Nr 784 oznaczono ogólnie
Tczew - Miasto Kolejarzy, nawiązując do chlubnych tradycji
kolejarskich Grodu Sambora.
W grafice tego ZT przedstawiona jest polska lokomotywa
elektryczna serii ET22, najbardziej popularna wśród obsługiwanych pojazdów trakcyjnych przez maszynistów
z Zajączkowa Tczewskiego.

Cieszyć należy się zwłaszcza z wyróżnienia ZT kościoła
„szkolnego” w związku
z jego zakwalifikowaniem (podobnie jak tczewskiej fary) do
nowo powstającego Szlaku Turystycznego Kościołów Książąt
Pomorskich.
Nowym Znaczkiem Okolicznościowym jest również ZO
nr 40067 wydany specjalnie
na Jubileusz 100-lecia Związku Zawodowego Maszynistów
Kolejowych w Polsce. Inicjatorem upamiętnienia tego Jubileuszu na Znaczku Turystycznym jest Rafał Latuszewski,
przewodniczący Rady Koła
ZZM w Zajączkowie Tczewskim i zarazem przewodniczący Zakładowej Organizacji
ZZM w CT Północnym
w Gdyni. Trzeba dodać, że
maszyniści z Tczewa mieli bardzo duży wkład w reaktywację w 1989 r. przedwojennych struktur ZZM. Nadal
aktywnie działają w ogólnopolskich strukturach związku.

Nowe Znaczki Turystyczne
z Tczewa można nabyć w siedzibie firmy GTCGROUP
przy ul. Mickiewicza 9.
 znaczki-turystyczne.pl
A dam Murawski
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Stowarzyszenie „Wspólnie dzieciom” zaprasza dzieci wraz z opiekunami na wycieczki wakacyjne, dofinansowane przez Urząd
Miejski w Tczewie. W cenę każdej wycieczki
wliczono: przejazd autokarem, bilety wstępu, ubezpieczenie.

JARMARK WIELKANOCNY
PRZYCIĄGNĄŁ KLIENTÓW

NAJPIĘKNIEJSZE I NAJWYŻSZE… PALMY WIELKANOCNE

Atrakcji było mnóstwo, ale najwięcej
wzbudził „Konkurs na najwyższą palmę
wielkanocną” ogłoszony przez prezydenta Tczewa. Do rywalizacji „stanęło” łącznie 14 palm wielkanocnych, oceniano je w
trzech kategoriach: przedszkola i świetlice środowiskowe, szkoły podstawowe oraz
pozostali uczestnicy (osoby fizyczne, grupy mieszkańców). Specjalnie powołana
komisja brała pod uwagę wysokość plam,
ale także walory artystyczne. Ważne było,
aby palma była trzymana pionowo, bez
żadnych podpórek, sznurków itp.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w
Tczewie (II piętro) zostały wywieszone:

- wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej
na targowisku miejskim w Tczewie przy
ul. Żwirki - boks handlowy nr 13, o pow.
5,60 m 2 w hali nr I, oznaczonej nr działki
32/34, obręb 5, KW GD1T/00016850/3,
przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, w celu prowadzenia
działalności gospodarczej.

- wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej
na targowisku miejskim w Tczewie przy
ul. Żwirki - boks handlowy nr 14, o pow.
13,00 m2 w hali nr I, oznaczonej nr działki
32/34, obręb 5, KW GD1T/00016850/3,
przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, w celu prowadzenia
działalności gospodarczej.

6-7 kwietnia tczewska starówka nabrała
świątecznego charakteru, królowały przyozdobione jaja, koszyki i palemki wielkanocne, zajączki drewniane, ozdoby i serwetki wiosenne.

nia klientów, którzy tłumnie odwiedzali
tczewską starówkę.

Kupujących zapraszały także punkty gastronomiczne: restauracja Link Bistro i
You, Koło Gospodyń Wiejskich w Smolnikach oraz foodtruck z belgijskimi frytkami.

Swoje towary wystawiło 55 wystawców.
Oprócz miejscowych, zjechali także wytwórcy m.in. z Trójmiasta, Malborka,
Grudziądza, Torunia, Warszawy, Podlasia, Litwy. Klienci mieli możliwość zakupu: domowych wypieków, różnego rodzaju serów, wędlin, chlebów, smalcu,
żurawiny, kwasu chlebowego, chałwy oraz
świec, biżuterii, toreb, maskotek, zabawek i ubranek dla dzieci wydzierganych
na szydełku, ceramiki artystycznej i użytkowej, przedmiotów drewnianych, szklanych i gipsowych zdobionych metodą
decoupage oraz innych artykułów dekoracyjnych do mieszkań. Można było skorzystać również z porady dietetyka. Odwiedzający nie mogli narzekać na ofertę
wystawców, która była bardzo bogata, a
wystawcy byli zadowoleni z zainteresowa-

Najwyższą palmę, bo mierzącą 12,71 m,
wykonali uczniowie szkoły katolickiej i to
oni wygrali w kategorii szkół (w ubiegłym
roku także zdobyli I miejsce, ale wówczas
ich palma miała 11,25 m wysokości). Najwyższą palmę wśród przedszkoli wykonało Niepubliczne Przedszkole Jarzębinka
(11,21), zaś wśród pozostałych uczestni-

ZWYCIĘZCY KONKURSU NA NAJWYŻSŻĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ:
w kategorii przedszkola i świetlice środowiskowe zgłoszono 8 prac
I miejsce i 700 zł – Niepubliczne Przedszkole Jarzębinka – 11,21m
II miejsce i 400 zł – Niepubliczne Przedszkole Pan Słonik – 8,65 m
III miejsce i 300 zł – Przedszkole nr 8 – 7,69 zł
Wyróżnienia i po 200 zł otrzymały Niepubliczne Przedszkola Twoja Niania
i Fantazja.
w kategorii szkoły podstawowe zgłoszono 4 prace
I miejsce i 700 zł – Katolicka Szkoła Podstawowa – 12,71 m
II miejsce ex aequo – Szkoła Podstawowa nr 4 (10,67 m) i Szkoła Podstawowa nr 7 (5,60 m)
w kategorii pozostali mieszkańcy zgłoszono 2 prace
I miejsce i 700 zł – Beata Głowacka i Magdalena Marchel – 6,47 m
II miejsce i 400 zł – Karolina Araucz – 2,46 m)

Podczas jarmarku odbywały się także
działania animacyjne dla dzieci, konkursy
z nagrodami, warsztaty rękodzieła, w ramach których najmłodsi przygotowywali świąteczne ozdoby (girlandy, koszyczki,
pisanki) oraz wielkanocne kartki. Ulicami Starego Miasta przechadzał się Zając
Wiosenka, któremu asystowały motyle na
szczudłach.

Organizatorem jarmarku była Fabryka
Sztuk, a jej partnerami: Urząd Miejski,
Zakład Usług Komunalnych, Straż Miejska, Dom Przedsiębiorcy, „Kociewski Kurier Tczewski” i Zieleń Miejska Sp. z o.o.
w Rokitkach.
M.L.

FABRYKI SZTUK

OGŁOSZENIA

Wielu tczewian i przyjezdnych skorzystało z oferty drugiego Jarmarku Wielkanocnego.

M. LINK

Zapisy pod numerem tel.: 601 69 18 50.

M. LINK

• 27 lipca wyjazd do Bydgoszczy: zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum Mydła i Historii Brudu. Podczas zwiedzania
uczestnicy biorą udział w warsztatach robienia mydła. Następnie zwiedzanie Karmelowej Krainy, gdzie samodzielnie można wykonać dla siebie kostkę czekolady. W
dalszej części zwiedzanie miasta wraz z
przewodnikiem. Koszt 25,20 zł od osoby.

• 24 sierpnia wyjazd do Grudziądza:
zwiedzanie miasteczka westernowego,
zwiedzanie krainy bajek, baśni i legend,
małe ZOO, dmuchańce, ruchome dinozaury, obiekty sportowe, pokazy z życia
na Dzikim Zachodzie, zabawy na sprzęcie
sportowym. Koszt 37,10 zł od osoby.

Pierwotna pula nagród przypadająca na
każdą kategorię to 1000 zł, jednak, ponieważ palmy były naprawdę piękne i wysokie, prezydent Mirosław Pobłocki zdecydował podwyższyć pulę i nagrodzić więcej
uczestników rywalizacji.

Tłumy wzięły udział w „Wielkanocnym
spotkaniu tczewian”. Impreza odbyła się
13 kwietnia na osiedlu Suchostrzygi – na
skwerze przy fontannie, które tego dnia
można by nazwać skwerem „pod palmami”. Na spotkanie zaprosił mieszkańców
prezydent Mirosław Pobłocki.

• 13 lipca Wyjazd do Wdzydz – zwiedzanie skansenu, zajęcia w klasie wraz z nauką pisania gęsim piórem, zwyczaje i obowiązki uczniowskie z poprzedniego wieku.
W drodze powrotnej wizyta w Olpuchu i
udział w koncercie Orkiestry Dętej z Tczewa, która przebywa na warsztatach muzycznych. Koszt 18,20 zł od osoby.

• 10 sierpnia wyjazd do Blizin: Labirynt Kukurydziany – poszukiwanie drogi
wyjścia, możliwość sprawdzenia orientacji, odczytywania znaków w terenie, nauka współdziałania w grupie rodzinnej lub
przyjacielskiej. Koszt 18,40 zł od osoby.

ków: Beata Głowacka i Magdalena Marchel (6,47 m).

Prawie 13 metrów miała najwyższa konkursowa palma wielkanocna. Uczniowie „katolika” pobili własny rekord.

M. MYKOWSKA (4)

„WSPÓLNIE DZIECIOM”
ZAPRASZA NA WYCIECZKI
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Konkurs na najwyższą palmę wielkanocną był tylko jedną z wielu atrakcji przygotowanych przez organizatorów. Nie mniejszą
było wspólne zdobienie dwóch wielkich pisanek. Dzieci wykorzystywały do tego farby,
wyklejanki, flamastry. Fabryka Sztuk przygotowała warsztaty plastyczne, podczas których dzieci wykonywały ozdoby świąteczne,
palemki wielkanocne itp. Na placu wystąpił zespól folklorystyczny „Frantówka” oraz
Kociewsko-Kaszubska Orkiestra Dęta Torpeda, a także grupa kociewska „Maki i Modraki” ze Szkoły Podstawowej nr 4 i chór
dziecięcy Passionatka. Najmłodszych ucieszyły żywe owieczki, króliki i kurczaczki.
Były opowieści o obyczajach wielkanocnych
na Kociewiu i Pomorzu, a uważni słuchacze mogli otrzymać nagrody. Na wszystkich
czekał żurek, chleb ze smalcem i wielkanocne babki. Najmłodszym rozdawaliśmy słodkości i jajka-pryskawki, które zapewne przydadzą się na śmigus-dyngus.
M.M.
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K

Kazimierz Ickiewicz, tczewski historyk, publicysta, nauczyciel, profesor oświaty, regionalista samorządowiec został
nagrodzony Honorowym Kociewskim Piórem. Jest radnym
Rady Miejskiej w Tczewie nieprzerwanie od 1994 roku. Za
działalność regionalną, oświatową i promowanie miasta został odznaczony Medalem „Pro
Domo Trsoviensi”(2008) , a
prezydent miasta dwukrotnie
wyróżnił go tytułem „Tczewianin Roku”(2001 i 2007). Jest
współorganizatorem sesji popularno-naukowych dla młodzie-

jest też nagroda za całokształt
działalności. Do tej pory „Kociewskimi Piórami” nagrodzono ponad 80 nagród.

M. MYKOWSKA (2)

ociewsko-Kaszubska Orkiestra Dęta TORPEDA
otrzymała nagrodę w dziedzinie animacji kultury. Orkiestra
działa od 2008 r. Zespół tworzą: Radosław Kornas (kapelmistrz), Marcin Kowalkowski,
Paweł Jadczak, Michał Mocarski, Przemysław Jendrych,
Piotr Freitag, Sławomir Freitag, Lech Kluge, Rafał Kryża,
Kazimierz Gdula, Krzysztof
Kotlęga, Wiktoria Kowalkowska, Marcin Wawrzyniak,
Maciej Bławat, Iwo Słomiński i Piotr Piechowski. Orkiestra zasila szeregi Kociewskiego Zespołu Pieśni i Tańca
„Frantówka”, pokazując w ten
sposób, że tradycyjne kociewskie kapele ludowe składały się
z instrumentów dętych „Torpeda” uświetnia swoimi występami różne przedsięwzięcia o
charakterze kulturalnym, począwszy od Światowego Dnia
Kociewia poprzez powiatowe,
gminne i działkowe dożynki, imprezy miejskie, np. Sobótki Tczewskie, Dni Pelplina,
Wielkanocne Spotkanie Tczewian, a skończywszy na koncertach, m.in. w ramach projektu „Muzyczna Starówka”.
Wielkim wydarzeniem dla orkiestry był udział w koncercie
specjalnym ,,Wielki hipnotyzer” na zakończenie „In Memoriam XVII Festiwalu Grzegorza Ciechowskiego”, gdzie
mogliśmy usłyszeć zupełnie
nowe aranżacje utworów Republiki i Obywatela GC.

Laureaci Honorowych Tczewskich Piór – Kazimierz Ickiewicz oraz ks.
Ireneusz Smagliński odebrali gratulacje od prezydenta Tczewa i starosty
tczewskiego

ży szkolnej na tematy historyczne. Posiada znaczący dorobek
naukowy. Jest autorem lub
współautorem łącznie około 40
książek, prawie 50 artykułów
naukowych i popularnonaukowych oraz około 300 tekstów
publicystycznych. Jest nauczycielem od 37 lat., wielokrotnie
odznaczany za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne. W latach 1995-2004 pełnił funkcję
dyrektora Zespołu Szkół Kolejowych w Tczewie, w latach
2004-2010 - Zespołu Szkół
Technicznych im. Antoniego
Garnuszewskiego w Tczewie.
Jest wychowawcą pokoleń młodzieży, szczególnie historyków,
których zaraził zamiłowaniem
do regionalizmu.

Gratulacje laureatom złożył
prezydent Tczewa Mirosław
Pobłocki oraz starosta tczewski Mirosław Augustyn.
Nagroda „Kociewskie Pióro”
przyznawana jest przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne im. Małgorzaty Hillar od
2005 r. Otrzymują ją twórcy z
Kociewia, działający na teranie
Kociewia i dla Kociewia. Inicjatorem nagrody był nieżyjący
już Michał Spankowski. Co
roku, z przerwą w roku 2009
i 2017, odbywa się uroczysta
gala, podczas której wręczane są nagrody kategoriach: literatura, publicystyka, oraz
animacja kultury (indywidualnie i zbiorowo). Przyznawana

Tczewska Torpeda zdobyła nagrodę w kategorii animacja kultury
zbiorowo

W tym roku wpłynęło 17
wniosków o przyznanie nagrody od różnych stowarzyszeń i
instytucji z trzech kociewskich
powiatów: tczewskiego, starogardzkiego, świeckiego. Decyzją Kapituły „Kociewskiego Pióra”, której przewodniczył
prof. Tadeusz Linkner, przyznanych zostało 7 nagród w
następujących kategoriach:
- literatura: Jerzy Stachulski z
gminy Starogard Gd. za publikacje książkowe dotyczące Lubichowa i okolic
- animacja kultury - indywidualnie: Krzysztof Bagorski
z gminy Zblewo – artysta malarz, kronikarz życia lokalnej
społeczności, propagator Kociewia

- animacja kultury – zbiorowo:
Kociewsko-Kaszubska Orkiestra Dęta TORPEDA z
Tczewa oraz Zespół Folklorystyczny „Kociewska Familija”
z Pinczyna
- za całokształt działalności:
zespół „Świeckie Gzuby” ze
Świecia

- Honorowe „Kociewskie Pióro” - Kazimierz Ickiewicz z
Tczewa, ks. Ireneusz Smagliński– od 23 lat dyrektor
pelplińskiego Radia Głos

Gala wręczenia „Kociewskich
Piór” odbyła się 29 marca w
Zblewie – już po raz dwunasty.
Przybyli na nią przedstawiciele samorządów z kociewskich
gmin oraz działacze regionalni,
wśród nich wielu laureatów poprzednich edycji „Kociewskiego Pióra”.
Impreza odbyła się pod patronatem honorowym marszałka woj. pomorskiego, starostów świeckiego , tczewskiego
i starogardzkiego, prezydentów Tczewa, Starogardu Gd.
i Świecia oraz wójta gminy
Zblewo.

M.M.

WITTEN POMAGAJĄ

2 kwietnia obchodzony był
Światowy Dzień Świadomości
Autyzmu – z tej okazji ulicami
Tczewa przeszedł Marsz na Niebiesko.

12 kwietnia 2016 r., mieszkaniec Tczewa Dominik Raczkowski, na skutek wypadku
samochodowego, stracił rodziców i zdrowie. Od tego czasu
jest sparaliżowany i skazany na
ciągłą pomoc. Dramat dziecka
poruszył nie tylko tczewian.

Marsz rozpoczął się przy II
Liceum Ogólnokształcącym
i przeszedł ulicami: Królowej
Marysieńki, Zygmunta Starego, Żwirki i Armii Krajowej
do Szkoły Podstawowej nr 8.
- Organizujemy to przedsięwzięcie, aby zwrócić uwagę społeczności lokalnej na
potrzeby i problemy osób ze
spektrum autyzmu - tłumaczy w imieniu organizatorów
Agnieszka Synowiec.

- Z różnych niepełnosprawności ta jest rzeczywiście trudna
społecznie, dlatego że autyzmu
nie widać, a bardzo w życiu
przeszkadza. Cieszę się, że zaczynamy o tym głośno mówić, że świadomość społeczna
będzie coraz większa - dodaje Dorota Liss prezes Fundacji
Wieloprofilowego Usprawniania od Nowa.
W pochodzie uczestniczył
także prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki, który, tak jak
większość uczestników, w geście solidarności z osobami autystycznymi posiadał na sobie
niebieski akcent.

M. LINK

Kociewsko-Kaszubska Orkiestra dęta TORPEDA oraz Kazimierz Ickiewicz to tczewscy laureaci tegorocznej nagrody „Kociewskie Pióro”.

MARSZ NA NIEBIESKO PRZESZEDŁ ULICAMI TCZEWA MIESZKAŃCY

W sali gimnastycznej SP 8 odbył się festyn, podczas którego
wręczono dyplomy i nagrody
w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Na Niebiesko
dla Autyzmu”.

Zorganizowano występy zespołów, w tym Grupy Kociewskiej „Maki i Modraki”
ze Szkoły Podstawowej nr 4,
Romka Puchowskiego z córką Lenką, Chóru Szkolnego ze
Szkoły Podstawowej nr 8 oraz
Grupy Teatralno-Animacyjnej z II LO oraz Kaliny Kortas
z przedszkolakami z Zespołu
Placówek Specjalnych.
Można było wziąć udział w
warsztatach organizowanych
przez Fabrykę Sztuk, przetestować roboty ze Stacją Do-

brego Czasu oraz zagrać mecz
zorganizowany przez Akademię Piłkarską Mateusza Brzoskowskiego lub wziąć udział
w zajęciach z Ośrodkiem Dogoterapii i Hipoterapii „Nasza
Masza”. Za sceną funkcjonowała strefa plastyczna. Dodatkowo do dyspozycji dostępna
była sala wyciszenia tzw. lustrzana, dla dzieci, które nie
czują się dobrze w hałasie.

Mieszkańcy Witten - miasta partnerskiego Tczewa już w
2017 r. pokazali swoją solidarność zbierając datki dla chłopca,
a od grudniu 2018 r. ponownie
zebrali 20 tys. zł na rehabilitację Dominika. Kwota ta została przekazana Fundacji Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym
„Kawałek Nieba” w Rumi.

Dominik został wypisany ze
szpitala dopiero w grudniu
2017 i mieszka u swoich dziadków w Tczewie. Nadal wymaga
leczenia i rehabilitacji.

Organizatorami imprezy były
tczewskie placówki specjalne
i integracyjne: Szkoła Podstawowa nr 8 i Fundacja Wieloprofilowego Usprawniania Od
Nowa we współpracy z Zespołem Placówek Specjalnych, SP
2, SP 4 oraz SP 10.

M.L.

***
W trwającym już od 20 lat partnerstwie między Witten i Tczewem doszło do wielu osobistych
spotkań. Spotkania te najczęściej wiążą się z pozytywnymi
wspomnieniami i dają poczucie
więzi z obcym przecież chłopcem. Latem tego roku odbędzie
się również spotkanie młodych
piłkarzy w Tczewie.

Peter Liedtke, Witten

JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE – RAZEM OD 65, 60 I 50 LAT
W tczewskim Urzędzie Stanu Cywilnego świętowały pary obchodzące jubileusze małżeństwie.
Uroczystość odbyła się 10
kwietnia. Zastępca prezydenta Tczewa Adam Urban
oraz kierownik USC – Alina
Kollwitz-Sobolewska życzyli wszystkim parom pomyślności, zdrowia i kolejnych wspólnych jubileuszy.
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 2500 zł.

M. MYKOWSKA

„KOCIEWSKIE PIÓRO” DLA ORKIESTRY TORPEDA
I KAZIMIERZA ICKIEWICZA

Jubileusze obchodzili:
65-lecie

• Katarzyna i Feliks
Szczepańscy
60-lecie

• Elżbieta i Stanisław
Narlochowie

• Stefania i Leon Wasielewscy
• Maria i Antoni Pruszyńscy
50-lecie

• Jadwiga i Marek Wysoccy
• Elżbieta i Leon Dziewiątkowscy
• Alicja i Leon Wendtowie
• Zofia i Ryszard Raszowie

• Jadwiga Sajkowska-Zeglara
i Stefan Zeglara
• Irena i Roman
Marcysiakowie
• Daniela i Józef
Garbarczykowie
• Zofia i Brunon Zieleccy
• Ludwika i Franciszek Wojda
• Teresa i Gerhard Smoczyńscy
• Halina i Eugeniusz
Pawłowscy
• Maria i Henryk Berezewscy
• Renata i Stanisław
Mendakowie
• Barbara i Stanisław
Itrychowie
• Anna i Roman
Szczodrowscy
• Małgorzata i Alojzy
Strzeszewscy.
• Mariola i Henryk Ubowscy

M.M.
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ZESPÓŁ DS. POLITYKI ROWEROWEJ

DOM PRZEDSIĘBIORCY W TCZEWIE

Urząd Miejski w Tczewie – Wydział Rozwoju Miasta

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

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/

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

KONKURS MÓJ BIZNESPLANY

KONKURSY ROWEROWE

TRWAJĄ WARSZTATY I KONSULTACJE

Rowerem do pracy
Ruszyła III edycja konkursu
„Rowerem do Pracy”. Od 25
marca można zapisywać swoje
firmy i pracowników do konkursu na www.roweremdopracy.tczew.pl. Rowerowa rywalizacja wystartowała 8 kwietnia.
Koniec konkursu Rowerem
do Pracy zaplanowano na 29
września. Rozdanie nagród
oraz podsumowanie nastąpi w
październiku br.

D

o 10 maja można jeszcze składać projekty w konkursie „Mój Biznesplan 2019”.

12 marca, 4 i 9 kwietnia odbyły się już
trzy z czterech zaplanowanych warsztatów dla młodzieży w ramach konkursu
„Mój Biznesplan 2019”. Ponadto młodzież
miała możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji (11 i 25 kwietnia),
podczas których sprawdzano projekty prac
i pytano szczegóły związane z konkursem. Zajęcia warsztatowe prowadził dla
nas Maciej Cichocki (trener, inspirator,
storyteller, konsultant), natomiast konsultacji udzielał Kierownik Domu Przedsię-

W zeszłorocznej edycji wzięły udział 43 firmy z Tczewa,
a z nich 384 pracowników.
Uczestnicy przejechali 107 954
kilometrów, wykonując 21 674
przejazdów! W tej edycji na
dzień 11 kwietnia br. zapisanych było 51 firm i 305 pracowników.
Celem konkursu jest zachęcenie pracowników firm z siedzibą i/lub oddziałami na terenie
Tczewa do regularnych podróży do i z pracy rowerem. Konkurs promuje aktywny sposób
dotarcia do pracy. Celem konkursu jest również promocja
zdrowego stylu życia i komunikacji rowerowej wśród pracowników firm. W ramach
konkursu przewidujemy liczne nagrody dla pracowników
(rowerowe śniadania, nagrody
pieniężne, nagrody rzeczowe),
a dla firm dyplomy i statuetki. Jak to zrobić? Wystarczy
zarejestrować firmę, a następnie pracowników (każdy robi
to indywidualnie) na stronie
www.roweremdopracy.tczew.pl
oraz zacząć korzystać z aplikacji STRAVA.
Motywacji do wybraniu roweru jako środka transportu jest
wiele. Na pracowników, którzy zarejestrują przynajmniej 6
przejazdów w tygodniu czekają pakiety śniadaniowe.
Od III edycji konkursu będziemy przeliczać wykonane
przejazdy i przejechane kilo-

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

biorcy wraz ze specjalistą ds. marketingu i mediów społecznościowych Adamem
Plutowskim.
Terminy kolejnych, ostatnich warsztatów: 7 maja godz. 15.30, Miejsce: Dom
Przedsiębiorcy – I piętro sala konferencyjna, Temat: Prezentacje biznesowe

• Prezentuj jak JOBS - rola dobrej prezentacji w rozwoju biznesu;
• Jak to robił Steve Jobs - analiza najlepszej biznesowej prezentacji naszych
czasów;
• Prezentacja przez duże P: rola narracji
w dobrej prezentacji;

• duże liczby, suche fakty - jak o nich
mówić żeby wzbudzać emocje i zarażać
własną ideą?;
• Obraz = 1000 słów: wizualizacja
w prezentacjach;
• Pecha Kucha - sprawdzona struktura
prezentacji.
Indywidualne konsultacje:

11 i 25 kwietnia 2019 r. w godz. od 15.00
do 18.00 - Dom Przedsiębiorcy pok.
nr 12. Serdecznie zapraszamy młodzież
szkół ponadpodstawowych!



dp.tczew.pl

FUNDUSZE NA START I ROZWÓJ

KTO I GDZIE? DO KOGO SIĘ ZWRÓCIĆ?
Co?
metry na punkty, a uczestnicy
za zdobyte punkty będą mogli kupować nagrody np. bilety do kina, zniżki do restauracji, karnet do siłownię itp., w
specjalnym sklepie znajdującym się w profilu użytkownika
na stronie www.roweremdopracy.tczew.pl
Ponadto każdy uczestnik/czka
będzie miał/a możliwość zdobycia wirtualnych odznak, odzwierciedlających jego aktywność w konkursie. Odznaki
będą widoczne dla użytkownika w jego profilu uczestnika. Tematyka odznak będzie
związana z ilością przejechanych kilometrów, dokonanych
podróży, aktywności uczestnika w dojazdach do pracy, podróżach weekendowych itp.

Rowerowy Maj

Rowerowy Maj to kampania zainicjowana przez Miasto
Gdańsk. Kampania promuje zdrowy tryb życia i zrównoważoną mobilność wśród

uczniów szkół podstawowych
oraz grona nauczycielskiego.
Rowerowy Maj, poprzez zabawę połączoną z elementami
rywalizacji, popularyzuje rower jako środek transportu do
szkoły, uczy dobrych i zdrowych nawyków, które utrzymują się również po zakończeniu kampanii. Rowerowy
Maj skutecznie zmienia okolice szkół na bardziej bezpieczne i przyjazne rowerzystom
zmniejszając liczbę samochodów dowożących dzieci i motywując samorządy do inwestycji prorowerowych.
Konkurs w Tczewie startuje 7
maja i trwa do 30 maja.
Zasady kampanii są bardzo
proste: każdy uczeń i nauczyciel, który w maju dotrze na
lekcje w sposób aktywny: na
rowerze, hulajnodze, rolkach
czy deskorolce, otrzymuje naklejki do rowerowego dzienniczka i na wspólny plakat klasowy. Dla najaktywniejszych

uczestników, klas i placówek
przewidziane są atrakcyjne nagrody.
W tegorocznej IV edycji
tczewskiej odsłony Rowerowego Maja, weźmie udział
aż 10 placówek (w 2018 roku
było 10, w 2017 roku było 8, a
w 2016 roku 4), w tym 3 niepubliczne, czyli prawie 5300
potencjalnych uczestników i
uczestniczek.
Oto szkoły, które zgłosiły się
do Rowerowego Maja:
• Szkoła Podstawowa nr 1
• Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2
• Szkoła Podstawowa nr 4
• Szkoła Podstawowa nr 7
• Szkoła Podstawowa nr 10
• Szkoła Podstawowa nr 11
• Szkoła Podstawowa nr 12
• Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori
• Fontanna Marzeń Prywatna Szkoła Podstawowa
• Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. św. ojca Pio

Bezzwrotna dotacja na start
- wkrótce kolejny nabór

Ile?
Około 20 tys. zł.

Całość dofinansowania środkami KFS
Krajowy Fundusz Szkoleniowy – podnie- nie może przekroczyć wysokości 300%
sienie kompetencji - szkolenia
przeciętnego wynagrodzenia w danym
roku na jednego uczestnika
Pomorski Broker Eksportowy
- środki na pomoc w rozwoju eksportu
Grant 50% i wkład własny 50%
w firmie – udział w misjach i targach,
(w zależności od działania)
zdobycie wiedzy o nowych rynkach zbytu
W zależności od oferty i podmiotu, kwoPożyczki dla mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw, na start i rozwój biznesu ty mogą sięgać nawet do 1,5 mln zł
i więcej w zależności od celu inwestycji
- cele inwestycyjne np. maszyny i urządzenia, wyposażenie firmy, remonty, OZE Oprocentowanie w zależności od oferty
w firmie (np. fotowoltaika), nieruchomo- już od 1 %
ści, szkolenia i rozwój, wdrażanie nowych Okresy spłaty w zależności od oferty
technologii, doradztwo i dokumentacje maksymalnie 5, 7, 10, 15 lat
techniczne, wsparcie eksportu w firmie
Prowizja już od 0 %

Innowacje, nowe rozwiązania, badania
produktów-usług aby wejść na rynek
nowych technologii

Nawet do 90% kosztów

Od kogo?
Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie
al. Solidarności 14A
tel. tel. 58 531 32 13 wew. 344
www.tczew.praca.gov.pl
Agencja Rozwoju Pomorza
al. Grunwaldzka 472D,
80-309 Gdańsk
Tel. 58 32 33 201
www.arp.gda.pl
Pomorski Funduszu Pożyczkowy
o/Tczew – Dom Przedsiębiorcy
pok. nr 13, I piętro
tel. 607 927 167
www.pfp.gda.pl
Towarzystwo Rozwoju Powiśla
w Malborku,
al. Wojska Polskiego 499 II piętro
tel. 55 261 73 27
www.trpd.pl
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a
00-695 Warszawa
tel. 22 39 07 401
www.ncbr.gov.pl
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BRACIA KAZNODZIEJE

Na gali obecna była siostrzenica patronki – Jolanta Duniec,
która tak wspominała S. Sterczewską: „To osoba, która całe
swoje dorosłe życie poświęciła edukacji medycznej i wychowaniu kolejnych pokoleń pielęgniarek. Oddana była swojemu
powołaniu, była ciepła, zawsze pomocna, życzliwa i zawsze można było na nią liczyć”.
Na uroczystości obecne także
były wieloletnie nauczycielki
Liceum Medycznego w Tczewie pod przewodnictwem Urszuli Kołackiej, które na ręce
dyrektor CKZ „Nauka” Marii

M. LINK

2 kwietnia odbyła się uroczystość nadania imienia Stanisławy Sterczewskiej Medycznemu
Studium Zawodowemu przy Centrum Kształcenia Zawodowego
„Nauka”. Stanisława Sterczewska to założycielka i ostatnia dyrektorka byłego Liceum Medycznego w Tczewie.

Wasiewicz-Galińskiej przekazały wizerunek patronki.
Wręczono pamiątkowe medale zaproszonym gościom oraz
dyplomy i nagrody współtwórcom Medycznego Studium
Zawodowego przy CKZ „Nauka”. Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki pogratulował
gronu pedagogicznemu wyboru patronki oraz życzył satysfakcjonującej pracy.

W programie wystąpiły dzieci
z Przedszkola „Siedem Darów”.
Na zakończenie uroczystości
otwarto w szkole Izbę Tradycji
Pielęgniarek Tczewskich.
Placówka działa od 2011 roku:
- 2011 - technik farmaceutyczny, opiekunka dziecięca
- 2012 - asystentka stomatologiczna, dietetyk i technik masażysta

- 2013 - technik farmaceutyczny, opiekun medyczny i
kierunki okołomedyczne takie jak opiekunka środowiskowa, opiekun osoby starszej,
opiekun w domu pomocy społecznej
- 2014 - higienistka stomatologiczna, technik sterylizacji medycznej i terapeuta zajęciowy
- 2016 - technik elektroradiolog, ortoptystka i rejestratorka
medyczna

W maju będziemy obchodzić 730. rocznicę fundacji
w naszym mieście klasztoru dominikańskiego.
W 1289 roku książę pomorski Mściwój II sprowadził zakonników do Tczewa, gdzie przebywali aż do roku 1818.

Ze szkołą współpracują także:
Szpitale Tczewskie, Polpharma w Starogardzie Gdańskim,
przedszkola, żłobki, domy i
ośrodki pomocy społecznej z
terenu powiatu tczewskiego.

Bracia Kaznodzieje otrzymali teren znajdujący się pomiędzy cmentarzem wokół fary
a zamkiem książęcym, ograniczony od północy groblą na
fosie, a od południa ulicą prowadzącą do Wisły. Dzisiaj obszar ten nosi nazwę placu św.
Grzegorza.
Dlaczego wybór Mściwoja
padł na dominikanów? Przede
wszystkim zakon ten był zakonem miejskim, czyli nie
tworzył konwentów, jak inne
zgromadzenia, w pewnym odosobnieniu, ale budował je w
miastach. Dominikanie byli
również stosunkowo młodym
zgromadzeniem, zatwierdzonym w 1216 roku, a od 1226
roku z prowincją w Polsce,
więc zapewne działali prężniej
od starszych zakonów. Nowy
władca Tczewa nie chciał także za bardzo wzmacniać innego działającego na Pomorzu
zakonu, mianowicie joannitów,
z którymi Sambor II miał poważne kłopoty.

W Medycznym Studium Zawodowym otwierane są nowe
kierunki kształcenia, a oferta edukacyjna dostosowana jest
do trendów na rynku pracy.

M.L.

ZUOS TCZEW STAWIA NA RECYKLING ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH
do hali kompostowni w ZUOS
Tczew wynosi ok. 4.500 Mg.

ZUOS Tczew wybrał wykonawcę
instalacji, która zapewni możliwość podawania odpadów biodegradowalnych do hali kompostowni. Ponadto trwa wybór
dostawców nowego sprzętu do
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który ma wesprzeć mieszkańców w
recyklingu, m.in. nowych kontenerów na odzież i opony oraz pojazdu do zbiórki odpadów (tzw.
mobilnego PSZOK-u).
Zgodnie z nowelizacją ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach - mieszkańcy będą dzielić odpady na pięć
frakcji. Obok dotychczasowego podziału na papier, szkło,
odpady zmieszane oraz metal
i tworzywa sztuczne, należy
również do oddzielnego worka
wrzucać odpady biodegradowalne, czyli np. trawa, liście,
obierki, resztki jedzenia.

Obecnie w ZUOS Tczew, odpady zielone przekazywane są
do hali sortowni na tę samą linię technologiczną, która jest
wykorzystywana do sortowania innych odpadów. Sytuacja
ta powoduje, że w czasie poda-

wania odpadów zielonych do
kompostowni, nie jest możliwa praca linii sortowniczej, co
wpływa na mniejszą wydajność całej instalacji.

ZUOS Tczew w celu dostosowania instalacji do nowych
wymagań prawnych podjął
więc decyzję o budowie niezależnego dodatkowego segmentu umożliwiającego podawanie
odpadów zielonych lub innych
bioodpadów niewymagających
sortowania bezpośrednio do
hali kompostowni.
- Nasz nowy segment do podawania frakcji bio, jest bez-

pośrednio powiązany z halą
kompostowania. Dzięki tej inwestycji, nasze urządzenia
będą mogły efektywniej zająć
się przetwarzaniem odpadów
biodegradowalnych, odciążą urządzenia obecnej sortowni i w efekcie doprowadzą do
zwiększenia ilości surowców
poddawanych recyklingowi –
mówi Marcin Cejer, prezes
ZUOS Tczew.
Wykonawcą instalacji została
firma Segi-Eko Sp. z o.o.

Obecnie każdego roku ilość
odpadów zielonych wymagających bezpośrednio podawania

ZUOS Tczew jest również w
trakcie wyboru, w drodze przetargu, firm, które dostarczą wyposażenie PSZOK-u w Stegnie
i Tczewie w ramach Projektu
„Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Tczewie
o sekcję wytwarzania kompostu
i polepszaczy glebowych z odpadów ulegających biodegradacji wraz z rozbudową punktów
selektywnego zbierania odpadów komunalnych”. Mieszkańcy regionu będą mogli nie tylko przyjechać do PSZOK-ów w
Stegnie czy Tczewie i wrzucić
do kontenerów ubrania i opony, ale również skorzystać z tzw.
mobilnego PSZOK-u. Ponadto
w ramach projektu mają zostać
dostarczone takie urządzenia
jak brykieciarki do styropianu oraz sprzęt do zmniejszania
objętości odpadów (tzw. praso-kontenery).
Realizacja Projektu ma zostać
ukończona na początku 2020
roku. Rozpoczęcie użytkowania
hali dojrzewania stabilizatu planowane jest na połowę 2019 roku.

ZUOS Tczew

Mściwój II po pokonaniu i
wygnaniu założyciela Tczewa,
swojego wuja Sambora II, rozpoczął rządy w dzielnicy lubiszewsko-tczewskiej. Mimo, że
nie grzeszył pobożnością (jak
można przeczytać w „Kronice Oliwskiej” jedną z zakonnic
uczynił swoją nałożnicą), to
właśnie on, 18 maja 1289 roku,
ufundował w Tczewie klasztor
dominikanów.

CZAS ROZKWITU
Po przybyciu do Tczewa dominikanie przystąpili do budowy
domu zakonnego oraz kościoła. Korzystali z licznych przywilejów m. in. rybołówstwa na
Wiśle i bezpłatnych przewozów przez rzekę, zwolnienia
od cła, a także dysponowali
zgodą na pozyskiwanie materiałów budowlanych - drewna,
wapna i kamieni.

Zajęcie Tczewa przez Krzyżaków w 1308 roku nie zahamowało rozwoju zakonu, który
nie był przez nich traktowany

jako konkurencja. Z tego okresu znamy trzech przeorów –
w roku 1313 wymieniany jest
Bertram, w 1335 Wenceslaus
i w 1344 Mikołaj. Dominikanie otrzymywali datki od wielkiego mistrza, a w zamian za
znaczną sumę 100 grzywien
zobowiązali się do odprawiania codziennie pierwszej mszy
świętej za dobrze nam znanego
Ulryka von Jungingena.

Według informacji z 1413
roku w tczewskim konwencie
przebywało 21 mnichów, którzy zamieszkiwali graniczący
z kościołem od północy dom
klasztorny. Sam kościół dominikański składał się z ośmiobocznej wieży, prezbiterium
i młodszej od niego nawy,
wspominano również o zakonnej bibliotece i skarbcu.

Ścisłe związki z Krzyżakami
zemściły się na dominikanach
w roku 1433, kiedy to wojska
husyckie zajęły Tczew i splądrowały klasztor wraz z kościołem. Straty musiały być
znaczne, skoro papieski mandat z 1442 roku gwarantował
odpust każdemu, kto odwiedzi kościół w dniu Wniebowstąpienia Chrystusa. Miało
to na celu przyciągniecie pielgrzymów, którzy datkami mieli wesprzeć odbudowę konwentu.
Epilogiem współpracy dominikanów z Krzyżakami była
sprawa przeora Piotra. Był on
w 1457 roku ścigany z rozkazu króla Kazimierza Jagiellończyka za kolportowanie
przychylnej zakonowi bulli
papieskiej, za co został prawdopodobnie pozbawiony stanowiska. Jego następcą został
Mikołaj, który pełnił obowiązki do 1461 roku.

Dokumenty wymieniają jeszcze przeorów Mikołaja Schonenberga, Jerzego z Chełmna, Macieja Piwko i - od
1544 roku - plebana tczewskiego dominikanina Mikołaja Wentza.

ZEZ BIORÓW DAWNEGO TCZEWA

„NAUKA” MA PATRONKĘ

OD REFORMACJI
DO KASATY

Mocnym ciosem dla tczewskich dominikanów było pojawienie się reformacji. Dominikanie nie mogąc konkurować z
dobrze przygotowanymi pastorami ewangelickimi opuścili
Tczew około roku 1553. Skarbiec przeniesiono do Malborka, a szaty liturgiczne do fary.
W 1580 roku podjęto decyzję
o włączeniu konwentu tczewskiego do konwentu gdańskiego. Przejęcie nastąpiło przez
dwóch wysłanników z Gdańska w obecności rajców i obywateli. Dominikanie rozpoczęli działalność duszpasterską w
kościele klasztornym i opuszczonych wiejskich kościółkach.

Po raz kolejny opuścili miasto w obawie przed wojskami szwedzkimi, okupującymi Tczew w latach 1626-1629,
by powrócić i działać nieprzerwanie do początków XIX stulecia. 6 kwietnia 1818 roku został wydany rozkaz gabinetowy
króla pruskiego o kasacie zakonu dominikanów na terytorium
państwa. Tczewskich zakonników przeniesiono do klasz-

toru w Gdańsku. „Zniszczone
budynki tego klasztoru darowuję gminie miasta Tczewa
pod warunkiem, że sumy pozyskane ze sprzedaży materiału budowlanego zostaną użyte na poprawę szkoły miejskiej”
- ogłosił władca. Część budynków klasztornych rozebrano, a
kościół oddano parafii katolickiej. W latach 1852-1945 służył
on tczewskim ewangelikom,
obecnie znowu należy do parafii staromiejskiej i nosi wezwanie św. Stanisława Kostki. Sam
konwent przeznaczono na potrzeby szkolnictwa i utworzono w nim szkołę miejską, obecnie mieści się w tym budynku
szkoła muzyczna.
Czy po dominikanach pozostało coś więcej niż tylko budynki? Na pewno legenda wyśmienitego piwa warzonego
przez braci zakonnych. Odnajdujemy ją na kartach powieści
Józefa Wójcickiego „Jaszczurkowcy”: „Trzeba wszelako poświadczyć jako dominikańskie
piwo z Tczewa to dobry trunek
na frasunek, a i przedni lek
przeciw goręcznicy”.
Dawny Tczew

Wokół nas • 19

18 • Historia

Kwiecień 2019 • PANORAMA MIASTA • www.wrotatczewa.pl • www.bip.tczew.pl

12 kwietnia w sali Centrum Kultury i Sztuki odbyła się już XVI
edycja Wyborów Miss i Mistera Złotego Wieku, której hasłem
przewodnim były „Złote czasy
polskich seriali”. Miss Złotego
Wieku została Danuta Neubauer, zaś Misterem – Bronisław
Marciniak.
Julita Jakubowska dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie,
główny organizator Gali Finałowej, serdecznie powitała seniorów oraz zgromadzonych gości. Podkreśliła, że
jest to wydarzenie o istotnym
znaczeniu społecznym i kulturalnym, to propagowanie
aktywnego, pięknego i radosnego przeżywania jesieni życia. Już 181 uczestników powyżej 60 roku życia wzięło
udział w wyborach, odnajdując w sobie potencjał twórczy,
siłę i talent.

W

latach 1946-1952 na terenie powiatu tczewskiego również funkcjonowały grupy konspiracyjne, z których
część była organizacjami młodzieżowymi, związanymi ze środowiskiem tczewskiego harcerstwa. Ich historia została
opisana na wystawie, którą można zwiedzać na deptaku przy ul. Jarosława Dąbrowskiego.

R. WIECKI

Od 1949 roku na terenie Tczewa działała
konspiracyjna organizacja „Zapora”. Zawiązała się w Liceum Pedagogicznym w
Tczewie, a jej dowódcą został dwudziestoletni Henryk Hartun, pseudonim „Lis”.
Organizacja liczyła około 20 osób, posia-

W tej kamienicy spotykali się członkowie
„Victorii”. Tczew, ul. Słowackiego 1,
fot. współczesna

R. WIECKI

W 1946 roku rozpoczął działalność pięcioosobowy Oddział Dywersyjny Armii
Krajowej, kryptonim „Delfin”, nazywany od nazwiska założyciela Grupą Glasnera. Działał on stosunkowo krótko; 10
kwietnia 1946 roku Waldemar Glasner
został aresztowany w Tczewie, po tym jak
rozbroił żołnierza. Wkrótce ten sam los
spotkał pozostałych członków Oddziału, którzy otrzymali wyroki od pięciu do
dziesięciu lat więzienia.

Tutaj spotykali się członkowie „Zapory”. Tczew, ul. Gdańska 40, fot. współczesna

dała broń palną. Członkowie „Zapory”
spodziewali się rychłego wybuchu wojny pomiędzy państwami Europy Zachodniej a ZSRR, która miała przynieść Polsce
wolność. Szkolili się z obsługi broni, pisali
odezwy do mieszkańców Tczewa, zdobywali informacje na temat lokalnych komunistycznych działaczy. Jedną z większych
akcji „Zapory” miał być atak na więzienie
w Sztumie i odbicie więźniów politycznych. W 1952 roku Urząd Bezpieczeństwa, głównie za sprawą nieostrożności
w konspiracji, dokonał pierwszych aresztowań członków „Zapory”, którzy zostali
poddani brutalnemu śledztwu. Otrzymali wyroki od pięciu do kilkunastu lat więzienia. Henryk Hartun dostał dożywocie. W latach 1991-1996 Sąd Wojewódzki
uznał wyroki komunistycznej władzy na
członkach organizacji „Zapora” za nieważne oraz przyznał im lub ich rodzinom
odszkodowanie.
W 1946 roku powstała organizacja niepodległościowa „Victoria”, założona
przez Leona Markowskiego, pseudonim
„Wiewiórka”. Jej członkowie rekrutowali się ze społeczności uczniowskiej
tczewskiego Gimnazjum Mechanicznego, harcerzy III Harcerskiej Druży-

ny Żeglarskiej im. Jana Sobieskiego oraz
Gwardyjskiego Klubu Sportowego Victoria. Młodzi ludzie uczyli się strzelać
z broni palnej, rzucać granatami, kolportowali ulotki oraz odezwy do mieszkańców. Aresztowania członków „Victorii” rozpoczęły się w 1950 roku, na
podstawie donosu szkolnego koła komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej. Aresztowanych poddano brutalnemu śledztwu i osadzono w areszcie
śledczym Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa. Leon Markowski wraz z jeszcze dwoma członkami „Victorii” podjęli nieudaną próbę ucieczki. Ostatecznie
otrzymali wyroki od sześciu do piętnastu lat więzienia.
R adosław Wiecki
Fabryka Sztuk

– Gratuluję odwagi seniorom, którzy zdecydowali się
na udział w wyborach, podjęli
wyzwanie i trud przygotowań
– dodał wiceprezydent Tczewa
Adam Urban. – Zachęcam do
kibicowania, dużych oklasków
i życzę udanej zabawy.

W gali finałowej wzięło udział
jedenaścioro seniorów, 8 pań
oraz 3 panów, którzy z dowcipem i radością pokazali na scenie nie tylko swoje zdolności
aktorskie, ale także niesamowite poczucie humoru.
Seniorzy wcielili się w rolę
znanych i lubianych bohaterów
produkcji takich jak: Czterdziestolatek, Alternatywy 4,
Wyjście awaryjne, Miś, Sami
Swoi, Kogel Mogel.

LAUREATAMI ZOSTALI:
Miss Złotego Wieku 2019 – Danuta Neubauer
Misterem Złotego Wieku 2019 – Bronisław Marciniak
Miss efektów specjalnych – Zdzisława Kopowska
Miss ekipy filmowej – Gertruda Musalewska
Miss foto – Barbara Kisiel
Mister gry aktorskiej – Bronisław Marciniak
Miss kadru filmowego – Wiesława Pardo
Miss Złotego ekranu – Elżbieta Jurczyńska
Miss pierwszego planu – Elżbieta Błaszkowska
Mister kadru – Leszek Błaszkowski
Miss gry aktorskiej – Danuta Neubauer
Mister seriali – Ryszard Wiśniewski
Miss kamery – Irena Makowska
giej i burzliwej naradzie wybrało zwycięzców XVI edycji
Wyborów Miss i Mistera Złotego Wieku 2019.

Podczas narady jury, na scenie zagrał zespół Megaton, zaś
podkładem muzycznym zajął
się Marian Mocarski, z którym publiczność odśpiewała
znane utwory. Podczas wyborów zaprezentował się także zespół taneczny „Wiecznie
Młodzi”.

Wszyscy wyróżnieni otrzymali atrakcyjne nagrody, ufundowane przez: Prezydenta Miasta Tczewa, Starostę Powiatu
Tczewskiego, firmy i organizacje tczewskie oraz osoby prywatne.

Jury w składzie: Julita Jakubowska, Bożena Szczepańska,
Jacek Prętki, Sławomir Ciskowski, Ewa Czochór po dłu-

Patronat Honorowy nad Wyborami objął Prezydent Miasta
Tczewa – Mirosław Pobłocki.
Imprezę poprowadzili: Jolanta Jank i Piotr Weintz, którzy
w zabawny sposób porwali publiczność do wspólnej zabawy.

Na podstawie:

• Wiecki Radosław, Plansze tematyczne wystawy „Organizacje niepodległościowe w powiecie tczewskim 1945-1952”,
Tczew: Fabryka Sztuk, 2018.
• https://wykleci.ipn.gov.pl/zw/historia/3821,Zarys-dziejow-polskiego-podziemia-niepodleglosciowego-1944-1956.html

Trwa nabór na dziewiąty
Pchli Targ

S. GAWROŃSKI

(CZĘŚĆ 1)

SENIORZY ZAGRALI... W POLSKICH SERIALACH

Powojenna konspiracja niepodległościowa była – aż do
powstania „Solidarności” – najliczniejszą formą zorganizowanego oporu społeczeństwa polskiego wobec
narzuconej władzy. Konspiratorzy walczyli w oddziałach
partyzanckich czy też zapewniali aprowizację i schronienie walczącym, zajmowali się wywiadem i łącznością. Ich
celem była walka z sowietyzacją Polski. Ostatni „leśny”
żołnierz ZWZ-AK, a później WiN – Józef Franczak „Laluś”
zginął podczas walki w październiku 1963 roku.

DOKOŃCZENIE W NASTĘPNYM NUMERZE „PANORAMY MIASTA”

M. LINK

ORGANIZACJE
NIEPODLEGŁOŚCIOWE
W POWIECIE TCZEWSKIM
W LATACH 1945-1952
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Wybory Miss i Mistera Złotego Wieku cieszą się dużą
popularnością i zainteresowaniem. Doświadczenia z
ubiegłych lat wskazują, że seniorzy są gotowi na wielkie
życiowe zmiany, chętnie zaznaczają swoje miejsce w społeczności i promują złoty wiek.

M.L.

Jeśli masz w domu już niepotrzebne, a piękne przedmioty z duszą, książki, biżuterię
etc. i chcesz je sprzedać, to
wydarzenie adresowane jest
właśnie do Ciebie. 2 czerwca od godz. 10.00 do 17.00
na tczewskiej Starówce odbędzie się Pchli Targ. Rok
temu handlowało 178 osób
z Tczewa i całego Kociewia,
Trójmiasta, Słupska, Bydgoszczy, Malborka, Elbląga,
Kwidzyna oraz Grudziądza.
Byli wśród nich kolekcjonerzy i rękodzielnicy.
Wydarzenie adresowane jest
przede wszystkim do osób
prywatnych, z wyjątkiem
przedsiębiorców oferujących
żywność i tzw. małą gastronomię. Wystawcami mogą
być również dzieci, oczywiście za zgodą rodziców.

Co trzeba zrobić, aby zostać
wystawcą? Wystarczy zapoznać się z regulaminem, wypełnić elektroniczny formularz zgłoszenia dostępny na
stronie internetowej: www.
pchlitarg.tczew.pl i poczekać
na odpowiedź od organizatorów. Zgłoszenia przyjmowane są do 29 maja, również
osobiście w siedzibie Fabryki Sztuk przy ul. 30 Stycznia 4 w Tczewie. Co ważne,
wystawcy nie ponoszą żadnych opłat.

Majówka Rodzinna
na Górkach – 18 maja
18 maja od godz. 12.00 na Os.
Witosa odbędzie się festyn
pod nazwą Majówka Rodzinna. Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki wraz z współorganizatorami przygotowali
wiele atrakcji, szczególnie dla
najmłodszych i rodzin. Będą
m.in. gry i zabawy dla dzieci
oraz pokaz sokolnika.

Tegoroczny festyn majowy to
także aktywność sportowa,
o którą zadbają członkowie
Biegającego Tczewa przygotowując konkurs biegów.
Organizatorzy zaplanowali także poczęstunek składający się z grillowanej kiełbaski oraz degustację dziczyzny
przygotowanej przez zaprzyjaźnione koło łowieckie.
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