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TCZEW PO WYBORACH

W NUMERZE
l Suchostrzygi mają

fontannę
l Nowe boisko

lekkoatletyczne
przy Gimnazjum nr 3
l Już piąta „Radosna

szkoła” – teraz przy SP 5

M. MYKOWSKA

l Tczewianin Roku 2013

MIROSŁAW POBŁOCKI po raz drugi wybrany został prezydentem Tczewa. Głosowało na niego 10 940 osób, czyli 66,16 głosujących. Mandaty do Rady Miejskiej uzyskało 11 kandydatów z KW Porozumienie
na Plus, po czterech z KW Prawo i Sprawiedliwość oraz KW Platforma Obywatelska RP, dwa – KW Razem i Odpowiedzialnie oraz po
jednym mandacie – przedstawiciele KW Kociewski Klub Regionalny
oraz KW Wspólnie dla Tczewa.
Frekwencja wyborcza 16 listopada wyniosła w Tczewie 37,3 proc.
Więcej na str. 4 Ü

wrócił z arktycznego
rejsu
l Uczciliśmy Święto

Niepodległości
l Radni podsumowali

VI kadencję samorządu
Tczewa
l Zapraszamy na miejską

wigilię i Jarmark
Bożonarodzeniowy
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Wigilia miejska – 21 grudnia

POMÓŻ W PRZYGOTOWANIACH

J

uż po raz dwunasty w Tczewie odbędzie się miejskie spotkanie opłatkowe. Jest ono adresowane do wszystkich mieszkańców i tych, którzy tego dnia odwiedzą nasze miasto. Co roku kilka tysięcy osób przychodzi, aby przełamać się opłatkiem, życzyć sobie wesołych świąt.
Przedświąteczne spotkanie tczewian odbędzie się, podobnie jak
przed rokiem, na pl. św. Grzegorza – o godz. 14.00. Tradycyjnie rozpoczną je życzenia oraz błogosławieństwo, po czym wszyscy podzielimy
się opłatkiem. Będzie program artystyczny z udziałem zespołów ze szkół
i parafii, scholi, chórów.
Dzięki darczyńcom, m.in. tczewskim restauratorom, piekarzom, cukiernikom, organizacjom charytatywnym przygotowany zostanie poczęstunek, na który zaprosimy wszystkich chętnych do parku przy Centrum Kultury i Sztuki.
Darczyńcy, którzy chcieliby wesprzeć przedsięwzięcie, przekazując
artykuły spożywcze, gotowe dania, pieczywo, owoce itd., mogą się kontaktować z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, tel. 58 777 00 20.
M.M.

ILU NAS JEST?
Na początku listopada w Tczewie zameldowanych było 58 750
osób, w tym 57 597 na pobyt stały i 1153 na pobyt czasowy. Od
początku października przybyło 21 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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JARMARK BOŻONARODZENIOWY – 19-21 GRUDNIA
o 28 listopada czekamy na zgłoszenia
od wystawców, którzy chcieliby wziąć
D
udział w drugiej edycji Jarmarku Bożonarodzeniowego. Jarmark odbywać się będzie
od 19 do 21 grudnia br. na pl. Hallera. W
tym roku będzie więcej stoisk handlowych.
Asortyment ma być związany ze świętami
Bożego Narodzenia. Wystawcy, którzy zgłosili się do tej pory, proponują m.in upominki
gwiazdkowe, rękodzieło artystyczne, wiklinę, artykuły spożywcze (swojskie wędliny,
miody, przyprawy). Zachęcamy, by zgłaszali się gastronomicy – w ubiegłym roku odwiedzający jarmark chętnie posilali się barszczem czy pierogami.
Głównym organizatorem jarmarku jest Urząd Miejski w Tczewie
oraz Fabryka Sztuk, do współpracy włączy się także świetlica środowiskowo-sąsiedzka z ul. Zamkowej 26 i Fundacja Pokolenia. Atrakcją tegorocznego Jarmarku Bożonarodzeniowego będzie też wspólne przygotowywanie największego na Kociewiu łańcucha choinkowego.
21 grudnia o godz. 13.30 zapraszamy najmłodszych na odsłonięcie figurki ZIMY.
Zapraszamy – zgłoszenia należy kierować do Wydz. Rozwoju UM,
tel. 58 77 59 379. Szczegóły można znaleźć także na:
http://www.pchlitarg.tczew.pl/index.php?p=9,0,0

NAGRODA PREZYDENTA ZA POMOC W UJĘCIU
NOŻOWNIKA
rezydent Tczewa Mirosław Pobłocki, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, zwraca się z apelem o pomoc w schwytaniu
P
napastnika, który 3 listopada br. ok. godz. 21.00 w pobliżu Skweru Bohaterów Szymankowa w Tczewie zaatakował i kilkakrotnie ugodził
nożem 16-letnią dziewczynę.
Chcemy żyć w bezpiecznym i przyjaznym mieście, w którym przestępcy nie mogą czuć się bezkarni. Nie możemy być obojętni wobec
przemocy. Prezydent prosi o przekazywanie policji wszelkich informacji, które mogłyby pomóc w schwytaniu sprawcy napadu. Osobie, która
przyczyni się do ustalenia i zatrzymania napastnika, prezydent przekaże nagrodę w wysokości 2 000 zł.

KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY WYSTRÓJ ŚWIĄTECZNY
rezydent Miasta Tczewa, mając na uwaP
dze poprawienie estetyki miasta w okresie świątecznym, ogłasza konkurs na najładniejszy wystrój świąteczny.
Zgłoszenia może dokonać każdy mieszkaniec miasta załączając aktualne zdjęcie wystroju świątecznego wraz z uwidocznioną datą.
Konkurs przeprowadzony zostanie w następujących kategoriach:
• dla budynków jednorodzinnych
• dla budynków wielomieszkaniowych
– balkony
• dla witryn sklepowych
Do oceny miejsc konkursowych powołana
zostanie przez prezydenta miasta komisja konkursowa, która dokona
przeglądu wytypowanych posesji, balkonów oraz witryn sklepowych.
Uczestnik konkursu może być nagrodzony tylko w jednej kategorii,
a udział w konkursie mogą brać wyłącznie osoby fizyczne z terenu miasta Tczewa. Przegląd zgłoszonych dekoracji świątecznych nastąpi do 15
stycznia 2015 r.
Laureatami zostaną osoby, które zdobędą największą ilość punktów,
a nagrody wręczone będą na spotkaniu laureatów z prezydentem
miasta oraz komisją konkursową. Zgłoszenia przyjmowane będą
do 31 grudnia 2014 r. w Wydziale Spraw Komunalnych, II piętro pok. 42-43.
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Najlepsza przestrzeń publiczna w Polsce
– główna nagroda dla Tczewa!

KRÓTKO
►

Tczewski „węzeł” otrzymał I nagrodę w konkursie Towarzystwa Urbanistów Polskich. Przekazał
ją Prezydent RP Bronisław Komorowski.

Budowa kolejnego etapu
al. Kociewskiej i remont
ul. 30 Stycznia mają szansę
otrzymać doﬁnansowanie
w ramach „schetynówek”.
KANCELARII PREZYDENTA RP

Nagroda została przekazana
21 października podczas konferencji zatytułowanej „Gdzie
chcemy żyć – Krajobraz Polski”,
zorganizowanej w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Nagrodę odebrał prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki.
Konkurs na „Najlepiej zorganizowaną przestrzeń publiczną
w Polsce” organizowany jest przez
Towarzystwo Urbanistów Polskich już po raz ósmy. Patronat
honorowy nad konkursem sprawuje Prezydent RP Bronisław
Komorowski. Tczew otrzymał główną nagrodę w kategorii „Nowo wykreowana miejska
przestrzeń publiczna” – za przebudowę węzła transportowego.
– Nagrodę przyznano za wysoką funkcjonalność węzła transportowego, posiadającego bardzo duże
znaczenie dla lokalnej społeczności
i rozwoju regionu; kulturę wkomponowania nowoczesnych form
architektonicznych, elementów
małej architektury i zieleni w istniejącą, historyczną substancję urbanistyczną. Na uwagę zasługuje
również promowanie transportu
publicznego poprzez przestrzenne
zintegrowanie gałęzi transportu
obsługiwanych przez niezależnych
operatorów – informuje Kancelaria Prezydenta RP.

Uroczystość w Pałacu Prezydenckim w Warszawie

Podstawowym celem konkursu
jest kształtowanie nowoczesnego
wizerunku kraju poprzez propagowanie najlepszych zrealizowanych
przedsięwzięć urbanistyczno-architektonicznych, utrzymanych na
poziomie jakościowo nie odbiegającym od światowych standardów w
tej dziedzinie. Celem konkursu jest
promocja rozwiązań tworzących
nową jakość polskiej przestrzeni
publicznej.
Nominacje otrzymało 31 zrealizowanych inwestycji z całej
Polski.
Zintegrowany węzeł transportowy kosztował 27 mln zł, z czego
ok. połowę otrzymaliśmy z Unii
Europejskiej. Dzisiaj to wizytówka nowoczesnego miasta, miejsce,
w którym łączą się różne rodzaje
transportu: kolejowy, autobusowy – miejski, pozamiejski i mię-

dzynarodowy,
samochodowy.
Elementem inwestycji jest przestronny parking (planowane jest
jego powiększenie) i system informacji dla podróżnych.
NagrodaTowarzystwaUrbanistów Polskich to dotąd najbardziej
prestiżowy, ale nie jedyny wyraz
uznania dla tczewskiej inwestycji. W ubiegłym roku tczewski węzeł transportowy był dwukrotnie
wyróżniony przez marszałka woj.
pomorskiego. W maju otrzymaliśmy nagrodę za skuteczne pozyskiwanie funduszy europejskich,
w szczególności za realizację „węzła”. Tczew został też jest laureatem wyróżnienia I stopnia w konkursie Marszałka Województwa
Pomorskiego na „Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa
Pomorskiego 2013”
M.M.

Mamy nagrodę za ścieżkę przyrodniczo-edukacyjną
4 listopada w Ministerstwie
Środowiska odbyła się uroczystość wręczenia nagród
w ogólnopolskim konkursie
„Zielone miasta – w stronę
przyszłości”. Tczew otrzymał
pierwszą nagrodę w kategorii „Zieleń w mieście” – za realizację ścieżki przyrodniczoedukacyjnej wzdłuż Wisły.
Laureaci konkursu „Zielone Miasta – w stronę przyszłości” otrzymali od wiceministra środowiska
Piotra Otawskiego statuetki za najlepsze rozwiązania w infrastrukturze miejskiej służące ochronie środowiska. Nagrodę
dla Tczewa odebrała Jolanta Śliwińska, naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta UM.
Wiceminister
podziękował
wszystkim uczestnikom za udział
w konkursie i pogratulował „zielonym miastom” nagrodzonych
i wyróżnionych rozwiązań.

Szansa na tczewskie
„schetynówki”

Prezydent M. Pobłocki
ze zwycięską statuetką

– Cieszę się, że ten konkurs
spotkał się z tak dużym zainteresowaniem z Państwa strony. To
pokazuje kierunek prośrodowiskowych działań podejmowanych
w wielu polskich gminach i miastach, kierunek w którym trzeba
podążać. Gratuluję dotychczaso-

wych osiągnięć i życzę, aby działania dotyczące ochrony środowiska
i poprawy jakości życia były doceniane przez społeczność lokalną.
Konkurs „Zielone Miasta – w
stronę przyszłości” był skierowany
do miast, które prowadzą działania na rzecz ochrony środowiska
i mogą pochwalić się nowatorskimi, wysoce ekologicznymi rozwiązaniami. Do udziału w konkursie
zgłosiło się 60 gmin i miast. Kapituła konkursu przyznała 4 nagrody główne i 32 wyróżnienia.
Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna została zrealizowana
w 2010 r. wzdłuż lewego brzegu Wisły w Tczewie, na odcinku od ujścia Strugi Subkowskiej
do Mostu Tczewskiego. Powstał
ciąg spacerowy długości ok. 2,5
km, zakończony miejscem do organizacji pikników.
M.M.

Obie inwestycje - jedna miejska, druga powiatowa znalazły
się na wstępnej liście rankingowej dotyczącej doﬁnansowania
w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych
(tzw. schetynówek). Tczewskie
projekty znalazły się w gronie
dziesięciu projektów powiatowych i trzynastu gminnych rekomendowanych do doﬁnansowania.
Jak podaje Pomorski Urząd
Wojewódzki, kwota przeznaczona na dotację w województwie
pomorskim w roku 2015 to
54 390 000 zł. W ustalonym terminie (do końca września br.)
wpłynęło 85 wniosków na łączną kwotę dotacji 134 018 263 zł.
Miasto Tczew złożyło wniosek o doﬁnansowanie kolejnego
etapu al. Kociewskiej
(800-metrowy fragment ulicy –
tzw. Nowosuchostrzycka, został
wybudowany w ubiegłym roku
i doﬁnansowany w ramach
„schetynówek”). Planowa ulica
ma połączyć dwa fragmenty
al. Kociewskiej – między ul.
Żwirki i Jagiellońską. Długość
planowanej ulicy to ok. 450 m,
szerokość 7 m. Inwestycja zakłada również budowę ścieżki rowerowej, chodników po obu
stronach, przebudowę skrzyżowania z ul. Jagiellońską, oświetlenie, odwodnienie. Szacowany
koszt inwestycji to ok. 5 mln zł.
Ostateczna lista rankingowa wniosków zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji
Publicznej Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego do 28 listopada
2014 r. Na jej podstawie sporządzona zostanie lista zakwaliﬁkowanych wniosków
o doﬁnansowanie, która zostanie przekazana ministrowi
właściwemu ds. administracji
publicznej celem zatwierdzenia.
Ostateczny termin zatwierdzenia listy przez ministra to
20 grudnia 2014 roku.
M.M.
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KRÓTKO
►

ROWEROWA CHOINKA
NA „WĘŹLE”
Po raz trzeci (6 grudnia) na terenie zintegrowanego węzła transportowego w Tczewie stanie rowerowa choinka. Do tej pory jest to
jedyna taka budowla w Polsce.
Mieszkańcy Tczewa (i nie tylko Tczewa) odpowiedzieli na nasz
apel i chętnie przekazywali swoje
stare rowery lub i części na kolejną rowerową choinkę. Do jej budowy zostaną wykorzystane rowery przekazane przez tczewian
w ubiegłym roku, ale Chcieliśmy,
żeby tym razem choinka była jeszcze bardziej widoczna i okazała.
Dlatego w tym roku również prosiliśmy mieszkańców o przyłączenie się do naszej akcji i do podarowania rowerów. Ze wszystkich
tych elementów w grudniu powstanie rowerowa choinka.

►

„BEZPIECZNIK”
W ŚWIETLICY
Świetlica środowiskowo-sąsiedzka przy ul. Zamkowej 26 zaprasza
do udziału w projekcie pod hasłem
„Bezpiecznik”.
Bycie rodzicem stawia wyzwania, które uczymy się pokonywać.
Czasami te wyzwania są tak duże,
że zamieniają się w problemy, które mogą powodować stres, złość,
czasem sprawiają, że rodzice zaczynają wątpić w swoje kompetencje. Problemy z jakimi spotkać się
może rodzic są różne: obawa o to, że
nasz maluch nie rozwija się zgodnie z oczekiwaniami, że zbyt dużo
płacze, że nie chce spać w nocy…
Każdy problem jest ważny dla rodziców, którzy go doświadczają.
Działaniami zaplanowanymi w projekcie „Bezpiecznik –
kompleksowy program wsparcia
i edukacji” chcemy wspomagać
rodziców dzieci do lat 6 w procesie
wychowania. Wiemy, że dobry rodzic to dobry start dziecka. Chcemy aby rodzice, którzy zdecydują się na udział w projekcie byli
współautorami działań i dzielili się z nami swoja wiedzą o wychowywaniu dziecka. Rodzic jest
bowiem niezaprzeczalnie ekspertem w zakresie wiedzy o sytuacji
swojej, swojej rodziny oraz swojego dziecka.
Wszelkie obawy, potrzeby
i trudności można w ramach projektu skonsultować z ekspertami układając indywidualny program rozwoju rodziny.
Więcej informacji na:
http://www.facebook.com/
SwietlicaZamkowa26?hc_
location=timeline

PREZYDENT MIROSŁAW POBŁOCKI
WYGRYWA W PIERWSZEJ TURZE
Mirosław Pobłocki po raz
drugi wybrany został prezydentem Tczewa 16 listopada.
Głosowało na niego 10 940
osób, czyli 66,16 głosujących.
To jeden z najlepszych wyników w woj. pomorskim.
Uprawnionych do głosowania
w Tczewie było 46 427 osób. Frekwencja wyborcza wyniosła 37,3
proc.(ogodz.12.00wynosiła9,9proc.,
o godz. 17.30: 29,19 proc.). To mniej
niż w wyborach samorządowych
w 2010 r., kiedy frekwencja w Tczewie wyniosła 40,14 proc. Natomiast
w tegorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego głosował
w Tczewie co czwarty uprawniony.
O fotel prezydenta Tczewa
ubiegało się trzech kandydatów.
Oddano na nich łącznie 16 535
głosów ważnych.
Mirosław Pobłocki (KW Porozumienie na Plus) – 10 940 głosów (66,16 proc.)
Zbigniew Urban (KW Stowarzyszenie Razem i Odpowiedzialnie) – 2596 (15,7 proc.)

Prezydent M. Pobłocki głosował w Szkole Podstawowej nr 10

Zenon Żynda (KW Prawo
i Sprawiedliwość) – 2999 (18,14
proc).
– Serdecznie dziękuję Mieszkańcom Tczewa za udział w wyborach samorządowych 16 listopada 2014 r. – powiedział Mirosław
Pobłocki. – Dziękuję, że doceniliście Państwo moją dotychczasową
pracę i obdarzyliście zaufaniem
powierzając mi funkcję prezydenta Tczewa na kolejną kaden-

cję. Cieszę się, że wsparli Państwo
również moją drużynę – kandydatów na radnych z Komitetu Wyborczego Porozumienie na Plus.
Pozwoli nam to realizować program wyborczy i nasze plany rozwoju Tczewa. Dziękuję za Państwa głosy. Zrobię wszystko, by
jak najlepiej zrealizować Państwa
oczekiwania – by nam wszystkim
w Tczewie żyło się coraz lepiej.
M.M.

MIROSŁAW POBŁOCKI
Prezydent Tczewa w latach 2010-2014. Wcześniej, przez 8 lat był zastępcą prezydenta Tczewa ds. gospodarczych. W samorządzie pracuje od I kadencji, w latach 1990-1994 był radnym miejskim, w kadencji 1998-2002 – radnym powiatu tczewskiego zasiadając jednocześnie w zarządzie powiatu. Bezpartyjny.
Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej i Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu
Gdańskiego.
Ma 52 lata, żonaty, czworo dzieci.

KTO ZASIĄDZIE W RADZIE MIEJSKIEJ
TCZEWA 2014-2018
W wyborach do Rady Miejskiej Tczewa kadencji 2014-2018 najwięcej mandatów, bo aż 11
zdobyli kandydaci Porozumienia Plus, po 4 mandaty uzyskały Prawo i Sprawiedliwość
oraz Platforma Obywatelska, dwa mandaty – Razem i Odpowiedzialnie, po jednym – Kociewski Klub Regionalny i Wspólnie dla Tczewa.
W wyborach do Rady Miejskiej Tczewa najwięcej głosów zdobyli:
okręg nr 1 – Józef Ziółkowski (PnP)
okręg nr 2 – Józef Cichon (PiS)
okręg nr 3 – Jarosław Bartoszewski (KKR)
okręg nr 4 – Gertruda Pierzynowska (PnP)
okręg nr 5 – Michał Bollin (PnP)
okręg nr 6 – Tomasz Klimczak (PiS)
okręg nr 7 – Zenon Drewa (PnP)
okręg nr 8 – Marek Byczkowski (PO)
okręg nr 9 – Bartosz Paprot (PO)
okręg nr 10 – Kazimierz Ickiewicz (PnP)
okręg nr 11 – Krzysztof Bejgrowicz (PnP)
okręg nr 12 – Zbigniew Urban (RiO)

okręg nr 13 – Czesław Roczyński (PnP)
okręg nr 14 – Rajmund Dominikowski (PO)
okręg nr 15 – Danuta Żywicka (RiO)
okręg nr 16 – Bożena Chylicka (PnP)
okręg nr 17 – Krzysztof Misiewicz (PnP)
okręg nr 18 – Mieczysław Matysiak (PiS)
okręg nr 19 – Ewa Ziółek-Radziszewska (PiS)
okręg nr 20 – Mirosław Augustyn (PnP)
okręg nr 21 – Marcin Szulc (PO)
okręg nr 22 – Tomasz Tobiański (PnP)
okręg nr 23 – Kazimierz Mokwa (Wspólnie dla Tczewa).
M.M.
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11 listopada w Tczewie

Tczewianie licznie wzięli udział w uroczystościach
z okazji Narodowego Święta
Niepodległości.
Uroczystości 11 listopada rozpoczęły się mszą św. za Ojczyznę
w kościele pw. Podwyższenia
Krzyża Świętego.
Po mszy Harcerska Orkiestra
Dęta pod batutą Jakuba Kubickiego poprowadziła uczestników na cmentarz „stary”, gdzie
znajduje się pomnik „Ku chwale
poległym w obronie ojczyzny”.
W uroczystościach wzięli
udział przedstawiciele samorządów miasta i powiatu, kombatanci, młodzież tczewskich szkół,
przedstawiciele związków, stowarzyszeń, zakładów pracy, duchowieństwo, służby mundurowe.
Pod pomnikiem złożono kwiaty,
zapalono znicze. Uroczystość poprowadził Kazimierz Ickiewicz, historyk, radny Rady Miejskiej w Tczewie.
– 11 listopada to z jednej strony czas zadumy i refleksji nad wydarzeniami z przeszłości, z drugiej dzień radości ze zwycięstwa
i odzyskania własnego państwa.
– powiedział Mirosław Pobłocki, prezydent Tczewa. – W 1918
r. radość z odzyskanej niepodległości była ogromna, ale podobne momenty przeżywaliśmy jeszcze kilka razy. W 1945 r., mimo,
że nie do końca byliśmy suwerenni, to cieszyliśmy się, że zakończył
się koszmar wojny, że można podnieść kraj z gruzów i rozpocząć
nowe życie. Dopiero ćwierć wieku
temu, po zwycięstwie Solidarno-

Bartosz Cejer wyrecytował
wiersz C.K. Norwida

W przemarszu ulicami miasta uczestniczyły setki
mieszkańców

Prezydent M. Pobłocki mówił o tym, że nie zmarnowaliśmy
czasu wolności. Po lewej – prowadzący uroczystość
– K. Ickiewicz

Harcerska Orkiestra Dęta uświetniła uroczystości patriotyczne

ści, poczuliśmy się naprawdę wolni. Niemal całe społeczeństwo zaangażowało się w budowę nowej
demokratycznej ojczyzny. Mieliśmy mnóstwo pomysłów na wolną Polskę i jeszcze więcej energii
by je realizować.
Jak stwierdził prezydent, nie
zmarnowaliśmy czasu wolności.
– W ciągu ostatnich lat Tczew
stał się innym miastem, nowoczesnym, samodzielnym organizmem. Długo trzeba by wymieniać inwestycje czasów wolności,
ale nie one są najważniejsze. Dużo
bardziej istotne jest to, że nareszcie poczuliśmy się gospodarzami
swojego miasta, zrozumieliśmy, że
to od nas zależy, jaki będzie Tczew
i czy dobrze nam się będzie tu żyło,
mieszkało, pracowało. Stajemy się
społeczeństwem obywatelskim –
świadomym swoich potrzeb, ale
też aktywnie zmierzającym do ich
realizacji.
– Zachęcam, abyśmy dzisiaj,
w Dniu Niepodległości, wywiesili flagi narodowe nie tylko na siedzibach urzędów, instytucji, ale
na budynkach prywatnych – abyśmy wszyscy zamanifestowali naszą radość, że żyjemy w wolnym
i niepodległym kraju. Zamiast
skupiać się na politycznych sporach, wykorzystajmy naszą energię do tworzenia nowego Tczewa –
dodał prezydent.
O niepodległości w literaturze
polskiej mówili uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych. Bartosz Cejer, uczeń I klasy Szkoły
Podstawowej nr 12 wyrecytował
wiersz C.K. Norwida „Co to jest
Ojczyzna?”. Ludwik Kiedrowski przeczytał fragment pamiętnika marsz. J. Piłsudskiego.
O cnotę miłości do Ojczyzny modlił się ks. dziekan Krzysztof
Stoltmann.
Uroczystości patriotyczne zakończono złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy – najpierw przy
pomniku na cmentarzu „starym”,
potem przy obelisku poświęconym marsz. Józefowi Piłsudskiemu i legionistom.
Wieczorem w Centrum Kultury i Sztuki odbył się koncert Waldemara Malickiego. Wśród imprez towarzyszących był też XXIV
Uliczny Bieg Sambora oraz XII
Turniej Bokserski z okazji Święta
Niepodległości.
M.M.

WSZYSTKIE FOTOGRAFIE NA STR. 4–5 M. MYKOWSKA

ŚWIĘTOWALIŚMY NIEPODLEGŁĄ
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Kwiaty pod pomnikiem jeńców austriackich

W uroczystości wziął udział m.in.
Marek Kacprzak, honorowy
konsul Austrii, prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki, poseł
Kazimierz Smoliński, miejscy
radni, członkowie tczewskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Nadwiślańskiego Klubu Turystyczno-Krajoznawczego
Trsow, dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 8.
Pomnik znajduje się na przedmieściach Tczewa i upamiętnia 26
jeńców, którzy zmarli w wyniku
epidemii tyfusu i cholery w obozie
na terenie dawnej wsi Suchostrzygi. Wśród zmarłych w 1866 r. jeń-

M. MYKOWSKA

Pod pomnikiem jeńców austriackich w Tczewie, zmarłych w 1866 r., złożono kwiaty
izapalonoznicze.Uroczystość
odbyła się 27 października.

Prezydent Tczewa podkreślił, że warto rozpropagować
informacje o pomniku i wydarzeniach z nim związanych

ców są m.in. Polacy, Włosi, Ukraińcy, Niemcy, Austriacy.

– Znamy ich nazwiska, ponieważ spisał je wikariusz jedynej

wówczas tczewskiej parafii farnej
– powiedział Krzysztof Korda,
historyk, radny, członek ZK-P.
Pomnik był kilkakrotnie zapominany, popadał w ruinę, by potem również kilkakrotnie zostać
odnowiony. Od ok. 20 lat pieczę
nad nim sprawują samorząd Tczewa i klub Trsow. O pomnik dbają
też uczniowie SP 8. – Chociaż pomnik, znajduje się w Tczewie od
wielu lat i rożne były jego losy, nie
wszyscy mieszkańcy naszego miasta wiedzą o jego istnieniu – powiedział Mirosław Pobłocki, prezydent Tczewa. – To pomnik, który
znajduje się w rejestrze zabytków.
Najważniejsze jest jednak, aby zachować pamięć o ludziach, którzy
tu spoczywają.
Pod pomnikiem złożono kwiaty i zapalono znicze.
M.M.

Ostatnia sesja VI kadencji Rady Miejskiej
Kwota przeznaczona na te cele
to łącznie 1 220 000 zł w 2015 r.
Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
obliguje do ogłoszenia konkursu
ofert i dokonania wyboru podmiotów, którym gmina zleci zadanie.
W konkursie będzie można wyłonić najlepszych, najefektywniejszych wykonawców konkretnych
zadań.

Podczas ostatniej roboczej sesji VI kadencji radni zdecydowali o przystąpieniu do sporządzenia
zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Tczewa.
Zmiana planu umożliwi stworzenie zasad dla inwestycji związanych z instalacją urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych
źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW lub zakaz instalacji takich urządzeń. Przepisy
określą granice stref ochronnych
związanych z ograniczeniem
w zabudowie, zagospodarowaniu
i użytkowaniu terenu oraz występowaniem znaczącego oddziaływania tych urządzeń na środowisko.
Chodzi m.in. o biogazownie i inne
podobne urządzenia uciążliwe dla
mieszkańców. Wyjątkiem są dwie
lokalizacje – teren Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz Zakładu
Utylizacji Odpadów Stałych.
Radni uchwalili również Gminny
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie na rok
2015 oraz Program Współpracy
Gminy Miejskiej Tczew z podmio-

M. MYKOWSKA

Dzięki zmianom w studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego miasta Tczewa
możliwe będzie niedopuszczenie do realizacji uciążliwych inwestycji na terenie
Tczewa.

Ostatnia robocza sesja Rady Miejskiej VI kadencji odbyła się
30 października

tami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2015.
Przedstawiony Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii zawiera globalną
kwotę, planowaną do realizacji zadań własnych, takich jak:
1) zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
od alkoholu i narkomanii;
2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej,
a w szczególności ochrony
przed przemocą w rodzinie;
3) prowadzenie profilaktycznej
działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązy-

wania problemów alkoholowych
i przeciwdziałania narkomanii,
w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych,
a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących
w pozalekcyjnych programach
opiekuńczo- wychowawczych
i socjoterapeutycznych;
4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób
fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii;
5) podejmowanie interwencji w
związku z naruszeniem przepisów określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz
występowanie w charakterze
oskarżyciela publicznego.

Radni zdecydowali też o wsparciu
dla powiatu tczewskiego w formie
dalszego dofinansowania działalności Ogniska Wychowawczego działającego w Tczewie przy
ul. Wojska Polskiego 6. Zgodnie
z ustaleniami miasta i powiatu,
ognisko będzie funkcjonować nadal, ale z partycypacją kosztów
przez samorząd miejski w proporcji ok. 50/50. Zatem miasto dofinansuje ośrodek w kwocie do wysokości 60 000 zł.
Ponadto, na podstawie porozumienia międzygminnego między
Tczewem i Elblągiem, w budżecie miasta na 2015 r. i 2016 r. zabezpieczone zostanie po 30 000 zł,
co pozwoli umieszczać osoby nietrzeźwe z terenu Tczewa w Izbie
Wytrzeźwień w Elblągu. Tczew
nie posiada na swoim terenie Izby
Wytrzeźwień. Najbliższa izba, która zgodziła się na podstawie porozumienia przyjąć w roku 2015
i 2016 pacjentów z terenu miasta
Tczewa znajduje się w Elblągu.
M.M.
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Tczewski samorząd podsumował kadencję

Radni VI kadencji tczewskiego samorządu

Sesja była okazją do podsumowań i podziękowań

lejne wyzwania, na dalszy rozwój
miasta – powiedział prezydent
Mirosław Pobłocki. – Ogromnym potencjałem dla przyszłego
rozwoju Tczewa jest teren byłej
jednostki wojskowej. Dużo możemy zyskać również dzięki przynależności do Gdańskiego Obszaru
Metropolitalnego. Nie chodzi tylko o bilet metropolitalny, którego
wprowadzenia w Tczewie spodziewamy się już niedługo, ale przede
wszystkim o Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Udział w ZIT
powoli nam skorzystać z dodatkowych środków na inwestycje, poza
tymi przeznaczonymi na realizację projektów w ramach kolejnego Regionalnego Programu Operacyjnego.
M.M.

M. MYKOWSKA

mieście, dzielnicy, swojej ulicy i są
aktywnymipartneramidlasamorządu. Mieszkańcy mieli do dyspozycji 500 tys. zł. W efekcie mamy
nowe siłownie pod chmurką, wyremontowane chodniki przy ul.
Jurgo i Wojska Polskiego, częściowo zrewitalizowaną ul. Królowej
Jadwigi, nową nawierzchnię boiska przy ul. Kasztanowej, stojaki
rowerowe, wiatę przystankową,
5 placów zabaw.
Prezydent mówił też o działaniach wspierających przedsiębiorców (m.in. ulgi podatkowe, Dom
Przedsiębiorcy i inkubator przedsiębiorczości, budowa dróg na terenie tzw. fabryki domów) i działaniach na rzecz rowerzystów.
– Ta kadencja pozwoliła nam
nie tylko zrealizować założone
cele, ale także otworzyć się na ko-

O osiągnięciach kadencji mówił
też Mirosław Pobłocki, prezydent Tczewa. Prezydent wymienił najważniejsze inwestycje,
jak budowa zintegrowanego węzła transportowego, rewitalizacja Starego Miasta, rozbudowa
terenów rekreacyjnych na Suchostrzygach,, rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.
– W tym roku po raz pierwszy
wprowadziliśmy budżet obywatelski – przypomniał M. Pobłocki. – Okazał się pełnym sukcesem. Złożono aż 37 wniosków,
głosował co szósty mieszkaniec
Tczewa, co, zważywszy na ograniczenie wiekowe (podpisy mogli
składać mieszkańcy od 16. roku
życia), jest bardzo dobrym wynikiem. To pokazuje, że mieszkańcy chcą współdecydować o swoim

M. MYKOWSKA

Sesja była okazją do podsumowań
i podziękowań. Wśród gości byli
m.in. honorowi obywatele miasta
Tczewa – Kazimierz Piechowski, Jerzy Kubicki, ks. Antoni Dunajski i Zenon Odya,
zaprzyjaźnieni samorządowcy, dyrektorzy jednostek budżetowych
i spółek komunalnych. Sesję rozpoczął występ kwartetu smyczkowego Orkiestry Kameralnej
PROGRESS, która w tym roku
obchodzi 5-lecie działalności.
Wybory samorządowe VI kadencji odbyły się 21 listopada 2010
roku. Mieszkańcy Tczewa wybrali radnych do Rady Miejskiej w
Tczewie. W wyborach bezpośrednich wybrano Prezydenta Miasta,
którym został Mirosław Pobłocki. 14 grudnia 2010 roku powołano pięć komisji stałych Rady Miejskiej, a 13 stycznia 2011 r. także
komisję doraźną ds. opiniowania
nazw ulic w mieście Tczewie.
Rada Miejska w Tczewie podjęła 373 uchwały. Radni zgłosili 184 interpelacje, z tego 60
w okresie międzysesyjnym. Komisja Rewizyjna przeprowadziła 24 kontrole.
– Nie mamy się czego wstydzić,
to była dobra, pracowita kadencja – powiedział Mirosław Augustyn, przewodniczący Rady
Miejskiej. – Widać, że miasto bardzo się zmieniło, wypiękniało,
stało się bardziej atrakcyjne dla
mieszkańców, przedsiębiorców
i przyjezdnych. Faktyczną oceną wystawią nam jednak mieszkańcy podczas wyborów 16 listopada. Zachęcam wszystkich do
udziału w wyborach.

M. MYKOWSKA

Uroczysta sesja Rady Miejskiej w Tczewie zakończyła
VI kadencję samorządu.

Występ muzyków z Orkiestry Kameralnej PROGRESS
uświetnił uroczystość
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Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony:
• wykaz nieruchomości gruntowych, oznaczonych jako:
– część działki nr 822/11, obręb
9, KW nr GD1T/00016854/1
ul. Tetmajera, przeznaczonej
do oddania w dzierżawę w celu
budowy wiaty śmietnikowej,
– część działki nr 513/35, obręb
9, KW nr GD1T/00016854/1,
ul. Nowowiejska, na której
znajduje się wiata śmietnikowa, przeznaczona do oddania
w dzierżawę;
• wykaz nieruchomości gruntowej oznaczonej jako część
działki nr 287 obr. 5, KW nr
GD1T/00016850/3 ul. Jurgo,
na której znajduje się wiata
śmietnikowa, przeznaczona do
oddania w dzierżawę;
• wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonej
w Tczewie, przy ul. Wiślanej,
Obr. 1, dz. 857/2.

Warto wiedzieć

System Informacji
Przestrzennej
Od kilku miesięcy funkcjonuje
internetowy System Informacji
Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Tczewie (www.sip.tczew.pl).
Na stronie można sprawdzić dokładny plan Tczewa, zawierający nie tylko ulice, ale też numery nieruchomości, usytuowanie
budynków. Jest też informacja
na temat działek miejskich przeznaczonych na sprzedaż, można
również samodzielnie zmierzyć
powierzchnie działek, odległości
i sprawdzić dokładne położenie
nieruchomości.
Strona umożliwia również wydruk mapy. System Informacji
Przestrzennej to pomoc dla mieszkańców i inwestorów. Dzięki niemu mają możliwość uzyskania
dokładnych danych przestrzennych dotyczących Tczewa.
System jest nadal rozbudowywany i na bieżąco aktualizowany.
Oprogramowanie SIP korzysta
z technologii internetowej i pracuje w środowisku przeglądarki
internetowej. Oznacza to, że nie
jest wymagana instalacja żadnego dodatkowego oprogramowania, a jedynie komputer podłączony do Internetu. Serwis powinien
poprawnie działać w każdej z popularnych przeglądarek internetowych.

STRAŻ MIEJSKA
W TCZEWIE

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

Straż Miejska w październiku 2014 r.

Kontrole na cmentarzach i w ogródkach działkowych
W październiku tczewska straż miejska odnotowała 916 interwencji, w tym 488 zgłoszonych przez mieszkańców i przedstawicieli instytucji, 178 zgłoszonych przez operatorów
monitoringu, 154 zgłoszone przez dyżurnych Komendy Powiatowej Policji w Tczewie oraz
96 – to interwencje własne strażników.
• Przewieziono 19 osób z upojeniem alkoholowym – 7 do miejsca zamieszkania, 10 – do Pogotowia Socjalnego w Elblągu, 2 – do
noclegowni.
• Przeprowadzono 106 wspólnych patroli z funkcjonariuszami
KPP.
• Osadzeni z Aresztu Śledczego w Starogardzie Gd. wykonując prace porządkowe na terenie
Tczewa zebrali łącznie 60 worków
odpadów (o poj. 120 litrów każdy)
oraz 1 przyczepę liści. Do wywozu
przygotowano 6 hałd liści.
• 16 i 17 października strażnicy miejscy skontrolowali stan
sanitarno-porządkowy na Starym Mieście. Szczególna uwagę
zwracano na czystość przy kontenerach na odpady, na działkach
niezabudowanych. Interwencje,
w miarę możliwości, podejmowane były na bieżąco bądź po ustaleniu osoby odpowiedzialnej lub
właściciela terenu. Z przeprowadzonej kontroli wynika, że kontenery opróżniane są regularnie,
strażnicy nie mieli też większych
uwag co do porządku w pobliżu
pojemników na odpady.
• Dzielnicowi strażnicy miejscy działający na osiedlach Suchostrzygi i Bajkowym podjęli 34
interwencje własne oraz 26 zleconych (przez administracje osiedli, dyżurnych SM, mieszkańców),
nałożyli 9 mandatów karnych na
łączną kwotę 900 zł. Wystawiono
też 1 wezwanie dla sprawcy wykroczenia, 37 osób pouczono.
Na terenie Nowego Miasta
i os. Zatorze dzielnicowi podjęli 54
interwencje własne oraz 69 zleconych, nałożyli 25 mandatów karnych na łącznie 2300 zł, wystawili
6 wezwań dla sprawców wykroczeń oraz 16 osób pouczyli.
Interwencje dzielnicowych
dotyczą głownie spraw porządkowych, spożywania alkoholu
w miejscach publicznych, wykroczeń drogowych.
• Usunięte zostały 3 pojazdy,
które przez dłuższy czas nie były
użytkowane i wraki pojazdów:
Opel z ul. Wierzbowej oraz spalone
wraki Volkswagena z ul. Kwiatowej i Skody z ul. Królowej Jadwigi.

M. MYKOWSKA

OGŁOSZENIA

Co miesiąc do Komendy Powiatowej Policji przekazywane są
nagrania z monitoringu

• Skontrolowano 8 placówek w
zakresie zawarcia umów na wywóz odpadów stałych. Nie stwierdzono uchybień.
• Do Komendy Powiatowej Policji przekazano materiały z monitoringu: uszkodzenie ciała (8.10),
kradzież pojazdu (9 i 28.10), potrącenie pieszego (21.10), zaginięcie osoby (26.10), kolizja drogowa
(31.10).
• Funkcjonariusze przeprowadzili 608 kontroli w miejscach
zagrożonych występowaniem zjawisk niepożądanych: 13 – w ogródkach działkowych (przeciwdziałanie kradzieżom i dewastacjom), 76
– na terenie byłej jednostki wojskowej (przeciwdziałanie dewastacjom i kradzieżom), 110 – Stare
Miasto (przeciwdziałanie wandalizmowi), 87– zintegrowany węzeł
transportowy (przeciwdziałanie
paleniu papierosów, spożywaniu
alkoholu w miejscu publicznym
itp.), 322 – pozostałe miejsca.
• 5 października dzielnicowi SM wzięli udział w spotkaniu
Rady Osiedla Suchostrzygi. Wymiana poglądów i uwag będzie
brana pod uwagę podczas planowania bieżących działań dzielnicowych.
• 23 października sześciu
strażników wzięło udział w zorganizowanych przez KPP działaniach mających na celu przeciwdziałanie spożywaniu alkoholu
w miejscach zabronionych, kontrolowanie osób żebrzących oraz

przeciwdziałanie kradzieżom i dewastacjom mienia przez tzw. złomiarzy.
• W dniach poprzedzających Wszystkich Świętych, kontrolowane były cmentarze i ich
sąsiedztwo. Celem nasilonych
kontroli było przeciwdziałanie
kradzieżom, zapewnienie bezpieczeństwa osobom odwiedzającym
miejsca pochówku oraz kontrola
handlu w rejonie cmentarzy.
W wyniku kontroli: pouczono
jedną osobę, zatrzymano sprawców kradzieży kwiatów na cmentarzu przy ul. 30 Stycznia oraz
przy ul. Gdańskiej.
• 23 i 31 października 9 strażników brało udział w działaniach
dotyczących ruchu drogowego,
zorganizowanych przez Komendę Powiatową Policji w Tczewie,
pod kryptonimem „Niechronieni
uczestnicy w ruchu drogowym”.
W wyniku przeprowadzonych
działań 6 osób pouczono.
• Przeprowadzono działania
dotyczące egzekwowania od właścicieli psów zgodnego z przepisami wyprowadzania czworonogów
i sprzątania po nich. Łącznie przeprowadzono 25 interwencje. Nałożono 2 mandaty na łączną kwotę
100 zł, za niezgodne z przepisami wyprowadzanie psów. Pouczono 9 osób. Do schroniska dla bezdomnych zwierząt zgłoszono 4 psy
bez opieki.
M.M.
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Barlovento II powrócił z Arktyki

OGŁOSZENIA

Jacht Barlovento II przybił w sobotę 25 października do nabrzeża
w gdyńskiej marinie. Na jego maszcie podczas czteromiesięcznej
wyprawy „Lodowe krainy 2014” powiewała tczewska ﬂaga.

U

się chłonąć Arktykę na ile to możliwe. Jedliśmy mięso niedźwiedzia polarnego i morsa, wspinaliśmy się na góry lodowe i lodowce,
pływaliśmy kajakami pomiędzy
lodem. Widzieliśmy więcej wielorybów, morsów, fok i niedźwiedzi
polarnych niż Inuitów. Przez ponad 600 godzin słońce nie zaszło
poza horyzont, a gdy już zaszło, to
pojawiły się zorze polarne…
Barlovento II wyruszył w rejs
z Gdyni w połowie czerwca z ambitnym celem dopłynięcia najdalej
na północ w historii żeglarstwa.
Co prawda cel ten nie został osiągnięty, bo na przeszkodzie stanął
lód, ale ekspedycję i tak można
uznać za jedną z największych
arktycznych wypraw w dziejach
polskiego żeglarstwa.

Jacht pokonał prawie 9000
mil morskich w 8 etapach. Kapitanowie zmieniali się czterokrotnie, a przez pokład przewinęło się
59 załogantów.
7 listopada wyczyn ten został
uhonorowany Złotą Omegą przez
Wielkopolski Okręgowy Związek
Żeglarski. Nagroda została przyznana za wybitne osiągnięcia
w dziedzinie żeglarstwa w 2014
roku w kategorii Morski Rejs
Roku kapitanom i organizatorom
wyprawy – Maciejowi Sodkiewiczowi, Tomaszowi Kulawikowi,
Dariuszowi Zubrowi i Tomaszowi
Adamczykowi.
Pełną relację z wyprawy można przeczytać na: www.lodowekrainy.pl.
M.Ś.

KAZIMIERZ SZYMANOWSKI

czestników wyprawy, w tym
jej pomysłodawcę i organizatora, urodzonego w Tczewie
kpt. Macieja Sodkiewicza, powitali miłośnicy żeglarstwa oraz
przedstawiciele patronów ekspedycji, a wśród nich wiceprezydent
Tczewa Zenon Drewa.
Na specjalnie z tej okazji zorganizowanej konferencji prasowej
załoga opowiedziała o swoich wrażeniach z rejsu po najdzikszych
zakątkach europejskiej Arktyki.
– To była ciekawa i trudna wyprawa. Działo się na niej sporo.
Przebijaliśmy się przez pola lodowe, eksplorowaliśmy grenlandzkie fiordy, wylądowaliśmy na Jan
Mayen, opłynęliśmy Spitsbergen
uciekając przed lodem – relacjonował kpt. Sodkiewicz. – Staraliśmy

Kapitana Sodkiewicza powitał m.in. zastępca
prezydenta Tczewa Zenon Drewa

Członkowie załogi oprowadzili wiceprezydenta
po jachcie

• 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.
• 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 11, o pow.
8,80 m2 w hali nr I, oznaczonej nr
działki 32/34, obręb 5, KW 16850,
przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej,
w celu prowadzenia działalności
handlowej.
• Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony
wykaz nieruchomości gruntowych, oznaczonych jako: część
działki nr 287 obr. 5, KW nr
GD1T/00016850/3 ul. Jurgo, część
działki nr 484/2, obręb 8, KW nr
GD1T/00000022/5 ul. Paderewskiego, część działki nr 65/18, obręb 10, KW nr GD1T/00016855/8
ul. Wojska Polskiego, część działki nr nr 822/6, obręb 9, KW nr
GD1T/00016854/1 ul. Tetmajera, część działki nr 822/11, obręb
9, KW nr GD1T/00016854/1 ul.
Tetmajera, działka nr 822/15, obręb 9, KW nr GD1T/00016854/1
ul. Kochanowskiego, część działki nr 429/3, obręb 6, KW nr
GD1T/00016851/0 ul. Niepodległości, część działki nr 253/30, obręb 6, KW nr GD1T/00016851/0
ul. Saperska, część działki nr 201/54, obręb 6, KW nr
GD1T/00017959/4 ul. Jedności
Narodu, na których znajdują się
wiaty śmietnikowe, przeznaczone
do oddania w dzierżawę.
• 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. Ceglarskiej, Obr. 14, dz. 38/3.
• 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. Ceglarskiej, Obr. 14, dz. 38/4.
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Kolejny plac zabaw – tym razem przy SP 5

RADOSNA „PIĄTKA”

M. MYKOWSKA

„Radosna szkoła” przy Szkole Podstawowej nr 5 to już piąty taki plac zabaw
w Tczewie.
Plac zabaw został wykonany w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”, który ma
na celu stworzenie najmłodszym uczniom bezpiecznych miejsc do zabawy i ułatwienie przejścia z etapu przedszkolnego do szkolnego.
Plac zabaw symbolicznie otworzył Mirosław Pobłocki, prezydent Tczewa razem
z uczniami szkoły. Dzieci przygotowały też program artystyczny. Gabriela Makać, dyrektorka SP 5, podziękowała samorządowi miasta za nowy plac zabaw i zapewniła, że będzie
on chętnie wykorzystywany przez uczniów. Na
potwierdzenie tych słów nie trzeba było długo czekać. Gdy tylko otwarta została furtka,
najmłodsi natychmiast opanowali wszystkie
urządzenia do zabawy.

M. MYKOWSKA

Uczniowie pomogli prezydentowi przeciąć wstęgę…

…potem natychmiast pobiegli na plac zabaw

Plac zabaw przy SP 5 ma powierzchnię 267
m2, z tego powierzchnia poliuretanowa to 188
m2 (na pozostałej części posiano trawę). Plac zabaw jest ogrodzony, oprócz urządzeń do zabawy są również ławki.
Inwestycje wykonała firma Jul-Dom ze
Szczecina. Koszt wykonania zadania to 116,6
tys. zł, z czego ok. połowę stanowi dofinanso-

wanie z Urzędu Wojewódzkiego.
W Tczewie jest już pięć placów zabaw
„Radosna Szkoła” – przy SP 10, SP 12, SSP 2
i powstałe w tym roku – przy SP 8 i SP 5. Dodatkowo, pięć nowoczesnych placów zabaw
powstało w ramach tegorocznego budżetu
obywatelskiego.
M.M.

Boisko przy Gimnazjum nr 3 gotowe

LEKKOATLECI NA START
– Gimnazjum nr 3 to nie jedyna szkoła w Tczewie, która posiada nowoczesne boisko lekkoatletyczne, taki obiekt jest już przy Szkole
Podstawowej nr 10 – powiedział Mirosław
Pobłocki, prezydent Tczewa, podczas symbolicznego otwarcia obiektu. – Mam nadzieję,
że wkrótce podobne boisko wykonane zostanie
przy Gimnazjum nr 1. W Tczewie mamy coraz lepszą infrastrukturę do uprawiania sportu przez młodzież. Mam nadzieję, że dobrze
wykorzystacie te możliwości. Życzę wam sukcesów sportowych i jak najwięcej przyjemności
z zajęć na nowym boisku.
Boisko umożliwia uprawianie m.in. biegów
na różne dystanse, rzutu dyskiem, oszczepem,
pchnięcie kulą, skoki w dal, bieg przez płotki.
Jest wyposażone w 4-torową bieżnię prostą
i 3-torową bieżnię okólną. Bieżnia wykona jest
z poliuretanu, a środek boiska jest trawiasty.
Inwestycję, na zlecenie miasta, wykonała firma Monobet z Tychów. Koszt zadania to
720 tys. zł.
Inwestycja realizowana była w systemie
„zaprojektuj i wybuduj” (firma musiała najpierw przygotować dokumentację). Prace budowlane rozpoczęły się w sierpniu br.

M. MYKOWSKA

Zakończona została budowa boiska
lekkoatletycznego przy Gimnazjum nr
3. Na początku listopada obiekt symbolicznie przekazano młodzieży.

Boisko lekkoatletyczne przy Gimnazjum nr 3 to już drugi taki obiekt w Tczewie

Boisko przy Gimnazjum nr 3 to jedna
z wielu inwestycji samorządu miasta poprawiających infrastrukturę sportowo-rekreacyjną tczewskich szkół. W kadencji 2010-2014
boisko wielofunkcyjne otrzymała Szkoła Podstawowa nr 5, boisko lekkoatletyczne zbudowane zostało przy Szkole Podstawowej nr 10.

Przy tej samej placówce powstał kolejny „Orlik”
(takie boiska są już przy samorządowych szkołach – SSP 2 i SP 11). Przy SP 11, zimą funkcjonuje lodowisko „Biały Orlik”. Wyremontowana
została hala sportowa Pilawa, z której korzysta m.in. młodzież z Gimnazjum nr 2.
M.M.
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SUCHOSTRZYGI MAJĄ FONTANNĘ

Z fontanny najbardziej ucieszyły się dzieci

prof. Anny Bem-Boruckiej
z gdańskiej ASP.
– Fontanna jest jednym z najbardziej atrakcyjnych elementów

M. MYKOWSKA

Zakończone zostały tegoroczne inwestycje związane z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego
przy ul. Żwirki. Najbardziej efektownym elementem placu jest fontanna. Na jej inaugurację przybyło wielu mieszkańców osiedla
Suchostrzygi. Jednym z gości była
Ewa Klimkiewicz, studentka
gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych, która wykonała koncepcję
wodotrysku. Projektantkę przywitał Mirosław Pobłocki, prezydent Tczewa. – Bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj zobaczyć, jak
mój pomysł został zrealizowany To wspaniałe uczucie – powiedziała studentka.
E. Klimkiewicz zdobyła pierwszą nagrodę w konkursie zorganizowanym w ubiegłym
roku przez prezydenta Tczewa.
Studenci wykonali projekty w
ramach prac semestralnych. Do
urzędu wpłynęło 27 projektów z
różnymi rozwiązaniami. Studenci tworzyli swoje dzieła pod okiem

M. MYKOWSKA

Fontanna w centralnym
punkcie placu przy ul. Żwirki
wypuściła pierwsze strumienie wody.

Prezydent M. Pobłocki z autorką koncepcji – Ewą Klimkiewicz

zagospodarowania tego terenu.
Mamy tu już plac zabaw, siłownię pod chmurką, ławki, oświetleni i tuż obok – parking, ale to
jeszcze nie koniec atrakcji na terenie rekreacyjnym przy ul. Żwirki.
W najbliższych planach jest m.in.
budowa boiska, miejsce do gry
w boule, dodatkowe elementy placu zabaw, więcej zieleni – powiedział Mirosław Pobłocki, prezydent Tczewa.
Na pamiątkę wydarzenia,
uczestnicy wrzucili do fontanny
monety, m.in. te z 2010 r. – z jubileuszu 750-lecia miasta Tczewa.
Fontanna została wykonana
na zlecenie Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Tczewie. Inwestycje sfinansowały miejskie spółki
ZUOS i ZWiK. Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Wod-Kan Grzenkowicz
z Kartuz.

Fontanna jest podświetlona,
a wbudowany mechanizm pozwala na emitowanie muzyki – na razie to odgłosy ptaków.
– Tu jest jak w Ciechocinku –
stwierdziła jedna z mieszkanek
osiedla.
Budowla najbardziej spodobała się jednak najmłodszym, którzy, gdyby nie sprzeciw rodziców,
chętnie weszliby pod strumienie
wody.
Na zlecenie miasta zagospodarowany został plac wokół fontanny – wykonano go z kostki
o zaprojektowanym wzorze labiryntu i wykonano ścieżki i dojścia z kostki betonowej wokół placu fontanny.
Zakończona została również
budowa parkingu dla 60 samochodów. Parking został odwodniony i oświetlony.
M.M.

STREET WORKOUT – ULICZNY TRENING
W ostatni dzień października grupa pasjonatów zaprezentowała
swoje umiejętności na placu przy
ul. Żwirki/Akacjowa.
Rafał Arym, założyciel tczewskiego street workout podziękował prezydentowi miasta Mirosławowi Pobłockiemu za
wsparcie i pomoc w sfinansowaniu przedsięwzięcia ze środków
Urzędu Miejskiego oraz radnemu
Krzysztofowi Kordzie, który

zabiegał o powstanie takiego miejsca. System barierek do ćwiczeń
znajduje się blisko fontanny niedawno oddanej do użytku.
Młodzież wzięła udział w konkursach: muscle up, dipy, podciąganie nachwytem oraz ,,zwis
z boku”. Nagrodą były… banany.
Każdy może ćwiczyć, korzystając z instrukcji zamieszczonej
obok barierek.
ESS

EWA SALKOWSKA-STUBBA

Street workout to kolejna propozycja dla korzystających
z terenu rekreacyjnego przy ul. Żwirki.
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VII Festiwal Twórczości Kociewskiej – wyniki eliminacji
23 października w Bibliotece Głównej miał miejsce pierwszy etap VII Festiwalu Twórczości Kociewskiej
im. Romana Landowskiego W eliminacjach regionalnych w kategorii recytacje wzięło udział 66 uczestników w różnych grupach wiekowych – od przedszkolaków do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

P

Publiczne Katolickie Gimnazjum w Tczewie
II miejsce: Sara Szczuka,
Publiczne Katolickie Gimnazjum w Tczewie
III miejsce: Joanna Lewandowska,
Publiczne Katolickie Gimnazjum w Tczewie

JACEK CHEREK

o recytacjach poezji i prozy kociewskich twórców, wyłoniono
i nagrodzono zwycięzców, zakwalifikowanych do drugiego etapu
konkursu, który odbędzie się 19 listopada. Organizatorzy gratulują
zwycięzcom, a wszystkim uczestnikom dziękują za udział.
Informacja nt. wyników konkursu i koncertu finałowego zostanie zamieszczona w kolejnym
numerze „Panoramy Miasta”
Lista osób nagrodzonych
i wyróżnionych w kategorii
recytacje
Uczestników konkursu w grupie
przedszkola i szkoły podstawowe
oceniali jurorzy:
Magdalena Riebant – animator
kultury (przewodnicząca)
Jarosław Bartoszewski
– polonista
Hanna Molesztak – polonista
Przedszkola i klasy 0
kategoria: proza i poezja
I miejsce: Karolina Prabucka,
Przedszkole nr 8 w Tczewie
II miejsce: Aleksandra Okoń,
Przedszkole nr 8 w Tczewie
III miejsce: –
Wyróżnienia:
1. Tobiasz Małyszek, Przedszkole nr 8 w Tczewie
2. Oliwia Pietruszyńska, Szkoła
Podstawowa z oddz. integracyjnymi nr 10 w Tczewie
3. –

Szkoły podstawowe kl. 1-3
kategoria: proza i poezja
I miejsce: Zofia Sawczak, Szkoła
Podstawowa nr 7 w Tczewie
II miejsce: Anna Laskowska,
zgłoszenie indywidulne
III miejsce: Dorota Langowska,
Szkoła Podstawowa
w Gniewie
Wyróżnienia:
1. Jagoda Szoła, Szkoła Podstawowa nr 7 w Tczewie
2. Zofia Białas, Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi nr 10 w Tczewie
3. Wiktor Lautenbach, Szkoła
Podstawowa w Lubiszewie

tegracyjnymi nr 10 w Tczewie
III miejsce: Alina Kaiser, Szkoła
Podstawowa nr 12 w Tczewie

Szkoły ponadgimnazjalne:
kategoria: proza i poezja
I miejsce: Dominik Zakrzewski,
Collegium Marianum Liceum
Katolickie w Pelplinie
Paweł Cymanowski, I Liceum
Ogólnokształcące w Tczewie
II miejsce: Robert Pilarski, Collegium Marianum Liceum Katolickie w Pelplinie
III miejsce: Weronika Frymarska, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie

Wyróżnienia:
1. Wiktoria Reszke, Zespół
Kształcenia i Wychowania
w Kulicach. Szkoła Podstawowa
2. Julia Wierzchowska, Szkoła
Podstawowa nr 8 w Tczewie
3. Zuzanna Sawczak, Szkoła
Podstawowa nr 7 w Tczewie
Uczestników konkursu w grupie
gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne oceniali jurorzy:

Szkoły podstawowe kl. 4-6
kategoria: proza i poezja

Alicja Górecka – reżyser
teatralny (przewodnicząca)
Marek Biedrzycki – poeta
Aleksandra Libera – starszy
kustosz

I miejsce: –
II miejsce: Aleksandra Skórka,
Szkoła Podstawowa z oddz. in-

Gimnazja:
kategoria: poezja i proza
I miejsce: Jakub Lewandowski,

Wyróżnienia:
1. Aleksandra Gołuńska,
Gimnazjum nr 1 w Tczewie
2. Natalia Kosmala,
Gimnazjum nr 3 w Tczewie
3. Mateusz Langowski,
Gimnazjum w Gniewie

Wyróżnienia:
1. Maria Drozd, Uniwersyteckie
Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Tczewie
2. Krystian Rink, Collegium
Marianum Liceum Katolickie
w Pelplinie
3. Marcelina Podsiadło, Zespół
Szkół Ekonomicznych w Tczewie
(MBP w Tczewie)

Dyplomowy film tczewianina w kinie Helios
środowe popołudnie, 12 listopada, w kinie Helios odbył się pokaz filmu krótkometrażowego „Lubisz się uśmiechać?”,
w reżyserii tczewianina, Piotra
Weintza, absolwenta kierunku
filmowego w Szkole ArtystycznoFilmowej Akademia Multi Art
w Krakowie. W etiudzie zostały
przedstawione dwa odrębne światy, które wzajemnie się przenikają. Jeden z nich reprezentuje młoda kobieta z niepełnosprawnością
intelektualną, w którą wcieliła się Izabela Szymkuć. Zupełnie inaczej odbiera rzeczywistość

WOJTEK JASEK

W

jej brat, którego zagrał Damian
Droszcz. Z jednej strony idealizm, przez niektórych określany
nawet jako infantylizm, z drugiej
racjonalizm, rzeczowe podejście
do życia. Wspólny mianownik –
to rodzinna tragedia, którą każdy
z nich przeżywa inaczej. Wyświetlana etiuda jest filmem dyplomowym Piotra Weintza. Po jej
projekcji widzowie obejrzeli w ramach cyklu Kino Konesera seans
„Gottland”, który powstał na podstawie bestsellerowej książki Mariusza Szczygła.
M.K.
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Po co nam nastolatki – w Tczewie debatowali pedagodzy

Konferencja

„Neurodydaktyka dorastania albo po co nam nastolatki?” – to tytuł sympozjum naukowego, które odbyło się w Centrum Kultury i Sztuki. Spotkanie zorganizowało Gimnazjum nr 2 oraz Urząd
Miejski w Tczewie.

Zobrazowanie
przemocy
w rodzinie oraz społecznych
skutków stosowania przemocy było celem konferencji „Solidarni Przeciw Przemocy”.
Konferencja odbyła się 4 listopada
w Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych. Już po raz trzeci
zorganizowały ją: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie.
Zamysłem spotkania była
również wymiana doświadczeń dotyczących radzenia sobie
w trudnych sytuacjach oraz wypracowanie kolejnych pomysłów na
udoskonalanie metod współpracy
w tej dziedzinie, co w następstwie
przysłużyć się może do zwiększenia efektywności działań.
Konferencję otworzył Zenon
Drewa, wiceprezydent Tczewa,
który podkreślił, jak ważna jest
współpraca służb na rzecz osób
uwikłanych w zjawisko przemocy.
Pomimo olbrzymiego postępu w
budowaniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i sporych sukcesów, proces doskonalenia nadal trwa.
Dyrektor MOPS w Tczewie
Julita Jakubowska podkreśliła, że w Tczewie nie brakuje zaangażowanych pracowników służb,
którzy wkładają wiele trudu i wysiłku, aby w rodzinach nie dochodziło do tragedii oraz którzy potrafią współpracować i tam gdzie jest
to potrzebne, wprowadzają zmiany korzystając z doświadczeń licznych dobrych praktyk.
Dr Marcin Szulc z Zakładu
Psychologii Sądowej i Psychologii
Osobowości Uniwersytetu Gdańskiego wygłosił wykład na temat
„Uwarunkowania i rozpoznawania sytuacji krzywdzenia dzieci”.
Przeprowadzono również panel dyskusyjny na temat współpracy interdyscyplinarnej służb w
zakresie profesjonalizacji działań
w pracy z rodziną uwikłaną w zjawisko przemocy.
Ponadto zaprezentowano program artystyczny w wykonaniu
dzieci ze Świetlicy Środowiskowej
PKPS przy ul. Kopernika oraz
młodzieży z Gimnazjum nr 1.
Adresatami konferencji były
służby zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie z terenu
miasta – przedstawiciele: jednostek
pomocy społecznej, sądownictwa,
prokuratury, policji, oświaty, ochrony zdrowia.
OPRACOWAŁA: G. STAPEL-RYGOSIK

SOLIDARNI PRZECIW PRZEMOCY

sympozjum wzięli udział
przede wszystkim nauczyciele z tczewskich szkół, ale też rodzice, przedstawiciele instytucji
wspomagających rozwój młodego człowieka, m.in. kuratorzy, policjanci, sędziowie, pracownicy socjalni, psycholodzy.
Spotkanie otworzył Mirosław
Pobłocki, prezydent Tczewa.
– Niestety, moje obserwacje dzisiejszego systemu edukacji nie są
optymistyczne – powiedział prezydent. – Dzisiaj wiedza uczniów
sprowadza się często do umiejętności rozwiązywania testów.
Ostatnie wyniki matur skłaniają
do zastanowienia – w jakim miejscu jest dziś polska szkoła. .Kiedyś
wielkim sukcesem młodego człowieka było dostać się na studia,
a jeszcze większym – utrzymanie
się na uczelni i zdobycie wyższego wyksztalcenia, teraz to uczelnie
zabiegają o studentów. Dziękuję
nauczycielom, że mimo tych problemów, starają się jak najlepiej wykształcić naszą młodzież.
Zanim rozpoczęła się część naukowa, krótkie scenki z życia nastolatków i ich rodziców przygotowali uczniowie Gimnazjum nr 2.
Potem naukowcom pozostało wyjaśnić, dlaczego czasami tak trudno się w rodzinie porozumieć.
Neurodydaktyka to dyscyplina zajmująca się zastosowaniem
wiedzy z zakresu neurobiologii
w doskonaleniu procesu dydaktycznego.
– Bez zrozumienia biologicznych zmian w mózgu młodego
człowieka, poznania mechanizmów zachodzących w procesie
dorastania – nie zrozumiemy postaw młodych ludzi. Cel imprezy to integracja środowisk wychowawczych tczewskich placówek
w celu podniesienia jakości pracy z młodym człowiekiem. Jest to
na tyle znaczący temat, że warto uświadomić wszystkich rodziców i osoby odpowiedzialne za losy
młodego człowieka, co dzieje się
z ich dziećmi w tym trudnym
okresie, oraz odpowiedzieć na pytanie „Dlaczego dzieci zachowują
inaczej niż tego byśmy oczekiwa-

M. MYKOWSKA

W

Krótkie scenki z życia nastolatków przygotowali uczniowie
Gimnazjum nr 2

li” – mówi Piotr Kaczmarek, dyrektor Gimanzjum nr 2.
Badacze mózgu przekonują, ze
szkoła w obecnej formule nie wspiera naturalnych procesów uczenia
się i nie jest miejscem umożliwiającym indywidualny rozwój każdego ucznia.
Dla ministerialnych urzędników liczą się przede wszystkim
wyniki testów i tworzone na ich
podstawie rankingi, jednakże dla
rodziców i dzieci dużo ważniejsze
jest pytanie, czy szkoła pozwala
im się rozwijać, czy raczej marnuje ich indywidualne talenty. Dlatego – jak stwierdzili inicjatorzy
sympozjum, najpierw należałoby
postawić kilka kluczowych pytań.
Czy chcemy przygotować młodych
Polaków do roli kreatywnych, innowacyjnie myślących twórców,
czy raczej będziemy nagradzać
tych, którzy potrafią powielać znane schematy i najlepiej się dostosować? Czy celem jest wychowanie
ludzi umiejących wyrażać własne czy cudze myśli? Czy szkoła ma
ograniczać się do przekazywania
informacji, czy powinna również
rozwijać kreatywność, umiejętność pracy w grupie czy zdolność
wyszukiwania i selekcji informacji? Czy chcemy rozwijać u uczniów
jedynie tzw. twarde kompetencje,
które łatwo sprawdzić za pomocą testów, czy również te miękkie,
o które coraz głośniej dopominają
się pracodawcy? Czy miarą sukce-

su edukacyjnego powinna być liczba zdobytych na teście punktów,
czy raczej to, czy uczeń rozwinął
w szkole swoje zainteresowania
i zachował chęć do nauki?
Dzięki informacjom przekazanym
podczas sympozjum nauczyciele
i rodzice zapewne przychylniej
spojrzą na niektóre „irytujące”
zachowania nastolatków, np. ich
słabą koncentrację i senność na
pierwszych lekcjach… – Mózg nastolatków działa inaczej i ich rytm
snu i aktywności w ciągu doby jest
zupełnie inny niż u dorosłego człowieka – przekonywał dr Marek
Kaczmarzyk z Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Podczas sympozjum wystąpili
następujący prelegenci:
1. Dr Marek Kaczmarzyk, Uniwersytet Śląski – ,,Neurodydaktyka dorastania albo po co
nam nastolatki?”
2. Dr Dorota Ackermann-Szulgit, Uniwersytet Mikołaja Kopernika ,,Neurodydaktyka w
psychlogii – nowe spojrzenie na
mózg nastolatka”
3. Irena Kurek, Pedagog Gimnazjum nr 2, ,,Funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym”
4. Beata Richert – ,,Edukacja domowa, alternatywą dla tradycyjnej szkoły’’.
M.M.
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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
Więcej informacji w Domu
Przedsiębiorcy w Tczewie, w Biurze Wspierania Przedsiębiorczości, przy ul. Obrońców Westerplatte 3, I piętro, pokój 14 lub 16,
w godzinach pracy urzędu.

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

Wywiad z…
W

tym miesiącu w ramach cyklu rozmów z przedsiębiorcami inkubatora przedsiębiorczości o wypowiedź poprosiliśmy
Remigiusza Bzowskiego prowadzącego firmę Elrem Project.
Skąd pomysł na biznes?
Pomysł na biznes powstał
w momencie, kiedy uzyskałem
uprawnienia budowlane umożliwiające samodzielne prowadzenie
biura projektowego. Od tego momentu chciałem założyć coś swojego, wg własnej koncepcji. I udało
się. Od miesiąca prowadzę działalność gospodarczą i mam głowę pełną pomysłów. Mam nadzieje, że wszystko uda się zrealizować
i wcielić w życie.
Czym zajmuje się Pana firma?
Moja firma świadczy usługi z zakresu branży elektrycznej,
a w tym: projektowania instalacji
elektrycznych i teletechnicznych,
projektowania instalacji urządzeń przeciwpożarowych, kosztorysowania robót budowlanych,
przygotowywania specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych; nadzorowania, kierowania robotami budowlanymi; doradztwa technicznego,
przygotowywania dokumentacji
odbiorowych; pomiarów ochrony
przeciwporażeniowej, natężenia
oświetlenia itp.; wykonawstwa instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Przyjmuję również zlecenia na projekty wielobranżowe.
Jak dowiedział się Pan o inkubatorze przedsiębiorczości
i dlaczego właśnie to miejsce

wybrał Pan dla swojej firmy?
O Inkubatorze Przedsiębiorczości dowiedziałem się z reklamy na stronie internetowej www.
tcz.pl. Na początku prowadzenia
działalności zależało mi na niskich kosztach lokalu oraz dogodnej jego lokalizacji. Oferta Inkubatora Przedsiębiorczości jest bardzo
ciekawa i pozwala na samym początku skorzystać z pomocy jaką
oferuje Inkubator m.in. obniżone
koszty czynszu z wliczonymi mediami i internetem, kompletnie
wyposażone biuro wraz z stanowiskami komputerowymi, dostęp do
sali konferencyjnej, porady prawne itp. Polecam wszystkim, którzy
dopiero rozpoczynają własną działalność gospodarczą.
Jakie są Pana plany na przyszłość?
Aktualnie moje usługi trafiają
na rynek lokalny. W przyszłości
chciałbym zatrudnić kilku pracowników, pozyskać środki np.

z funduszy unijnych i wybudować własną siedzibę firmy wg autorskiego projektu inteligentnego budynku. Nowoczesne biuro
byłoby wizytówką prowadzonej
działalności gospodarczej, pokazywałoby innowacyjne podejście
do projektowania oraz jego funkcjonalność w życiu codziennym.
W kolejnym etapie chciałbym
rozszerzyć zasięg świadczonych
usług na rynek krajowy i zagraniczny. Pomysłów jest wiele, tylko, żeby się realizowały tak, jak
do tej pory. Tego życzę wszystkim
nowym przedsiębiorcom.
Dziękujemy za rozmowę, a
wszystkich zainteresowanych
ofertą zapraszamy do kontaktu
z ﬁrmą ElremProject Remigiusz Bzowski – inkubator nr
6 (parter) Domu Przedsiębiorcy
w Tczewie, ul. Obrońców Westerplatte 3, tel. 501-44-2232,
biuro@elremproject.pl – www.
elremproject.pl/.

Najczęściej zadawane pytania przez przedsiębiorców...
M

inisterstwo Gospodarki, wypełniając swoją misję stworzenia najlepszych w Europie
warunków prowadzenia działalności gospodarczej, podjęło inicjatywę publikowania odpowiedzi
na zapytania przedsiębiorców dotyczących procesu zakładania
i wykonywania działalności gospodarczej w Polsce.

Na
stronie
internetowej
Ministerstwa
Gospodarki
http://www.mg.gov.pl/
Prawo+dla+przedsiebiorcy/Najcze
sciej+zadawane+pytania cyklicznie będą się ukazywały odpowiedzi
na pytania, które poruszają ważne
kwestie dla przedsiębiorców.
Głównym celem działania jest
dostarczenie wiarygodnych i rze-

telnych informacji na temat prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Mamy nadzieję, że
niniejsza inicjatywa będzie stanowiła istotną pomoc dla przedsiębiorców w ich działalności.
Pytania dotyczące prowadzenia
działalności gospodarczej można zadawać także za pośrednictwem strony:

https://www.biznes.gov.pl/pl/
pomoc/
ŹRÓDŁO: WWW.MG.GOV.PL
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Alfons Guziński (1894-1982)

Raport do księcia
Sambora z okazji 750
jubileuszu miasta Tczewa

nauczycieli i legendą rodzimego
sportu.
Urodził się pod zaborem pruskim 21 lipca 1894 r. w Morzeszczynie. Wychowywał się w wielodzietnej rodzinie kociewskiego
murarza. Ukończył Collegium
Marianum w Pelplinie. Uczył się
także w gimnazjum w Świeciu.
Tutaj udzielał się w miejscowym
skautingu. Maturę zdał w Toruniu. W 1919 r. rozpoczął studia na
Uniwersytecie Poznańskim. Po
kilku latach uzyskał dyplom nauczyciela szkół średnich. Konsekwentnie podnosił swoje kwalifikacje zawodowe.
Po wybuchu I wojny światowej
został powołany do wojska. Brał
udział w krwawych bitwach na
froncie francusko-niemieckim. Został ciężko ranny w prawe ramię.
Resztę wojny spędził w szpitalach.
Dużo wtedy czytał i pogłębiał swoją wiedzę. W 1921 r. przyjechał do
Tczewa. Podjął pracę jako nauczyciel języka łacińskiego i niemieckiego w Humanistycznym Gimnazjum Męskim. Następnie uczył
w tutejszym Humanistycznym
Gimnazjum Żeńskim. W 1925 r.
ożenił się z młodą nauczycielką
Olgą (z d. Koim z Lwowa). Razem
przeżyli 57 lat. Pracę zawodową łączył z aktywnością społeczną. Jego
wielką pasją był sport. Od 1931 r.

FOT. ZBIORY PRYWATNE

tym roku mija 120. roczniW
ca urodzin Alfonsa Guzińskiego. Był nestorem tczewskich

Drużyna piłki nożnej Klubu Sportowego „Wisła”, 1930 r.
Pierwszy z prawej prezes A. Guziński

był prezesem Klubu Sportowego
„Wisła” w Tczewie.
Okupację przeżył wraz z rodziną na Lubelszczyźnie. Udzielał się
w tajnym nauczaniu. Po wyzwoleniu powrócił do Tczewa. Uczył
w Państwowym Gimnazjum i
Liceum Ogólnokształcącym im.
Adama Mickiewicza. W 1967 r.
w związku z likwidacja LO im.
A. Mickiewicza przeszedł na emeryturę. W sumie w oświacie przepracował blisko 50 lat.
Umiejętnie łączył nauczanie z pracą społeczną. W czasach
PRL zaangażował się w działalność Stronnictwa Demokratycznego (SD), dzięki czemu mógł realizować swoje pasje społeczne i
pomagać innym ludziom. Szcze-

gólnie udzielał się w sporcie. Po
1945 roku kilka lat kierował Klubem Sportowym „Wisła”, a później
został jego honorowym prezesem.
Z wielkim oddaniem rozbudzał
zainteresowania sportowe wśród
młodzieży.
Alfons Guziński żył w trzech
różnych epokach historycznych.
Przeżył 88 lat. Umarł 22 sierpnia
1982 roku. Wychował i wykształcił na poziomie wyższym czworo swoich dzieci. Był autorytetem
i wzorem dla tczewskiej młodzieży. Był również patriotą swojej
tczewskiej małej Ojczyzny. Nie
przypadkiem należał do promotorów jubileuszu 700-lecia Tczewa.
JAN KULAS

Florian Hłasko (1865-1921)
lorian Hłasko, urodzony 16
F
kwietnia 1865 r., a zmarły 29
grudnia 1921 – to komandor marynarki polskiej i pierwszy lekarz
w Szkole Morskiej w Tczewie.
Był synem Franciszka i Weroniki z Hatowskich, urodził się pod
zaborem rosyjskim w Hubinie
niedaleko Witebska, gdzie uczęszczał do gimnazjum. W Petersburgu ukończył Wydział Przyrodniczy oraz Wojskową Akademię
Medyczną. Edukację uzupełniał
w Pradze i Paryżu. Po studiach
został skierowany do pracy na
wschodnich wybrzeżach Syberii
jako lekarz w marynarce wojennej. Pływał po wodach Oceanu
Spokojnego, Kamczatki, Sachalinu, Japonii i Chin. Uczestniczył w wojnie rosyjsko-japońskiej,
przeżył jedenastomiesięczne oblężenie Portu Artur, cały czas bezinteresownie niosąc pomoc potrzebującym, również żołnierzom
Polakom.
Stacjonując na rosyjskim okręcie, blisko centrum trzęsienia zie-

mi jakie miało miejsce na Sycylii,
brał aktywny udział w akcji ratowniczej w Mesynie, za co został
odznaczony przez króla włoskiego
Krzyżem Komandorskim Orderu
św. Maurycego i Łazarza. Podczas
zaburzeń rewolucyjnych w Kronsztadzie w 1905 r. jako pracownik
Czerwonego Krzyża przeszedł linię silnego ognia, aby opatrywać
rannych powstańców.
W latach 1914-1917 dr Hłasko
uczestniczył w działaniach rosyjskiej marynarki wojennej na Bałtyku. W okresie rewolucji służył
jako lekarz admiralski. W armii
rosyjskiej dosłużył się stopnia generała majora (odpowiednik polskiego generała brygady).
W niepodległej Polsce na polecenie admirała Kazimierza Porębskiego zajął się organizowaniem pierwszej Szkoły Morskiej,
która powstała w 1920 r. w Tczewie. W jej strukturach pływał na
statku szkolnym „Lwów”. W Polsce uzyskał stopień komandora.
Jako lekarz służył poradą każde-

mu potrzebującemu w Tczewie.
Zmarł 29 grudnia 1921 roku na
zapalenie płuc. Pochowany został
na cmentarzu przy Państwowej
Szkole Morskiej w Tczewie. Pomnik ufundowało społeczeństwo
tczewskie w uznaniu zasług, jakie
położył dla miasta i jego mieszkańców.
Jest autorem książki „Morzami ku Polsce – z pamiętnika marynarza”, wydanej w Warszawie w 1922 r. Wspomnienia te są
świadectwem wielkiego patriotyzmu komandora Hłaski i dowodem na to, że w ciągu dwudziestu lat żeglowania po morzach
i oceanach, nigdy nie zwątpił
w odzyskanie przez Polskę niepodległości.
Źródło:
Jerzy Pertek, Florian Hłasko,
w: Polski Słownik Biograficzny,
tom IX, 1960-1961
Antoni Władyka, Posłowie
do książki „Morzami ku Polsce
– z pamiętnika marynarza”

Siedem i pół wieku temu,
Na kociewskim brzegu Wisły,
Prawa miejskie dla Tczewa
nadając,
Kazałeś wojom swoim miasta
strzec.
Już nikt nie pamięta ﬂisaków
pieśni,
Okruchy średniowiecznych
murów,
Jak kawałki pamięci – stały się
Niemymi świadkami historii
miasta.
Wypełniona modlitwą gotycka
fara,
Z ołtarzami świętych,
Skarbnica pamiątek,
I lecznica ludzkich dusz.
Tczew z Sobieskim królewsko
spokrewniony,
Pamięć Bonapartego dawno
zwiał wiślany wiatr,
Strzegł polskości z generałem
Dąbrowskim,
I błękitne mundury witał
z radością.
Wyniosły wiatrak czas tylko
miele,
Stary most w Wiśle się pławi,
Z ocalałymi fortecznymi
basztami,
Oczekującymi na swoje
utracone siostry.
Smukła wieża ciśnień
jak martwa ambona,
Pozuje jedynie do zdjęcia.
Na starym rynku już bez
ratusza
i tak pełnym uroku,
Pozostały cztery pory roku.
Magistracki zegar znów czas
odmierza.
Przycichł kolejarski rytm.
W murach szkoły morski ślad.
Tczew z wykrochmalonym
nadwiślańskim bulwarem
– malarzy o pędzel prosi.
Patrz, jak pięknieje i rozrasta,
Czy jesteś Samborze kontent
Ze swojego miasta?
PAWEŁ SZCZUKA
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Na sesji Rady Miejskiej w Tczewie 30 października 2014 r. podjęto następujące uchwały:
– Nr XLVIII/386/2014 w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2014 r.;
– Nr XLVIII/387/2014 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tczewa na lata 2014-2026;
– Nr XLVIII/388/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad
projektem uchwały budżetowej;
– Nr XLVIII/389/2014 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania i udzielania ulg w spłatach należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie
Miejskiej Tczew;
– Nr XLVIII/390/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

– Nr XLVIII/391/2014 w sprawie uchwalenia Programu Współpracy
Gminy Miejskiej Tczew z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015;
– Nr XLVIII/392/2014 w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie na rok 2015;
– Nr XLVIII/393/2014 w sprawie porozumienia międzygminnego;
– Nr XLVIII/394/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego;
– Nr XLVIII/395/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa.

Uchwała XLVIII/386/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 października 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2014 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c, d, e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 zm. poz.
645 i poz. 1318; z 2014 r. poz. 379; poz. 1072) art. 239, art. 242 ust.1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o ﬁnansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 zm. poz. 938; poz. 1646; z 2014 r. poz. 379; poz. 911; poz. 1146) – Rada Miejska w Tczewie, po zasięgnięciu opinii Komisji Finansowo-Budżetowej
uchwala, co następuje:
§1
W uchwale Nr XXXIX/319/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Tczewa na 2014 rok zmienionej
uchwałą Nr XLII/340/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 marca 2014
r.; uchwałą Nr XLIII/352/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 kwietnia 2014 r. oraz uchwała Nr XLV/367/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia
26 czerwca 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1. Ustala się dochody budżetu miasta Tczewa w wysokości
– 176.284.023 zł, w tym:
a) dochody bieżące w kwocie 168.224.160 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie 8.059.863 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Ustala się wydatki budżetu miasta Tczewa w wysokości
–179.916.312 zł, w tym:
a) wydatki bieżące w kwocie 165.047.653 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie 14.868.659 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały”.
2) § 2 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„§ 2.1. Ustala się deficyt budżetu miasta Tczewa w wysokości 3.632.289 zł,
który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych w łącznej kwocie 3.632.289 zł.
2. Ustala się przychody budżetu miasta Tczewa w wysokości 9.232.289 zł,
pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem nr 4
do uchwały”.
3) § 4 ust. 1 otrzymują brzmienie:

„§ 4.1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały”.
4) § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 6.2. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sﬁnansowanych: dochody w wysokości
1.327.801 zł, wydatki w wysokości 1.327.801 zł, zgodnie z załącznikiem
nr 8 do uchwały”.
5) § 7 ust. 1 pkt b) i ust. 2 otrzymuje brzmienie
„§ 7. 1.Ustala się dotacje podmiotowe dla:
b) podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości
15.710.874 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
2. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez
podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości
2.964.910 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały”.
6) § 8 skreśla się pkt 2 i 3.
7) Załączniki 1, 2, 3, 4, 5, 8 i 10 do uchwały otrzymują nowe brzmienie jak załączniki do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY R ADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE
MIROSŁAW AUGUSTYN

Uzasadnienie
1) ZWIĘKSZENIE BUDŻETU MIASTA PO STRONIE DOCHODÓW
O KWOTĘ – 3.852.061 zł,
w tym:
− dochody bieżące zwiększenie o kwotę – 1.761.885 zł,
− dochody majątkowe zwiększenie o kwotę – 2.090.176 zł,
z tytułu;
a) przyznanej części rekompensującej subwencji ogólnej na 2014 rok na wyrównanie ubytku dochodów z podatku od nieruchomości w specjalnych
strefach ekonomicznych – 241.257 zł,

b) refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu pn. Central
Meet Bike (125.088 zł) i INTERLOC (22.320 zł) – 147.408 zł,
c) otrzymanej dotacji na realizację projektu „WROTA TCZEWA”– ostateczne rozliczenie i zakończenie projektu – 10.176 zł,
d) zwiększonych wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych
– 600.000 zł,
e) zwiększonych wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób
prawnych – 600.000 zł,
f) zwiększenia planu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
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i opłat – 40.000 zł,
g) zwiększonych wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności – 80.000 zł,
h) zwiększenia planu z tytułu różnych dochodów, rozliczeń z lat ubiegłych,
pozostałych odsetek, różnych opłat, itp. – 17.383 zł,
i) zwiększenia planu wpływów ze sprzedaży mienia – 2.000.000 zł,
j) zwiększenia planu dochodów jednostek budżetowych w związku z wypracowaniem przez jednostki większych dochodów niż planowano (Fabryka
Sztuk – 30.000 zł; TCSiR – 65.000 zł; SSP nr 2 – 12.000 zł; SP nr 5 – 2.330
zł; SP nr 7 – 4.500 zł; SP nr 8 – 2.007 zł) – 115.837 zł.
2) ZMNIEJSZENIE budżetu miasta po stronie wydatków o kwotę
NETTO – 763.530 zł, w tym:
− zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę – 804.530 zł,
− zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę – 41.000 zł, z tego:
2A) zwiększenie planu wydatków o kwotę – 630.529 zł,
w tym:
− wydatków bieżących – 604.529 zł,
− wydatków majątkowych – 26.000 zł,
z tytułu:
a) zwiększenia planu wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych
– 140.000 zł,
b) zwiększenia planu wydatków na wypłatę odszkodowań dla osób prawnych z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych oraz pomieszczeń tymczasowych przyznanych wyrokiem sądowym – 15.000 zł,
c) zwiększenie planów wydatków jednostek budżetowych ( SSP nr 2 –
12.000 zł, SP nr 5 – 2.330 zł; Fabryki Sztuk – 30.000 zł; TCSiR – 65.000 zł;
w tym 26.000 zł na zakupy inwestycyjne) – 109.330 zł,
d) zwiększenia planu wydatków Gimnazjum nr 2 na zakup sprzętu sportowego do wyremontowanej hali Pilawa – 10.000 zł,
e) zwiększenia planu wydatków szkół podstawowych z jednoczesnym przeniesieniem planu miedzy działami w związku ze zwiększeniem m.in.: z dniem
1 września b r. liczby oddziałów klas pierwszych, zabezpieczeniem środków
na wypłaty emerytalne nauczycieli, na urlopy zdrowotne – zgodnie z zestawieniem przygotowanym przez Wydział Edukacji – 356.199 zł,
2B) zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę – 1.394.059 zł,

z tytułu:
− zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne Gimnazjum nr 3 z jednoczesnym przeniesieniem między §§, w tym: na zakupy inwestycyjne 15.000 zł – 64.059 zł,
− zmniejszenie planu dotacji dla przedszkoli niepublicznych i punktów
przedszkolnych w związku ze zmniejszeniem liczby dzieci w placówkach
i zmniejszeniem kosztu utrzymania 1 dziecka w Przedszkolu nr 8 z dnia
1 września b r. – 700.000 zł,
− zmniejszenie planu dotacji dla gimnazjów niepublicznych i Gimnazjum
Katolickiego w związku ze zmniejszeniem planu wydatków Gimnazjum nr
3 – 30.000 zł,
− zmniejszenia planu wydatków na wykup kuponów odsetkowych od wyemitowanych obligacji komunalnych – 600.000 zł.
Powyższe zmiany spowodują zmniejszenie planowanego deficytu budżetu
miasta o kwotę 4.615.591 zł, tj. do kwoty 3.632.289 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych.
Zmniejszenie deficytu umożliwi sfinansowanie planowanych rozchodów
budżetu w kwocie 5.600.000 zł z wolnych środków z lat ubiegłych, bez konieczności emisji obligacji komunalnych, jak było wcześniej zaplanowane.
Jednocześnie dokonano:
a) przeniesienia między rozdziałami 75615 i 75616 w planie dochodów z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych,
b) przeniesień między działami 801 i 854 planu wydatków SSP nr 2,
c) przeniesienia między działami 750, 854 i 921 planu wydatków Wydziału Edukacji.
W załączniku nr 8 do uchwały zwiększono w dz. 801, rozdz. 80101
o kwotę 3.639 zł plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych w związku z otrzymana darowizną i odszkodowaniem z PZU przez
Szkołę Podstawową nr 7 i o kwotę 22.190 zł z tytułu darowizny pieniężnej
otrzymanej przez Szkołę Podstawową nr 12 oraz w dz. 801, rozdz. 80110
o kwotę 848 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem z PZU przez
Gimnazjum nr 3.
SKARBNIK MIASTA
HELENA KULLAS

Uchwała XLVIII/390/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 października 2014r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645, poz.
1318; Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j. t.
Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, zm. poz.1593) po zasięgnięciu opinii Komisji Polityki Społecznej, Komisji Polityki Gospodarczej oraz Komisji Finansowo-Budżetowej – Rada Miejska w Tczewie
uchwala, co następuje:
§1
W uchwale Nr XXVIII/230/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31
stycznia 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2013 r. poz. 1130) zmodyfikowanej uchwałą nr XXXIII/268/2013
Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniającą uchwałę
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2013 r. poz.
2963) wprowadza się następujące zmiany:
– załącznik nr 1 określony w § 1 uchwały Nr XXVIII/230/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 stycznia 2013 r. stanowiący wzór deklaracji otrzy-

muje nowe brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tczewa.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015r. po uprzedniej publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY R ADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE
MIROSŁAW AUGUSTYN

Uzasadnienie
W związku z przeprowadzeniem reorganizacji w Urzędzie Miejskim w Tczewie oraz zaciągnięcia opinii składających deklaracje o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi postanowiono nanieść poprawki do aktualnej deklaracji (załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIII/268/2013
Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 czerwca 2013 roku).

– dział A pkt A.1 dopisuje się miejsce składania deklaracji
– dział A pkt A.2 koryguje się nazewnictwo składanych deklaracji
– dział A pkt A.4.3 „nazwisko i imię wspólników nazwa pełna „zastępuje się
słowami „nazwa podmiotu”
– dział A pkt A.4.3.1 wykreślono.
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WSPOMNIENIE O SZKOLE MORSKIEJ
W 1923 roku, po ukończeniu 6ciu klas ostrowskiego Gimnazjum, za zgodą moich rodziców,
zacząłem starać się o dostanie do
Szkoły Morskiej w Tczewie na wydział mechaniczny. W przyszłości
wyobrażałem sobie, że zostanę
oﬁcerem marynarki handlowej,
a nawet – w specjalnych okolicznościach – oﬁcerem polskiej ﬂoty
wojennej(...). Pobyt w Szkole Morskiej nie był dla mnie tak pomyślny, jak przedstawiłem go sobie
w wyobraźni. Po odbyciu wstępnego pływania na szkolnym statku „LWÓW”– wyjątkowo dopiero po rocznej nauce teoretycznej
w Szkole – doszedłem do wniosku, że organizm mój w zupełności nie odpowiada przebywaniu na morzu, z racji wrodzonego
nieznoszenia kołysania się okrętu. Nawet najmniejsze „kiwanie
się” statku wywoływało w moim
organizmie tak silne i przewlekłe,
okropnie męczące „jechanie do
Rygi”, że stawałem się wprost niezdolnym do jakiejkolwiek pracy
marynarsko-uczniowskiej. Dużo
przecierpiałem przez tą moją
wrodzoną „chorobę morską”.
W zamian za to zobaczyłem kawał
świata. Z portowych miast byłem
we Francji w Dunkierce i Cherbourgu, w Anglii – w Liverpoolu.
Z miast, godnych obejrzenia, zwiedziłem z grupą moich kolegów –
Arras, Amiens, Rouen i Paryż.
Pomimo uroku poznawania
szerokiego świata, zostałem tak
zniechęcony moją nieustępliwą
chorobą morską, że po próbnym
pływaniu (trwającym z okresem
postoju w doku około 3 miesięcy) zrezygnowałem z perspektywy
zostania marynarzem i zdecydowałem się na opuszczenie Szkoły Morskiej w Tczewie. Ojciec mój
mówił mi: „Korzeniowski-Conrad, nasz polski Wołyniak był
dobrym i znanym marynarzem.
Może więc i ty Wiesławie mimo
że urodziłeś się daleko od morza,
na naszym piaszczystym Mazowszu, zżyjesz się morzem i pokochasz go?” W duchu przyznawałem ojcu rację, że może kiedyś
przyzwyczaję się do morza, ale
do powrotu „na morze” stanowczo nie dałem się namówić. Dzisiaj, wspominając owe odległe
czasy mojego okresu życia ma-

W gmachu obecnego I LO mieściła się Szkoła Morska (1920-1930)

rynarskiego, widzę w wyobraźni
szkolących mnie w Szkole Morskiej i na szkolnym statku „LWOWIE” znanych w całym Kraju ludzi morskich, zasłużonych
dla naszej Ojczyzny. Gdy piszę
te słowa stają mi przed oczami
owi dzielni marynarze, jak: Mamert Stankiewicz (…), Konstanty Maciejewicz (…), Stanisław
Kosko (…). Zasłużonymi wykładowcami i wychowawcami elewów Szkoły Morskiej w Tczewie,
znanymi z ich wysokiej fachowości w dziedzinie budowy okrętów,
nawigacji, prawa morskiego itd.
byli między innymi następujący
oﬁcerowie marynarki: inż. An-

toni Garnuszewski (…), inż. Kazimierz Bielski (…), Aleksander
Majewski (…), Aleksander Maresz (…), inż. Tadeusz Kokiński
(…). Byli i inni, których jednak
już nie pamiętam, boć przecież
w moim umyśle niektóre osoby mogą być już zamazane różnymi własnymi przeżyciami,
przytępiającymi ludzką pamięć.
Z kolegów, mających w przyszłości zostać oﬁcerami marynarki pamiętam między innymi: Szczotkowskiego (siedziałem
z nim na jednej ławie), Umiastowskiego, Meisnera (brata znanego
pisarza), Sobańskiego (podobno
hrabiego), Rolnika, Ziołę, Wojcie-

chowskiego (rzekomo kuzyna Poli
Negri), Modelskiego oraz kilku
innych – losy których są mi zupełnie nieznane. Odnośnie kapitana
statku szkolnego „LWÓW”, Mamerta Stankiewicza, przypominam sobie dwuwiersz jaki śpiewaliśmy o nim, a który brzmiał:
Mamercie, drogi Mamercie
Wleź na reję, stań na percie!
Co to jest reja i co nazywa się
pertą, może wyjaśnić każdy dzisiejszy marynarz (...)
Ot, wspomnienia moje sprzed
pół wieku. Nawet dzisiaj miłe
i z humorem wyłuskiwane z pamięci, ale niegdyś, w 1924 roku,
w chwili zrezygnowania mnie
z nauki w Szkole Morskiej, były
ówczesne dumania pełne goryczy
i niepewności. Natężone rozumowania moje były pełne różnych
myśli – co dalej robić ze swoją
osobą, po zdjęciu z siebie munduru elewa marynarskiego. Decyzję
w tej sprawie podjąłem jednak
wyjątkowo dość szybko (…).
Następnie Adam Wiesław Zakrzewski rozpoczął naukę w Państwowej Szkole Mierniczej i Przemysłowo-Leśnej na Wydziale
Przemysłu Leśnego w Łomży.
Źródło: Zakrzewski Adam, Sam
o sobie („Wiadomości rodzinne cz. 2”),
Warszawa 1976 (w zbiorach rodzinnych Leszka S. Zakrzewskiego).

ADAM WIESŁAW ZAKRZEWSKI (1905-1984) – humanista, inżynier technologii drewna, związany ze swoim miejscem urodzenia – Ostrowią Mazowiecką (niegdyś
Ostrów Łomżyński), o której dziejach napisał wiele prac,
członek-założyciel Towarzystwa Miłośników Ziemi Ostrowskiej, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty Nr 5 w Cieszynie. W czasie drugiej wojny
światowej został zdemobilizowany i brał udział w wojnie
obronnej Polski, następnie działał w konspiracji (Narodowej Organizacji Wojskowej, a potem w Armii Krajowej),
następnie wstąpił do Ludowego Wojska Polskiego i odbył
cały szlak bojowy, w 1951 roku w stopniu majora został
przeniesiony do rezerwy. Pracował w Instytucie Technologii Drewna, również jako starszy asystent. Uczył w Zasadniczej Szkole Rzemiosła Artystycznego w Warszawie.
Na łamach „Technika Drzewnego” publikował artykuły
fachowe. Tłumaczył z języka rosyjskiego opracowania dotyczące produkcji mebli.
(Na podstawie: Bartniczak Mieczysław, Ostrów Mazowiecka i okolice, Warszawa 1987, s. 109-111
oraz http://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Wies%C5%82aw_Do%C5%82%C4%99ga-Zakrzewski).

FOT. ZE ZBIORÓW RODZINNYCH LESZKA ZAKRZEWSKIEGO I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TCZEWIE

Dzięki uprzejmości Pana dr. Leszka S. Zakrzewskiego, który latem tego roku odwiedził Bibliotekę, publikujemy fragment wspomnień jego stryjecznego dziadka – Adama Wiesława Zakrzewskiego. Cały rozdział dotyczący Jego pobytu
w tczewskiej Szkole Morskiej dostępny jest w Sekcji Historii Miasta.
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GRUDZIEŃ W CENTRUM KULTURY I SZTUKI
bohaterowie – Emma i Kacper, wyjeżdżają na narciarską wycieczkę. Jakie przygody
czekają na naszych bohaterów? Czy coś jest
w stanie zagrozić ich przyjaźni? Jak poradzą sobie z nowymi sympatiami swoich najlepszych przyjaciół?

l Koncert Mikołajkowy
Występuje: ANNA MARIA JOPEK
6 grudnia (sobota) godz. 19:00
Bilety: przedsprzedaż: 60 zł,
w dniu koncertu: 70 zł

l Koncert Sylwestrowy
Śmiechoterapia
z Krystyną Sienkiewicz
O-peretkowo, K-abaretowo, M-usicalowo

KWARTET Anny Marii Jopek to obok
wokalistki: Krzysztof Herdzin, Piotr Nazaruk, Robert Kubiszyn. „Najbardziej
wszechstronna i szalona formacja z jaką
pracuję”– mówi Anna Maria Jopek. Dodaje, że żaden z jej zespołów nie jest tak
rozśpiewany i żaden nie jest tak widowiskowy. Muzycy grają na niezliczonej ilości
instrumentów, które potraﬁą zmieniać
w trakcie trwania utworów. Kolory mienią się i przenikają, muzyka wymyka się
konwencjom, gatunkom i formom. Zdaje się nie mieć żadnych ograniczeń. „Ten
projekt to dużo cudownej zabawy, ale
i wielkie wyzwanie” – mówią sami artyści.

31 grudnia (środa) godz. 19:30
Bilety: 60 zł

l Poranki ﬁlmowe w CKiS
Kacper i Emma – ferie zimowe
14 grudnia (niedziela) godz. 11:00
Bilety: 5 zł
Znani z pierwszego pokazu w ramach cyklu

Anna Maria Jopek

Legenda polskiej sceny kabaretowej
w prześmiesznym programie muzycznym. Najzabawniejsze monologi, doskonałe piosenki, humor najwyższych lotów, a to wszystko okraszone czarem
i urokiem niezłomnej Krystyny Sienkiewicz, przy czynnym akompaniamencie
pianisty. Królowa kabaretu w wyśmienitej formie, uwielbiana przez publiczność,
wciąż zachwyca swoim temperamentem.
W swoim około godzinnym recitalu rozbawia publiczność nie tylko śpiewając,
ale również pląsając w rytm znanych
wszystkim szlagierów.
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