Tczew
•

Panorama Miasta • www.wrotatczewa.pl • www.bip.tczew.pl • Listopad 2015

PANORAMA MIASTA
BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY SAMORZĄDU MIASTA TCZEWA
NR 10/292 • TCZEW • listopad 2015 r. ISSN 1234–5911

NOWA KOCIEWSKA

W NUMERZE



M. Mykowskwa



O

d 9 listopada jeździmy całą ul. Kociewską. Jej pierwszy
odcinek, biegnący przez Os. Bajkowe został oddany w
2004 r. Kolejny fragment zbudowany został w 2013 r, a ostatni – między ul. Żwirki i ul. Jagiellońską – w tym roku. Dzisiaj
al. Kociewska liczy ok. 2,3 km i staje się jedną z głównych
arterii komunikacyjnych zachodniej części miasta, odciążając m.in. ul. Armii Krajowej. W przyszłości Kociewska będzie
fragmentem obwodnicy Tczewa.
Więcej na str. 7 

Prezydent Tczewa podpisał
porozumienie o współpracy
z Rodzinnymi Ogrodami
Działkowymi
Tczewianie zgłosili
43 wnioski do Budżetu
Obywatelskiego 2016
– trwa weryfikacja projektów

	W Szkole Podstawowej

nr 5 – nowa sala
w starych murach

	Od 7 grudnia – rowerzyści

mogą jeździć pod prąd
na ulicach jednokierunkowych
Starego Miasta


Tczew biało-czerwony
– świętowaliśmy
niepodległość

 • Aktualności
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Kto jest kim w Radzie Miejskiej

XIII SESJA

rajmund dominikowski

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

J

estem po raz czwarty w Radzie Miejskiej w
Tczewie. Po raz pierwszy zostałem wybrany
do rady w 1994 roku i byłem w niej przez kolejne
trzy kadencje. Po dwóch kadencjach przerwy,
wygrałem wybory w zeszłym roku z najlepszym
wynikiem w Tczewie wśród kandydatów Platformy Obywatelskiej.
Moim okręgiem wyborczym jest okręg nr 14
obejmujący ulice: al. Zwycięstwa, ul. Wyzwolenia
i ul. Niepodległości. W tym okręgu jest 17 budynków z 1304 mieszkaniami i w każdym mieszkaniu
byłem dwa razy. Nie zawsze zastałem mieszkańców tych mieszkań,
ale zostawiałem swoją wizytówkę z zapewnieniem, że będę zawsze
reagował na wszelkie sygnały i zawsze na każdy sygnał będzie reakcja.
I tak staram się postępować. Nawiązałem współpracę ze wspólnotami
mieszkaniowymi w moim okręgu wyborczym i zaproponowaliśmy realizację siedmiu projektów do Budżetu Obywatelskiego w 2015 roku i
sześć z nich zostało zrealizowanych. Siódmy projekt: remont schodów
przy al. Zwycięstwa nie został zrealizowany, ponieważ jego zakres
finansowy przekraczał możliwości regulaminowe. Pozostałe projekty
to: chodnik od wieżowców do ul. Niepodległości (wzdłuż ośrodka
zdrowia), poszerzenie parkingu przy wieżowcu al. Zwycięstwa 19,
remont schodów przy wieżowcu al. Zwycięstwa 20 do ulicy Wojska
Polskiego, nowy żywopłot na skarpie wokół wieżowców, dokończony
chodnik wokół wieżowca przy al. Zwycięstwa 20, toalety dla psów i
stojaki rowerowe. Jak na jeden rok to bardzo dużo. Obecnie złożyliśmy
następnych pięć projektów upiększających nasze osiedle.
Mam 69 lat. Aktualnie jestem na emeryturze, posiadam wyższe wyksztalcenie. Przez 20 lat byłem związany z branżą spożywczą oraz z
działalnością ubezpieczeniową.
Czas wolny wykorzystuję uprawiając tenis ziemny, stołowy oraz na
wycieczkach rowerowych wokół Tczewa. Bardzo interesuję się religioznawstwem.
Jestem żonaty (żona Hanna), mam dwóch synów (Bartosz i Marek),
dwie wnuczki (Agnieszka i Alicja).
Dyżur radnego: drugi czwartek miesiąca w Biurze Rady w godzinach
15,oo-16,oo, ale zawsze jestem „pod telefonem” (604 545 943), a
pocztę elektroniczną czytam codziennie.
e-mail: rajmunddominikowski@wp.pl

24 grudnia – Urząd Miejski nieczynny
W

czwartek 24 grudnia Urząd Miejski będzie nieczynny. Dzień
wolny od pracy został ustalony w zamian za święto 26 grudnia,
przypadające w sobotę. Za utrudnienia przepraszamy.

Ilu nas jest?
3 listopada br. w Tczewie zameldowane były 58 473 osoby, w tym
57 160 na pobyt stały i 1313 na pobyt czasowy. Od początku października ubyło 31 mieszkańców miasta.
Panorama Miasta – Biuletyn Informacyjny
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I.	Część pierwsza:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie sesji i powitanie gości.
Sprawdzenie obecności radnych.
Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji.
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z 29 października 2015 r.
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za listopad
2015 r.
6. Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych w okresie
od 29 października do 25 listopada 2015 r.

II. Część druga:
1. Informacja z funkcjonowania systemu gospodarki odpadami
komunalnymi za rok 2015.
2. Podjęcie uchwał w sprawie:
2.1 zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania
prac społecznie użytecznych w mieście Tczewie na rok 2016,
2.2udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego,
2.3przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Tczewa
na lata 2016-2020,
2.4zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w
mieście Tczewie na rok 2016”,
2.5zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i przystąpienia do
Stowarzyszenia Polska Unia Mobilności Aktywnej.
3. Zgłaszanie interpelacji, zapytań oraz wniosków.
4. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania,
życzenia itp.).
Porządek sporządzono 5 listopada 2015 r.

Kalendarz imprez miejskich 2016 r.

S

erdecznie zapraszamy do współtworzenia Kalendarza Imprez
Miejskich 2016.

Zgłoszenia wydarzeń z dziedziny kultury należy przysyłać
do 20 listopada 2015 roku do Centrum Kultury i Sztuki:
• na adres Centrum – 83-110 Tczew, ul. St. Kard. Wyszyńskiego 10
• drogą mailową: ckis@ckis.tczew.pl,
• lub faxem: 58 531 07 07 wew. 37
z dopiskiem KALENDARZ IMPREZ MIEJSKICH 2016.
Jednocześnie informujemy, że przyjęcie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z udostępnieniem sali widowiskowej lub innych pomieszczeń
CKIS. Te kwestie będą rozpatrywane i negocjowane indywidualnie.
Wymaga to złożenia do CKiS odrębnego pisma o wynajem sali.
Zgłoszenia wydarzeń z dziedziny sportu i rekreacji należy przysyłać do 27 listopada 2015 roku do Tczewskiego Centrum Sportu
i Rekreacji:
• na adres • 83•110 Tczew, ul. Wojska Polskiego 28a
• drogą mailową: sportrom@wp.pl
• lub faxem: 58 531 46 26.
z dopiskiem KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH 2016.
Pozostałe wydarzenia należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w
Tczewie (Biuro Rzecznika Prasowego) – do 27 listopada 2015 r.
• na adres: 83•110 Tczew, pl. Piłsudskiego1, pok. 30
• drogą mailową: sniegula@um.tczew.pl
• faxem: 58 531 34 52.
UWAGA! Zgłoszenia powinny zawierać nazwę imprezy, datę, godzinę
(jeśli jest możliwa do określenia), miejsce, i dane organizatora wydarzenia (nazwę, adres i numer telefonu).
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Krótko

Pierwsze takie w województwie

Porozumienie z działkowcami



Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki podpisał porozumienie o współpracy z Rodzinnymi Ogrodami
Działkowymi.

Dworcowa od-nowa

D

– Jest to kontynuacja porozumienia podpisanego przez marszałka woj. pomorskiego z prezesem
Polskiego Związku Działkowców,
do którego doszło podczas Krajowych Dni Działkowca w Tczewie
- powiedział prezydent Mirosław
Pobłocki. – Chociaż przez cały
czas współpraca samorządu miasta i działkowców jest bardzo dobra, chcieliśmy ją sformalizować,
czego efektem jest to porozumienie – pierwsze takie w naszym
województwie.
Klaus Kosowski, prezes Kolegium Prezesów ROD w Tczewie,
podziękował w imieniu działkowców za dotychczasową współpracę i za możliwość podpisania
porozumienia zapowiadającego
dalszy jej etap.
Strony zawierając porozumienie
mają na uwadze cenną wartość
przyrodniczą oraz historyczną i
kulturową ogrodów działkowych
w Tczewie, a także ich wielką
rolę w tworzeniu warunków do
integracji społecznej, rekreacji i

M. Mykowska

okument podpisany został 9 listopada w Urzędzie
Miejskim w Tczewie. To pierwsze
takie porozumienie w woj. pomorskim. W imieniu prezesów
jedenastu ROD porozumienie
podpisali: Klaus Kosowski, prezes Kolegium Prezesów ROD oraz
Mieczysław Żuchliński, sekretarz Kolegium Prezesów ROD.
Porozumienie z ROD w Lubiszewie podpisał również wójt gminy
Tczew – Roman Rezmerowski.

wypoczynku mieszkańców oraz
promowania działań na rzecz
ochrony środowiska i edukacji
ekologicznej.
Współpraca będzie się opierać w
szczególności na następujących
działaniach:
1. udziale Prezydenta w organizacji i przeprowadzaniu
konkursów na najładniejszą
działkę ogrodniczą;
2. udziale Prezydenta w organizacji uroczystości i imprez
tematycznych ROD, takich jak
np.: wystawy ogrodnicze, dożynki, festyny rodzinne ROD;
3. udziale ROD w zadaniach inicjowanych przez Prezydenta
w zakresie tworzenia miejsc
rekreacji i wypoczynku mieszkańców i udostępniania terenów ROD w tym celu;
4. udziale ROD w projektach

edukacyjnych na rzecz środowiska miejskiego, promujących zrównoważony rozwój
terenów miejskich;
5. udziale ROD w organizacji imprez miejskich, mających na
celu m.in. promocję regionu,
środowiska, działań ekologicznych i współpracę z organizacjami pozarządowymi.
W Tczewie znajduje się 11 ogrodów działkowych. Najstarsze (im.
Jana Kasprowicza) założone zostały w 1911 r., najmłodsze (Nad
Wisłą i W. Witosa) – w 1983 r. Ich
łączna powierzchnia to 145,49
ha, Znajduje się tam 3353 ogródki działkowe.
To tczewskiego okręgu zaliczane
są też ROD Sambor w Lubiszewie
(6,3 ha, 125 działek).

M.M.

Teraz czas na weryfikację

Budżet Obywatelski 2016 – wpłynęły 43 wnioski
Do 6 listopada mieszkańcy Tczewa mogli zgłaszać wnioski do Budżetu Obywatelskiego Tczewa 2016. Wpłynęły
43 wnioski. Na tym etapie najbardziej aktywni okazali się mieszkańcy Os. Garnuszewskiego.

L
•

•
•
•
•
•
•
•

iczba wniosków w poszczególnych okręgach:
z okręgu nr I (Bajkowe, Witosa)
– 6 wniosków
z okręgu nr II (Bema, Czyżykowo, Za Parkiem) – 5
z okręgu nr III (Stare Miasto) – 1
z okręgu nr IV (Prątnica, Suchostrzygi I) – 6
z okręgu nr V (Suchostrzygi II) – 3
z okręgu nr VI (Zatorze, Staszica) – 5
z okręgu nr VII (Garnuszewskiego) – 13
z okręgu nr VIII (Nowe Miasto,
Kolejarz, Strzelnica) – 4.

Złożone wnioski dotyczą
montażu iluminacji wiaduktu,
iluminacji świątecznych, montażu lub rozbudowy siłowni
pod chmurką, placów zabaw,
urządzenia terenów rekreacyjnych, wykonania i remontów
fragmentów dróg, chodników,
remontu schodów, zagospodarowania zielenią, wykonania
skoczni i bieżni lekkoatletycznej
na terenie boiska SP 5, wykonania koncepcji zagospodarowania terenu, budowy progów
zwalniających, budowy parkingu, wykonania monitoringu.

Dalszy harmonogram Budżetu
Obywatelskiego:
• weryfikacja projektów – do
11.12.2015 r.
• ogłoszenie listy projektów
– do 21.12.2015 r.
• głosowanie na zakwalifikowane projekty – od 22.12.2015 r.
do 10.01.2016 r.
• losowanie projektów, które
otrzymały równą liczbę głosów – do 27.01.2016 r.
• ogłoszenie wyników Budżetu Obywatelskiego – do
29.01.2016 r.

M.M.

Dworcowa od-nowa – to otwarty
konkurs na zagospodarowanie
nieruchomości po dawnej spedycji kolejowej.
Obiekt był wykorzystywany
również jako Bank Żywności.
Znajduje się w sąsiedztwie
zintegrowanego węzła transportowego. Właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa,
a użytkownikiem wieczystym
– Gmina Miejska Tczew.
Konkurs „Dworcowa od-nowa”
ogłosiło Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Jego celem jest wyłonienie
podmiotu , który na nieruchomości prowadzić będzie niekomercyjna działalność usługową o charakterze: społecznym,
kulturalnym, oświatowym,
turystycznym, informacyjnym
lub wychowawczym. Powyższe
funkcje mogą się łączyć.
Prowadzona działalność gospodarcza musi być oryginalna
i odnosząca się do specyfiki i
charakteru węzła komunikacyjnego. Zaproponowana oferta
powinna cechować się wysokim poziomem jakości, a jej
część powinna mieć charakter
regionalny, służący promocji
Tczewa, Kociewia, jego historii,
tradycji oraz współczesności.
Zwycięzca konkursu nabędzie
prawo do zawarcia umowy użyczenia nieruchomości na okres
20 lat.
W konkursie mogą wziąć udział
organizacje pozarządowe, organizacje pożytku publicznego,
spółdzielnie oraz małe i średnie
przedsiębiorstwa.
Otwarcie ofert – 25 listopada
o godz. 10.00 w siedzibie TTBS
(ul. Kołłątaja 9).
Więcej informacji w siedzibie
TTBS Sp. z o.o., ul. Kołłątaja 9,
pok. 12 (parter).

 • Samorząd
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 Podatki lokalne w 2016 r.
Radni przyjęli stawki lokalnych
podatków, które obowiązywać
będą w 2016 r.
W stosunku do 2015 r. obniżone
zostały stawki podatku od nieruchomości dla budynków lub
ich części wykorzystywanych na
cele gospodarcze. Wynika to z
decyzji ministra finansów, który biorąc pod uwagę deflację,
obniżył o 1,2 proc. maksymalne
stawki podatków lokalnych obowiązujących w 2016 r. W Tczewie
stawki od podatku od nieruchomości obowiązujące dotychczas
i zaproponowane na 2016 r.
mieszczą się w granicach stawek
ogłoszonych przez ministra, za
wyjątkiem wspomnianych budynków przeznaczonych na działalność gospodarczą. W związku
z tym stawka podatku od tego
rodzaju nieruchomości zostanie
zmniejszona z 23 zł do 22,86 zł
rocznie. W efekcie dochód miasta zostanie uszczuplony o ok.
80 tys. zł.
Pozostałe stawki podatku od
nieruchomości pozostaną takie
jak w tym roku.
W 2016 r. nie zmienia się również stawki podatku od środków transportowych na terenie
miasta Tczewa oraz stawki opłaty targowej.
Zobacz: dodatek do PM

Podziękowania za promocję Tczewa
Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki pogratulował sukcesów i podziękował za promocję Tczewa tym, dzięki
którym w ostatnim czasie o Tczewie jest głośno w Polsce i na świecie.

N

a październikową sesję Rady
Miejskiej zaproszeni zostali
Adam Żyśko i Krzysztof Dargiewicz. Obaj są mieszkańcami
Tczewa.
Adam Żyśko jest autorem zdjęcia
nagrodzonego w International
Photography Awards 2015 – to
nagrodzone zdjęcie przedstawia
Most Tczewski.
Konkurs organizowany corocznie od 2002 r. w Los Angeles, jest
jednym z największych i najbardziej prestiżowych konkursów
fotograficznych świata. Celem
organizatorów konkursu jest
nagradzanie najlepszych fotografów na świecie, odkrywanie
nowych wschodzących talentów
oraz promowanie samej fotografii. W bieżącej, trzynastej edycji
konkursu wpłynęło niemal 20
tysięcy zgłoszeń z 230 krajów
całego świata. Międzynarodowy panel jury tworzyło ok. 80
cenionych specjalistów branży
fotograficznej.
Krzysztof Dargiewicz jest autorem filmów o Tczewie, które
– m.in. udostępniane w Internecie, promują nasze miasto.

M. Mykowska (2)

Krótko

Adam Żyśko odbiera gratulacje od prezydenta Mirosława
Pobłockiego

Prezydent Mirosław Pobłocki
podziękował obu twórcom za
promocję Tczewa i przekazał im
upominki. Życzył kolejnych ciekawych tematów i pięknych plenerów – szczególnie w Tczewie, a
przede wszystkim tego, aby pasja
dawała im jak najwięcej radości i
satysfakcji.
Gratulacje i upominek czekały
również na Miłosza Sabieckiego, wicemistrza świata w karate
shotokan w konkurencji młodzi-

ków (kat. 14-15 lat) – igrzyska
odbyły się w Bielsku Białej w
październiku br. Miłosz nie mógł
przybyć na sesję, ze względu na
udział w zgrupowaniu, gratulacje
odebrał więc w późniejszym terminie. Miłosz jest wychowankiem
tczewskiego Sportowego Klubu
Karate Senshi. Od ponad ośmiu
lat trenuje pod okiem trenera
Arkadiusza Stubby w tczewskim
klubie Senshi.

M.M.

Radni
wybrali
ławników
Ogłoszenia

Tczewscy radni wybrali ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016-2019.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Tczewie,
II piętro, został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej
wraz z boksem garażowym stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej przy ulicy
Wojska Polskiego, o powierzchni gruntu trzydzieści sześć metrów kwadratowych oraz boksu o powierzchni osiemnaście
metrów kwadratowych, oznaczonej numerem działki 755/1,
obręb osiem, Księga Wieczysta
GD1T/00014167/4, przeznaczonej do oddania w najem w
drodze bezprzetargowej.
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.

W

ybór ławników nastąpił
poprzez głosowanie tajne.
Wyłoniono:

12 ławników do Sądu
Okręgowego w Gdańsku:
Jolanta Maria Brandt
Teresa Ciepielowska
Halina Maria Daniel
Teresa Daroń
Ewa Marta Dudek
Jacek Adam Gwizdała
Maria Jolanta Kapich
Ludwik Stefan Kiedrowski
Gabriela Maria Marks
Franciszek Portjanko
Marcin Stanisław Skierka
Roman Piotr Wojtysiak

1 ławnika do Sądu Okręgowego
w Gdańsku – do orzekania
w sprawach z zakresu prawa pracy:
Dorota Danuta Krzemińska

10 ławników do Sądu
Rejonowego w Tczewie:

W głosowaniu tajnym, radni wybrali 23 ławników

Joanna Affelt
Edward Dembiński
Alicja Maria Goertz-Czertak
Maria Barbara Kortas
Joanna Beata Kosior
Janusz Wiktor Kulpa
Ewa Teresa Maciejczyk
Rozalia Maria Sobieralska

Eugeniusz Roman Tryba
Grażyna Alina Weremko
Kadencja ławników sądów okręgowych, rejonowych trwa cztery
lata kalendarzowe następujące
po roku, w którym dokonano
wyborów.

M.M.
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Nowa sala w starych murach
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 ćwiczą już w nowej sali gimnastycznej.

D

awna sala sportowa została
gruntownie wyremontowana. Po starej budowli zostały tylko ściany. Teraz to nowoczesny
obiekt sportowy dostosowany
do zajęć wychowania fizycznego
oraz potrzeb uczniów niepełnosprawnych.

Dyr G. Makać podziękowała
wszystkim, dzięki którym powstała nowa sala, szczególnie Mirosławowi Pobłockiemu, prezydentowi Tczewa, Zenonowi Drewie,
wiceprezydentowi w poprzedniej
kadencji oraz Mirosławowi Augustynowi, przewodniczącemu
Rady Miejskiej. Ks. prałat Piotr
Wysga poświęcił salę sportową.
W ramach inwestycji wykonano
m.in.
• wszystkie nowe instalacje
(wodno•kanalizacyjną, przeciwpożarową, elektryczną,
wentylacyjną) oraz przyłącza
• odnowienie elewacji
• remont dachu
• przebudowę pomieszczeń
magazynowych oraz zaplecza sanitarnego i szatni
• ocieplenie budynku
• wymianę posadzki
• malowanie ścian wewnętrznych
• wyposażenie sali gimnastycznej i szatni

M. Mykowska (4)

Symboliczne otwarcie nowego
obiektu nastąpiło 26 października.
– To ważny dzień dla całej społeczności naszej szkoły – powiedziała
Gabriela Makać, dyrektor SP 5.
– Wiele lat czekaliśmy na decyzję o
remoncie tego obiektu. W starych
murach powstała nowoczesna,
piękna sala. Gdy rozejrzycie się po
murach, dostrzeżecie ślady przeszłości, które tworzą niepowtarzalny klimat tego miejsca. W szkole
kwitnie sportowe życie – mamy
tu Uczniowski Klub Sportowy
„Piątka”, rozwijamy koszykówkę,
unihokej, badminton.

Wstęgę przecinali prezydent Tczewa, przewodniczący Rady Miejskiej, przedstawicielka Rady
Rodziców i uczniowie

• dostosowanie budynku dla
osób niepełnosprawnych
(podjazd i sanitariaty).
Koszt remontu to blisko 1,4 mln
zł. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe TAMUR ze Starogardu Gd.•
Sala sportowa w „piątce” to kolejna inwestycja samorządu miasta
zmierzająca do poprawy infrastruktury sportowej tczewskich
szkół. W ubiegłym roku nowe
boisko lekkoatletyczne otrzymało
Gimnazjum nr 3 oraz wyremontowana została hala Pilawa, z której
korzysta młodzież z Gimnazjum
nr 3. W tym roku wykonana zostanie dokumentacja na budowę
hali sportowej przy SP 8.
Uczniowie już korzystają z nowej sali

Odnowiona została elewacja budynku

Nowe szatnie i sanitariaty

M.M.
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4. Bieg Nadwiślański
25 października odbył się 4. Bieg
Nadwiślański Szlakiem Doliny Dolnej Wisły na trasie Małe Walichnowy – Tczew, na odcinku 21.097 km.
Do biegu zapisało się 239 uczestników, pakiety startowe odebrało
uczestników 235, natomiast bieg
ukończyło 231 zawodników.

Gimnazjum nr 2 i Zespół Szkół Technicznych
podpisały porozumienie
Święto Gimnazjum nr 2 było okazją do podpisania porozumienia z Zespołem Szkół Technicznych.

3

Organizatorem biegu było Powiatowe
Centrum Sportu w Tczewie, Starostwo
Powiatowe w Tczewie oraz Stowarzyszenie Biegający Tczew, patronem honorowym był Starosta Tczewski Tadeusz
Dzwonkowski oraz Prezydent Miasta
Tczewa Mirosław Pobłocki, którzy ufundowali nagrody finansowe dla zwycięzców w klasyfikacji generalnej.
Klasyfikacja generalna:
Kobiety:
I miejsce: Valentyna Kiliarska
(Nikolaev) 1:19:47
II miejsce: Switlana Olijnyk
(Winnitsa) 1:20:17
III miejsce: Kamila Pobłocka
(Lębork) 1:22:00
Mężczyźni:
I miejsce: Sergii Rybak
(Vinnitsya) 1:06:14
II miejsce: Pavel Veretskyi
(Doneck) 1:06:15
III miejsce: Łukasz Kujawski
(Żukowo) 1:06:36
Najlepsi mieszkańcy powiatu tczewskiego zostali uhonorowani pamiątkowymi
statuetkami:
• wśród kobiet – Maria Pióro (Gorzędziej);
• wśród mężczyzn – Wiesław Sosnowski (Gorzędziej)
Wszyscy uczestnicy biegu otrzymali pamiątkowe medale, koszulki, izotoniki,
natomiast zwycięzcy w poszczególnych
kategoriach wiekowych puchary. Trasę
biegu zabezpieczał wydział drogowy Powiatowej Komendy Policji w Tczewie oraz
Ochotnicze Straże Pożarne, bez których
impreza nie przebiegłaby tak sprawnie
i bezpiecznie. Impreza nie odbyłaby się
gdyby nie sponsorzy, darczyńcy oraz
wolontariusze, którym organizatorzy
serdecznie dziękują.
Więcej informacji i zdjęć na stronie:
www.polmaratontczew.pl, www.biegajacy.tczew.pl

T. Tobiański

Dokument dotyczy podjęcia i
zacieśniania współpracy obu
placówek w celu lepszego i skuteczniejszego przygotowania
uczniów Gimnazjum, przyszłych
absolwentów, do kontynuowania
nauki na poziomie ponadgimnazjalnym, m.in. w Technikum lub

Gimnazjum nr 2

0 października tczewskie
Gimnazjum nr 2 obchodziło
„Święto szkoły” połączone z jubileuszem 40-lecia nadania placówce imienia majora Henryka
Sucharskiego. Tego samego dnia
– Piotr Kaczmarek, dyrektor Gim.
nr 2 oraz Czesław Roczyński, dyr
Zespołu Szkół Technicznych, w
obecności prezydenta Tczewa
Mirosława Pobłockiego oraz
starosty tczewskiego Tadeusza
Dzwonkowskiego, podpisali
porozumienie.

innych szkołach. Szkoły zadeklarowały wspólną realizację autorskich, poszerzonych programów
nauczania, w ramach prowadzo-

nej dydaktyki szkolnej oraz zajęć
pozalekcyjnych i działań w środowisku zamieszkania młodzieży.

M.M.

Zgłoszenia do 23 grudnia

Konkurs na najpiękniejszy wystrój świąteczny
Prezydent Miasta Tczewa mając na uwadze poprawienie
estetyki miasta w okresie Bożego Narodzenia ogłasza konkurs
na najładniejszy wystrój świąteczny.

Z

głoszenia najładniejszego
wystroju świątecznego 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 i otoczenie
• dla witryn sklepowych
Do oceny miejsc konkursowych
powołana zostanie przez Prezydenta Miasta komisja konkursowa, która dokona przeglądu wytypowanych posesji, balkonów
oraz witryn sklepowych.

wyłącznie osoby fizyczne z terenu
miasta Tczewa. Przegląd zgłoszonych dekoracji świątecznych nastąpi do 10 stycznia 2016 r.

Uczestnik konkursu może być nagrodzony tylko w jednej kategorii,
a udział w konkursie mogą brać

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 23 grudnia
2015 r. w Wydziale Spraw Komunalnych i Inwestycji (II piętro pok. 42-43).
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Krótko

Inwestycja zakończona

Aleja Kociewska już w całości



Od 9 listopada kierowcy mogą już
przejechać całą al. Kociewską.
Oddany został ostatni odcinek
nowej ulicy – ok. 450 m między
ul. Jagiellońską i Żwirki (tzw. Nowosuchostrzycka).

Zadanie zostało zrealizowane
przez miasto. W ramach inwestycji,
wykonana została jezdnia, chodniki – po obu stronach, ścieżka rowerowa, oświetlenie, przebudowano sieci podziemne. Zbudowane
zostało skrzyżowanie nowej drogi
z ul. Jagiellońską i zamontowana
sygnalizacja świetlna.

M. Mykowska

Wstęgę symbolicznie otwierającą
ulicę przecięli Mirosław Pobłocki, prezydent Tczewa oraz Marcin Ceglarek, reprezentujący
wykonawcę inwestycji – firmę
Strabag. Pierwsi kierowcy, którzy
skorzystali z nowej ulicy otrzymali drobne upominki – skrobaczki
do szyb samochodowych.
Przecięcie wstęgi – symboliczne otwarcie ulicy

Zmiana tras przejazdu autobusów nr 2 i 12
W związku z otwarciem nowo wybudowanej al. Kociewskiej zmieniły
się trasy przejazdu linii 2 i 12 oraz ich rozkłady jazdy.
Autobusy linii nr 2 i 12 nie kursują już ulicami Żwirki, Armii Krajowej i Jagiellońską, tylko całą al. Kociewską, a rozkłady jazdy tych linii zmieniły
się tylko na odcinku Dworzec – Al. Kociewska (Rokicka). Na pozostałym
odcinku trasy przejazdu linii 2 i 12 rozkłady nie zmieniają się.

Całkowity koszt zadania to 3,8 mln
zł. Inwestycja uzyskała dofinansowanie w wysokości 1,6 mln zł – w
ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych
– Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (Edycja 2015).
W związku z oddaniem nowej ulicy, zmieniła się organizacja ruchu
na skrzyżowaniu al. Kociewskiej z
ul. Żwirki – al. Kociewska jest ulicą
z pierwszeństwem przejazdu, ul.
Żwirki – ulicą podporządkowaną.
Na skrzyżowaniu al. Kociewskiej z
ul. Jagiellońską funkcjonuje sygnalizacja świetlna.

Szczegółowe rozkłady jazdy wszystkich autobusów dostępne na stronie
internetowej www.meteor.tczew.pl, oraz w dużej gablocie na terenie
Węzła Komunikacyjnego.
Cała al. Kociewska liczy obecnie
ok. 2,3 km i biegnie od Ronda Kociewskiego poprzez Suchostrzygi,
Os. Bajkowe do al. Solidarności.
Al. Kociewska budowana była w
trzech etapach – pierwszy przebiegający przez Os. Bajkowe

zakończono w 2004 r. Odcinek
między ul. Żwirki i Rondem Kociewskim został oddany w 2013
r. Inwestycja w 2013 r. również
została dofinansowana w ramach
tzw. schetynówek.

M.M.

Debata budżetowa
– 26 listopada

Prezydent Miasta Tczewa zaprasza
wszystkich mieszkańców na publiczną debatę na temat budżetu miasta na
2016 rok. Spotkanie będzie okazją do
przedstawienia propozycji i oczekiwań,
jakie wobec przyszłorocznego budżetu
miasta mają mieszkańcy, organizacje,
instytucje, a także realnych możliwości finansowych miasta w przyszłym
roku.
Debata odbędzie się w czwartek,
26 listopada br. o godz. 17.00 w sali
obrad Urzędu Miejskiego przy ul. 30
Stycznia 1.

Ogłoszenia
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 15, o pow. 13,20 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.
Prezydent Miasta Tczewa informuje, że
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Tczewie (II piętro) został wywieszony
wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę,
w celu budowy wiaty śmietnikowej,
oznaczony jako część działki nr 263/1
obr. 7 KW GD1T/00046960/6 położonej
w Tczewie przy ul. Sambora.

Wybory parlamentarne

Jak głosowaliśmy w Tczewie

W wyborach do Sejmu RP, 25 października, tczewianie oddali 7747 głosów na PO, a 7484 na PiS. Mamy jednego posła z Tczewa – Kazimierza
Smolińskiego.

T

czewianie głosowali w 28 lokalach wyborczych, w tym 3
to obwody zamknięte (szpitale).
W Tczewie uprawnione do głosowania były 45 844 osoby, wydano 23 184 karty do głosowania.
Frekwencja wyborcza wyniosła
51 proc.
Wybory do Sejmu RP:
PiS: 7484 głosy
Najwięcej głosów zdobyli:
K. Smoliński – 4022
A. Jaworski – 1070
J. Sellin – 797

PO – 7747 głosów
Najwięcej głosów zdobyli:
J. Kulas – 2483
S. Neumann – 2029
A. Korol – 838
A. Pomaska – 588
KW Razem – 938 głosów
Najwięcej głosów zdobyli:
A.Krotowska- Cacha – 341
A. Bojarska – 97
T. Larczyński – 96
KW Korwin – 1239
Najwięcej głosów zdobyli:
M. Krzywkowski – 561
K. Rabenda – 328

KW PSL – 516 głosów
Najwięcej głosów zdobyli:
S. Ackerman – 203
J. Sarnowski – 89
KW Zjednoczona Lewica
Najwięcej głosów zdobyli:
J. Senyszyn - 728
M. Ostrowska – 128
H. Daniel – 114
KW Kukiz – 1606 głosów
Najwięcej głosów zdobyli:
M. Błeńska – 500
K. Urban – 203
J. Hołubowski – 178
KW Nowoczesna R. Petru – 1612

Najwięcej głosów zdobyli:
E. Lieder – 884
M. Adamczyk – 173
B. Szatkowski – 103
KWW Zbigniew Stonoga – 132
Najwięcej głosów zdobyli:
D. Hojarska – 56
W. Rutkowski 17
Wybory do Senatu RP
A.
B.
C.
D.

Ceynowa (Lewica) – 3341
P. Gabriel (PO) – 8893
L. Herold-Wąs (PSL) – 1583
A. Szymański (PiS)– 8482.
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straż miejska
w tc z ewie

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

Złodziej złapany dzięki czujności
strażników i… kamer

W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych

Dzięki monitoringowi i szybkiej
akcji straży miejskiej udało się zatrzymać złodzieja.
Do zdarzenia doszło 5 listopada. Ze
sklepu złotniczego przy ul. Kościuszki
skradzione zostały dwa sygnety. W
związku z tym, do Centrum Monitoringu
Miejskiego przyjechali funkcjonariusze z
Komendy Powiatowej Policji w Tczewie,
aby przejrzeć zapis kamer i ustalić ewentualnego sprawcę. Jak wynikało z nagrania, ze sklepu wybiegł młody mężczyzna
ubrany na czarno, z charakterystycznym
obuwiem w kolorze jaskrawozielonym.
W toku przeprowadzonych czynności,
okazało się, że to on był sprawcą kradzieży.
Około godziny 11.05, podczas patrolu
w rejonie dworca PKP, funkcjonariusz
Straży Miejskiej (T-027) zauważył osobę
odpowiadającą rysopisowi Mężczyzna
został ujęty i przyznał się do zarzucanego mu czynu.
Na miejsce wezwano funkcjonariuszy z
Wydziału Kryminalnego prowadzących
dochodzenie i przekazano im podejrzanego, którego następnie przewieziono
do KPP w Tczewie.

Podopieczni Świetlicy Środowiskowo-Sąsiedzkiej przy ulicy
Zamkowej 26 oraz uczniowie SP
8 uczyli się, jak dbać o swoje bezpieczeństwo.

Z licealistami - o używkach
i przemocy w szkole

Straż Miejska w październiku 2015 r.

Odpowiedzialność nieletnich w
sprawach o wykroczenia, spożywanie alkoholu, stosowanie przemocy i
palenie tytoniu na terenie placówek
oświatowych były tematem spotkania Moniki Fabich ze Straży Miejskiej
z uczniami klas I i II w LO im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Tczewie.
Spotkanie odbyło się 15 października.
Było ono realizowane w ramach Szkolnych Dni Profilaktyki. Poruszane podczas dyskusji tematy cieszyły się dużym
zainteresowaniem uczniów tamtejszej
szkoły. Młodzież zadawała pytania
odnośnie przepisów dotyczących powyższych zagadnień oraz związaną z
tymi problemami odpowiedzialnością
prawną. Omówiono propozycje mogące
posłużyć budowaniu odpowiedniego klimatu społecznego, poprawie poczucia
bezpieczeństwa społeczności szkolnej i
radzeniu sobie z zachowaniami problemowymi uczniów. Informacje te mogą
posłużyć zarówno w tworzeniu systemowych rozwiązań w obszarze wychowania
i profilaktyki w szkole jak i w codziennej
pracy nauczycieli.

Spotkanie dzieci z Zamkowej z
Moniką Fabich, funkcjonariuszką
Straży Miejskiej w Tczewie, odbyło się 23 października.
Podczas spotkania przedstawiono maluchom zalety korzystania
z elementów odblaskowych,
wskazano miejsca bezpieczne
do zabawy, utrwalono symbole
świateł sygnalizatora, uświadomiono konieczność jeżdżenia w
fotelikach z zapiętymi pasami.
Przypomniano zasady bezpieczeństwa, których trzeba przestrzegać na drodze. Szczególną
uwagę zwrócono na konieczność
zachowania ostrożności przy poruszaniu się w przypadku braku
chodnika oraz bezpiecznego
przechodzenia przez jezdnię.
Strażniczka przypomniała również o tym, jak należy zachować
się, gdy zaczepi nas osoba obca
lub na naszej drodze pojawi się
pies. Dzieci ćwiczyły bezpiecz-

ne, obronne pozycje ( „ drzewo”
„żółwik”), które należy przyjąć
podczas ataku psa. Prezentacja
miała utrwalić w maluchach zasady zachowania ostrożności
wobec zwierzęcia oraz sposoby
obrony w razie ewentualnego
zagrożenia.
10 listopada podobne zajęcia
odbyły się w Szkole Podstawowej nr 8
– Ideą tego typu spotkań jest
promowanie bezpieczeństwa

dzieci na drodze, a także uświadomienie najmłodszym potencjalnych zagrożeń i zdarzeń, na
które należy zareagować wezwaniem pomocy – tłumaczy
Monika Fabich. – Chcemy również kształtować postawę odpowiedzialności już wśród małych
dzieci i przekazać im wiedzę na
temat bezpiecznego zachowania
się i umiejętności radzenia sobie
w nagłych, niespodziewanych
sytuacjach.

We październiku 2015 r. tczewska straż miejska odnotowała 1112 interwencji, w tym 514 zgłoszonych przez
mieszkańców i przedstawicieli instytucji, 204 – od operatorów monitoringu, 100 zgłoszonych przez dyżurnych
Komendy Powiatowej Policji w Tczewie oraz 294 – to interwencje własne strażników.

•

mandaty karne na łącznie 600
zł, wystawili 11 wezwań dla
sprawców wykroczeń oraz 11
osób pouczyli.

Przewieziono 8 osób z upojeniem alkoholowym – 5 do
Pogotowia Socjalnego w Elblągu, 1 – do miejsca zamieszkania, 2 – do policyjnej izby
zatrzymań.

•

Przeprowadzono 91 wspólnych patroli z funkcjonariuszami KPP.

•

Dzielnicowi strażnicy miejscy
działający na osiedlach Suchostrzygi i Bajkowym podjęli
35 interwencji własnych oraz
31 zleconych (przez administracje osiedli, dyżurnych SM,
mieszkańców), nałożyli 20
mandatów karnych na łączną
kwotę 1800 zł. Wystawiono też
8 wezwań dla sprawców wykroczeń, 19 osób pouczono.
Na terenie Os. Garnuszewskiego i Zatorza dzielnicowi podjęli 13 interwencji własnych
oraz 26 zleconych, nałożyli 2

Na terenie Starego Miasta i
Czyżykowa dzielnicowi podjęli 60 interwencji własnych
oraz 92 zlecone, nałożyli 20
mandatów karnych na łącznie
1350 zł, wystawili 26 wezwań
dla sprawców wykroczeń oraz
52 osoby pouczyli.
Interwencje dzielnicowych
dotyczą głównie spraw porządkowych, spożywania alkoholu w miejscach publicznych, wykroczeń drogowych.

•

Osadzeni z Aresztu Śledczego
w Starogardzie Gd. wykonując
prace porządkowe na terenie
Tczewa zebrali 114 worków na
śmieci, po 120 l każdy. Zebrali
też 1 przyczepę śmieci z terenu ogródków działkowych

przy ul. Ceglarskiej.

•

Doprowadzono do usunięcia
długo nieużytkowanego pojazdu: Peugeota z ul. Żeglarskiej.

•

Do Komendy Powiatowej
Policji przekazano materiały
z monitoringu dotyczące: kolizji drogowych (22 i 26.10),
wybicia szyby (26.10), pobicia
(27.10.

•

Przeprowadzono działania
dotyczące egzekwowania od
właścicieli psów zgodnego z
przepisami wyprowadzania
czworonogów i sprzątania po
nich. Przeprowadzono 26 interwencji. Nałożono 1 mandat
karny (50 zł) za niesprzątanie
po psach, pouczono 1 osobę.
8-krotnie zgłoszono do schroniska informację o psach bez
opieki.

M.M.
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Krótko

Od 7 grudnia na Starym Mieście

Rowerzyści mogą jeździć „pod prąd”
na ul. jednokierunkowych

Od 7 grudnia br. wszystkie ulice
jednokierunkowe oraz ulice
objęte zakazem ruchu, zostaną
udostępnione rowerzystom w
obu kierunkach – na zaznaczonym (na mapce obok) obszarze
Starego Miasta.
Ulice z nową organizacją ruchu
zaznaczono na mapie kolorem
zielonym. Pojawi się na nich odpowiednie oznakowanie wyłączające rowerzystów spod znaków zakazu. Na takich ulicach
rowerzyści będą mogli poruszać
się tak, jak ma to miejsce na ulicach dwukierunkowych, czyli
przy prawej krawędzi jezdni.
Dopuszczenie jazdy „pod prąd”
jest popularnym i skutecznym
rozwiązaniem promującym ruch
rowerowy w centrach miast. Jest
ono bezpieczne, ponieważ rowerzysta zachowuje kontakt wzrokowy z kierowcą nadjeżdżającego z przeciwka pojazdu.

• Schronisko
dla Osób Bezdomnych
Malbork, ul. Rolnicza 1,
tel. 55/ 273 40 65
Już we września 2014 r. na Starym Mieście w Tczewie wprowadzona została strefa ograniczenia
prędkości do 30 km/godzinę.

Było to związane z realizacją Polityki Rowerowej Miasta Tczewa
do roku 2020 i miało na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych,
rowerzystów oraz kierowców.

Wyprawka szkolna i stypendium szkolne to formy pomocy uczniom z rodzin o niskich dochodach. Celem programów jest wyrównanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego.

Wysokość stypendium szkolnego
o charakterze socjalnym wynosi:
• 95 zł (gdy dochód netto na
członka rodziny wynosi powyżej 300 zł)
• 100 zł (gdy dochód netto na
członka rodziny wynosi od
150,01 zł do 300 zł)

W związku ze zbliżającym się
okresem zimowym informujemy, że osoby bezdomne
mogą zgłaszać się o pomoc
do: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie
( ul. 1 Maja 8, poniedziałek,
wtorek, środa i piątek w
godz. 7.15-15.15, czwartek
w godz. 8.00-16.00, tel. 777
00-20 lub 777 00 30.

• Schronisko
dla Osób Bezdomnych
Smętowo, ul. Ogrodowa 1,
tel. 58/ 561 90 32

Przyznano stypendia i wyprawki szkolne
Do Urzędu Miejskiego wpłynęło 698 wniosków o przyznanie
stypendium szkolnego o charakterze socjalnym. Pozytywnie
zaopiniowanych przez komisję
stypendialną zostało 636 wniosków, negatywnie zaopiniowano 48 wniosków (przekroczenie
dochodu – do końca września
456 zł, od 1 października 514 zł
na członka rodziny), 8 wniosków
wpłynęło po terminie i 6 nie zostało rozpatrzonych z uwagi na
nieuzupełnienie dokumentów.

Pomoc bezdomnym

Pomocy udzielają także
poniższe placówki;

Pomoc dla uczniów

636 stypendiów szkolnych



• 105 zł (gdy dochód netto na
członka rodziny wynosi od 0
zł do 150 zł).
Ponadto komisja przyznała 8
zasiłków szkolnych w wysokości
530 zł każdy.
Łącznie na ww. cele przewidziane zostały w budżecie na 2015 r.
środki w kwocie 241 610 zł (od
stycznia 2016 r. do końca roku
szkolnego, stypendia będą naliczane ponownie, ale na podstawie tych samych wniosków).
Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy
niż rok szkolny. Jego wypłata następuje poprzez zwrot wydatków
(w przypadku uczniów szkół podstawowych i gimnazjów wydatki
te musi zaakceptować dyrektor
placówki i główna księgowa, a
w przypadku pozostałych osób
– naczelnik Wydz. Edukacji UM.

„Wyprawki szkolne 2015”
dla ponad 300 uczniów
Wyprawka szkolna to pomoc
w formie dofinansowania zakupu
podręczników i materiałów edukacyjnych.
Programem są objęci uczniowie
rozpoczynający edukację szkolną w roku szkolnym 2015/2016
w klasach III szkoły podstawowej,
w klasie IV technikum oraz uczniowie z niepełnosprawnościami
określonymi w przepisach.
Uprawnionych do skorzystania z
tegorocznej wyprawki szkolnej
jest 106 uczniów klas III szkoły
podstawowej, 31 uczniów klasy
IV technikum oraz 181 uczniów
niepełnosprawnych.
Łącznie na ten cel przeznaczona
jest kwota 87 395 zł.

• Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia
Nowy Staw, ul. Mickiewicza 32, tel. 510 262 508
• Schronisko Stowarzyszenia na rzecz Bezdomnych
„Agape”
Szawałd 16,
tel. 510 262 494
• Schronisko Stowarzyszenia na rzecz Bezdomnych
„Agape”
Borowy Młyn,
tel. 55/277 42-88
• Schronisko Stowarzyszenia na rzecz Bezdomnych
„Agape”
Sztum, tel. 55/277 78 07
• Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne
„Prometeusz „
Gdańsk ul. Sucharskiego 1,
tel. 58/ 721 53 77
• Ogrzewalnia Towarzystwa
im. św. Brata Alberta Koło
Tczewskie, Tczew,
ul. Orzeszkowej 6.
• Komenda Powiatowa
Policji
Tczew, ul. Kasprowicza 2,
tel. 58/530 82 22
• Straż Miejska
Tczew pl. Piłsudskiego 1,
tel. 58/531 39 61.
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Tczew biało-czerwony
Biało-czerwone flagi i kotyliony, białe
i czerwone balony,
a nawet biały i czerwony barszcz – tak
wyglądał Tczew
11 listopada.

T

czewianie uczcili Narodowe
Święto Niepodległości wesoło
i słodko. Były koncerty, festyn na
pl. Hallera, biało-czerwony przemarsz ulicami miasta, biało-czerwone wiązanki pod obeliskiem
marsz. J. Piłsudskiego.

O działaniach, które doprowadziły do odzyskania przez Polskę
niepodległości po latach zaborów i o ciekawostkach z naszej
historii mówili Krzysztof Korda,
dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Łukasz Brządkowski
z Dawnego Tczewa i Michał Kargul ze Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Fabryka Sztuk przygotowała warsztaty plastyczne,
gdzie m.in. wykonywane były

M. śniegula

Uroczystości rozpoczęły się mszą
św. w farze – w intencji Ojczyzny.
Po mszy, Harcerska Orkiestra
Dęta poprowadziła tczewian pod
obelisk marsz. J. Piłsudskiego.
Wszyscy uczestnicy przemarszu
otrzymali biało-czerwone flagi.
Po złożeniu kwiatów pod obeliskiem, rozpoczął się festyn na
pl. Hallera. Nie zabrakło pieśni
patriotycznych, ale też innych
melodii, który podkreślały radość
Święta Niepodległości. Wystąpili
Przemek Radziszewski, Kociewsko-Kaszubska Orkiestra Dęta
TORPEDA, Tczewska Formacja
Szantowa i grupa Fisolki.
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kotyliony oraz godło Polski. Straż
miejska zapraszała najmłodszych
do udziału w zabawach i konkursach na temat bezpieczeństwa.
Zajęcia dla najmłodszych przygotowała również Miejska Biblioteka Publiczna. W namiocie
Urzędu Miejskiego na wszystkich
czekała herbata, kawa i słodki
poczęstunek. Prezydent Tczewa
Mirosław Pobłocki zaprosił na
rozgrzewający barszcz – oczywiście biały i czerwony. Ciepłe przekąski i ciasta serwowało też koło
Gospodyń Wiejskich z Malenina.
Pogoda sprzyjała plenerowej imprezie, więc plac Hallera bardzo
szybko zapełnił się tczewianami.
Szczególnie najmłodsi chętnie
powiewali biało-czerwonymi
flagami i balonikami - również w
narodowych kolorach.
Na zakończenie Narodowego
Święta Niepodległości odbył się
koncert Katarzyny Groniec w
CKiS. Oprócz muzycznej uczty, na
uczestników czekał również słodki
biało-czerwony poczęstunek.

M. Mykowska (9)

M.M.
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Wakacje z aparatem po raz ósmy – nagrody rozdane
znał również wyróżnienie, które
otrzymał Piotr Kminikowski.
Nagrody wręczył Adam Urban,
wiceprezydent Tczewa. Nagrodę
specjalną ufundował również poseł Kazimierz Smoliński.

Konkurs organizowany przez Fabrykę Sztuk odbył się już po raz
ósmy. Tym razem jego tematem
były „Kolory lata”. Podczas finisażu, 28 października, wręczono
nagrody i wyróżnienia za najlepsze prace.
– W konkursie wzięło udział 15
uczestników, którzy przekazali 68
prac. Do celów wyłonienia zwycięskich prac fotografie zostały
wyłącznie ponumerowane, bez
oznakowania imieniem i nazwiskiem autora – wyjaśniła Alicja
Gajewska, dyrektor Fabryki
Sztuk. – Jurorzy do późnej nocy
dyskutowali, które zdjęcia powinny zostać nagrodzone.
Jury w składzie: Tomasz Telefus,
Sławomir Gawroński i Ireneusz
Jędruch wyłonili najlepsze prace. I miejsce otrzymał Roman
Hudzik, II miejsce – Stanisław
Borkowski, III miejsce Dawid
Dobosz. Równorzędne wyróżnie-

Finisaż uświetnił występ Ady
Myszkiewicz.

M. Mykowska (2)

15 uczestników wzięło udział w
tegorocznym konkursie „Wakacje
z aparatem”. Nagrodę prezydenta Tczewa otrzymała Weronika
Richter.

Weronika Richter otrzymała nagrodę specjalną prezydenta Tczewa

nia otrzymali: Weronika Richter,
Rafał Grzenkowski, Stanisław
Borkowski, Jarosław Litka.
Fundatorem nagrody główne j
był starosta tczewski Tadeusz
Dzwonkowski.
Swojego faworyta mogła wybrać
też publiczność. – W rankingu
publiczności oddano łącznie
1901 głosów. Zwyciężyło zdjęcie, którego autorką jest Nicole
Hartun. Była też dodatkowa na-

groda publiczności zebranej na
finisażu wystawy – otrzymał ją
Stanisław Borkowski, stając się
tym samym najbardziej utytułowanym uczestnikiem konkursu.
Tradycją „Wakacji z aparatem” stały się nagrody prezydenta Tczewa
za zdjęcie najlepiej promujące
Tczew. Nagrodę specjalną Prezydenta Miasta Tczewa otrzymało
zdjęcie, którego autorem jest Weronika Richter. Prezydent przy-

Podczas finisażu rozstrzygnięto
również konkurs „Pozdrowienia
z...” . Konkurs, zorganizowany
wspólnie z Lokalną Organizacja
turystyczna KOCIEWIE. polegał
na dostarczeniu do Fabryki Sztuk
pozdrowień z wakacji na kartce
pocztowej (w formie tekstu i/lub
grafiki).
Jury nie przyznało nagród głównych, tylko wyróżnienia:
• zgłoszenia indywidualne:
dzieci: Pola Masłowska, Małgorzata Grzywaczewska,
osoby dorosłe: Grażyna Kuras,
• zgłoszenia ze Środowiskowego Domu Samopomocy
w Kolniku: Jan Kadziewicz,
Edward Mikuś, Marzena Wilk.

M.M.

Niepełnosprawni tczewianie zwiedzili stolice Polski
Tegoroczna wystawa „Kwiatowe
nowości” została połączona z podsumowaniem projektu ”Ze stolicami Polski na My”.

dzięki którym promowali nasze
miasto podczas happeningów.
– Projekt miał wymiar nie tylko krajoznawczy i promocyjny
charakter. Nasi niepełnosprawni
musieli być za pan brat z nowymi
technologiami – wyprawa była
fotografowana, filmowana, informacje na bieżąco pojawiały się
na profilach społecznościowych
– powiedział Julita Jakubowska.
– Już się szykujemy do kolejnej
wyprawy, tym razem marzą nam
się stolice Europy…

Uczestnicy Środowiskowych Domów Samopomocy Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej zaprosili na czternastą już edycję
wystawy integracyjnej „Kwiatowe
nowości”. Ekspozycja została zorganizowana w Fabryce Sztuk.
– Prace plastyczne wpłynęły z
15 ośrodków wsparcia – środowiskowych domów samopomocy, świetlic środowiskowych,
warsztatów terapii zajęciowych,
klubów samopomocy, domu
dziecka – powiedziała Gabriela
Brządkowska, kierownik środowiskowych domów samopomocy MOPS w Tczewie – Tym razem
tytuł ekspozycji brzmi: „W podróży przez barwy Polski”. Wystawa
nawiązuje do projektu realizowanego przez naszych niepełnosprawnych, którzy zwiedzili trzy
historyczne stolice Polski – Gniezno, Kraków i Warszawę.
W Fabryce Sztuk można było
zobaczyć zdjęcia z podróży oraz

W podróży, niepełnosprawni tczewianie wszędzie promowali
swoje miasto

prezentację. – Podróż miała
charakter integracyjny – przypomniała Julita Jakubowska,
dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Tczewie.
– W podróży wzięło udział ponad
40 osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz członkowie ich
rodzin, opiekunowie. Uczestnicy
wycieczki zwiedzili wiele zabytków i innych ciekawych miejsc.
Byli m.in. na warszawskich Po-

wązkach, w Muzeum Powstania Warszawskiego, w Muzeum
Fryderyka Chopina, przy Grobie
Nieznanego Żołnierza, gdzie zobaczyli zmianę warty. W Krakowie zwiedzili dawną żydowską
dzielnicę Kazimierz oraz Wawel i
Stare Miasto.
Podróżnicy otrzymali z Urzędu
Miejskiego m.in. 5-metrową flagę Polski z napisem TCZEW oraz
ulotki, koszulki i inne gadżety,

Adam Urban, wiceprezydent
Tczewa pogratulował najpierw
pozyskania grantu z Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej, a potem realizacji projektu. Podziękował również Alicji Gajewskiej,
dyr. Fabryki Sztuk za udostępnienie pomieszczeń na wystawę.
– Zazdroszczę wam tej podróży
– przyznał A. Urban.
Na placu między dworcem PKP a
Galerią Kociewska można oglądać wystawę fotografii, będącej
efektem podróży tczewian do
polskich stolic.

M.M.
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Alojzy Szablewski
W tym roku roku Alojzy Szablewski
skończył 90 lat. Zawsze podkreśla,
że urodził i wychował się w Tczewie. Należy do bohaterów wielkiej
„Solidarności”.
Alojzy Szablewski urodził się w Tczewie 4 lipca 1925 r. Wychowywał się w
rodzinie kolejarskiej. Z domu rodzinnego
wyniósł „głęboką religijność i patriotyzm”. Do Publicznej Szkoły Powszechnej
uczęszczał przy ul. 30 Stycznia (obecnie
LO nr I). Do wybuchu wojny ukończył
pierwszą klasę Państwowego Męskiego
Gimnazjum Humanistycznego.
Okres okupacji rodzina Szablewskich
spędziła w Generalnej Guberni, w
Legionowie. Tutaj Alojzy uczęszczał
do Szkoły Handlowej, uczył się też na
tajnych kompletach. Wiosną 1943 r.
wstąpił w szeregi Armii Krajowej. Służba
w AK na zawsze ukształtowała jego silny
charakter.
Po zakończeniu wojny Alojzy Szablewski
powrócił do Tczewa. Postanowił zostać
zawodowym żołnierzem. Wstąpił do
Oficerskiej Szkoły Artylerii w Toruniu.
W grudniu 1950 r. został usunięty z
wojska - za swoje otwarte przekonania
religijne.
W 1952 r. Alojzy Szablewski zatrudnił się
w Biurze Konstrukcyjnym w Gdańsku.
Ukończył kurs kwalifikacyjny dla
młodych konstruktorów. W systemie zaocznym zdał ponownie maturę i uzyskał
dyplom technika. W 1955 r. rozpoczął
studia na Politechnice Gdańskiej. Dwa
lata później ożenił się z lekarką Adelą
Nikiel, z którą następnie wychował
dwóch synów (Jacek, Gabriel). W 1962
r. zdobył dyplom magistra inżyniera o
specjalności budowy okrętów. Blisko 40
lat przepracował w Stoczni Gdańskiej.
W sierpniu 1980 r. Alojzy Szablewski
reprezentował Stocznię Gdańską w
MKS. Blisko współpracował z Lechem
Wałęsą. 11 lipca 1981 r. towarzyszył mu
w oficjalnej wizycie w Tczewie. Jesienią
1981 r. A. Szablewski został wybrany
przewodniczącym KZ NSZZ „Solidarność”
w stoczni. W stanie wojennym dochował
wierności Związkowi. Został skazany na
2 lata więzienia w zawieszeniu. Działał
później w tajnej KZ NSZZ „Solidarność”.
Do historii przeszedł podczas strajków
w 1988 r. w Stoczni Gdańskiej, którymi
faktycznie kierował. Po przejściu na
emeryturę, w styczniu 1991 r., zajął się
obroną Stoczni Gdańskiej. W wyborach
do Sejmu (27.10.1991) został wybrany
posłem. Wstąpił do Klubu Parlamentarnego ZCHN. Po 1993 r. A. Szablewski nie
kontynuował aktywności politycznej.
Za to należy do najbardziej uznanych i
szanowanych działaczy Stowarzyszenia
„Godność” w Gdańsku.
Jan Kulas

Obchody Dnia Austrii w Tczewie
We wtorek 27 października w związku z obchodami Narodowego Święta Austrii gościliśmy w Tczewie Konsula Honorowego
Republiki Austrii Marka Kacprzaka.

Kwiaty pod pomnikiem złożyli m.in. Adam Urban, wiceprezydent Tczewa, i Mirosław Augustyn,
przewodniczący Rady Miejskiej

S

potkanie rozpoczęło się od
uroczystości na cmentarzu
żołnierzy austriackich, przy ulicy
Dworzec Suchostrzygi, gdzie
uczczono pamięć ofiar wojny
prusko-austriackiej – wydarzeń
z 1866 roku. Kwiaty i znicze pod
pomnikiem złożyli: konsul honorowy Republiki Austrii w Gdańsku
Marek Kacprzak, konsul generalna Niemiec Cornelia Pieper,
przedstawiciele władz Tczewa z

wiceprezydentem Adamem Urbanem i przewodniczącym Rady
Miejskiej Mirosławem Augustynem, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 8 oraz przedstawiciele
stowarzyszeń i mieszkańcy.
Dalsza część obchodów miała
miejsce w Miejskiej Bibliotece
Publicznej i dotyczyła kultury
Austrii, którą przybliżył prezes
Oddziału Kociewskiego Zrzesze-

nia Kaszubsko-Pomorskiego w Tczewie dr Michał Kargul, mówiąc
o cmentarzu żołnierzy austriackich oraz dr Bartosz Dąbrowski z
Uniwersytetu Gdańskiego, który
przedstawił obraz współczesnej
literatury austriackiej. Głos
zabrał również główny gość
spotkania Marek Kacprzak, konsul honorowy Republiki Austrii
w Gdańsku, który opowiedział o
pracy konsula, podkreślając jej
rolę na arenie międzynarodowej.
Ponadto dodał, iż Tczew z uwagi
na jedyny cmentarz żołnierzy
austriackich w Polsce Północnej
jest ważnym miastem w stosunkach austriacko-polskich.
Organizatorami Obchodów Dnia
Austrii w Tczewie byli: Konsulat
Republiki Austrii w Gdańsku,
Prezydent Miasta Tczewa, Miejska
Biblioteka Publiczna w Tczewie,
Nadwiślański Klub Krajoznawczy
„Trsow”, Oddział Kociewski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego,
Stowarzyszenie Polsko-Austriackie w Gdańsku oraz Szkoła Podstawowa nr 8 im. św. Wojciecha w
Tczewie.

Konsul honorowy Republiki Austrii w Gdańsku Marek Kacprzak
w otoczeniu uczniów i nauczycielek z SP nr 8

(informacja i zdjęcia:
MBP w Tczewie)
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Porozmawiaj ze swoim radnym
Mieszkańcy Tczewa, mogą zgłaszać swoje problemy i opinie radnym. Poniżej podajemy, jak się z nimi skontaktować.
Mirosław Augustyn
przewodniczący Rady Miejskiej
tel. 601 618 532
adres e-mail:
augustyn.prm@gmail.com
Rajmund Dominikowski
wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
tel. 604 545 943
adres e-mail:
rajmunddominikowski@wp.pl
Kazimierz Ickiewicz
wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
tel. 512-232-454
adres e-mail:
kazimierzickiewicz@wp.pl
Jarosław Bartoszewski
tel. 605 320 319
adres e-mail:
genealog66@gmail.com
Krzysztof Bejgrowicz
tel. 883 632 923

adres e-mail:
krzysztof.bejgrowicz@interia.pl
Michał Bollin
tel. 535 800 304
adres e-mail:
pnp.bollin@gmail.com
Marek Byczkowski
tel. 785 198 649
adres e-mail:
djmareczko70@wp.pl

adres e-mail: stklimczak@tcz.pl

Marcin Szulc

Mieczysław Matysiak

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

Bożena Chylicka

tel. 504 102 751

tel. 512 323 685
adres e-mail: krzy.ch04@wp.pl
Józef Cichon
tel. 058 532 25 13
adres e-mail:
jozefcichon60@gmail.com
Zenon Drewa
tel.): 519 084 738
adres e-mail: drewa@um.tczew.pl
Tomasz Klimczak
tel. 605 099 088

tel. 606 60 32 32
adres e-mail:
miecz.mat@gmail.com
Krzysztof Misiewicz
tel. 508-399-399
adres e-mail: mclaud@gd.onet.pl
Kazimierz Mokwa

Tomasz Tobiański
tel. 502 454 754
adres e-mail: ttobianski@wp.pl
Zbigniew Urban
tel. 697-715-100
adres e-mail:
zbigniew.urban@wp.pl

Bartosz Paprot

Ewa Ziółek-Radziszewska

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

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

Gertruda Pierzynowska

Józef Ziółkowski

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

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

Czesław Roczyński

Danuta Żywicka

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

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

Dom przedsiębiorcy w tczewie

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

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

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

Relacja z seminarium abc przyszłego przedsiębiorcy
19 października w sali konferencyjnej Domu Przedsiębiorcy odbyło się seminarium skierowane do osób planujących założyć własną działalność
gospodarczą.

S

eminarium miało na celu zaznajomienie przyszłych przedsiębiorców z procedurą rejestracji
oraz obowiązującymi przepisami
odnoszącymi się doprowadzenia
własnego biznesu.
Pierwszą część zaprezentował
kierownik Domu Przedsiębiorcy
– Krystian Jendrzejewski, który

zapoznał obecnych na spotkaniu z procedurą rejestracji firmy
oraz narzędziami wsparcia, jakie
oferują wszystkie dostępne dziś
instytucje oraz serwisy www.
Następnie radca prawny Michał
Hoffmann przedstawił formy
prawne prowadzenia działalności gospodarczej oraz zabezpieczenia prawne stosowane

w umowach cywilno-prawnych.
Na końcu seminarium doradca
podatkowy Piotr Geliński zaznajomił uczestników seminarium
z dostępnymi formami opodatkowania oraz kryteriami wyboru
właściwej formy do danej działalności, a także najczęstszymi
„pułapkami” podatkowymi.

Informacje dotyczące możliwości założenia działalności, formy
prawnej oraz kwestii podatkowych można uzyskać podczas
bezpłatnych konsultacji w Domu
Przedsiębiorcy. Harmonogram
konsultacji jest dostępny na stronie www.dp.tczew.pl – lub telefonicznie pod nr 58 777 53 41.

Fundusze Europejskie – szkolenie
23 października, w Domu Przedsiębiorcy, miało miejsce szkolenie dotyczące generatorów wniosków aplikacyjnych Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, które poprowadził Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w
Malborku.

P

odczas szkolenia uczestnicy
otrzymali:
• informację na temat tworzenia projektów dofinansowania z Funduszy Europejskich,
• źródła informacji o Funduszach Europejskich,
• Generator Wniosków Aplika-

cyjnych – zasady wypełniania
dokumentacji konkursowej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020,
Po szkoleniu odbyły się indywidualne konsultacje z konsultantem

Lokalnego Punktu Informacyjnego w Malborku. Spotkania w
Domu Przedsiębiorcy, organizowane przez Lokalny Punkt Informacyjny z Malborka, odbywają
się cyklicznie, wszelkie informację znajdują się na naszej stronie
internetowej – www.dp.tczew.pl.

Kontakt:
Lokalny Punkt Informacyjny
w Malborku, ul. Żeromskiego 11,
82-200 Malbork
tel. 668 530 058 lub 728 486 436
faks: 55 629 32 55; e-mail: malbork.pife@pomorskie.eu
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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

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

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

Mój Biznesplan – warsztaty i konsultacje…
W konkursie mogli wziąć udział
uczniowie szkół z terenu miasta
Tczewa, każdy mógł zgłosić tylko
jeden biznesplan.

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

Archiwum DP

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

8,15 i 22 października odbyły się konsultacje oraz warsztaty dla młodzieży ponadgimnazjalnej – uczestników konkursu „Mój Biznesplan”.

P

odczas zajęć młodzież miała okazję poznać metody
opracowywania modeli biznesowych oraz przedstawić własny
biznesplan. Zajęcia prowadzone
były przez trenera biznesowego i przedsiębiorcę – Bartosza
Stawikowskiego z firmy Skills
Garden.
Celem zajęć i otwartych konsultacji było przygotowanie młodzieży
oraz ich projektów biznesowych
do konkursu „Mój Biznesplan”.
Konkursu ten ma na celu kształ-

III Jarmark Bożonarodzeniowy
S

erdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Tczewa
oraz okolic na III Jarmark Bożonarodzeniowy, który odbędzie
się w tym roku w dniach 19-20
grudnia na pl. Hallera w Tczewie.
Jarmark będzie czynny w godzinach 10:00-20:00 w sobotę oraz
niedzielę.
Do tegorocznej edycji Jarmarku
zgłosiło się ponad dwudziestu
wystawców, zatem można spodziewać się dużej różnorodności
wyrobów dostępnych podczas
wydarzenia. Nowością podczas
tegorocznego Jarmarku będzie
duży namiot gastronomiczny, w
którym będzie można spożywać
posiłki zakupione od wystawców

– punktów gastronomicznych.
Ponadto zaplanowane są liczne
atrakcje dla dzieci oraz całych rodzin, dla najmłodszych dostępny
będzie domek św. Mikołaja wraz
z jego pomocnikami… Pełen
harmonogram znajdą Państwo
na naszej stronie http://pchlitarg.
tczew.pl/ w zakładce Jarmark
Bożonarodzeniowy. Zachęcamy
całe rodziny do odwiedzenia Jarmarku oraz wspólnej zabawy!
Zapraszamy również do współpracy okolicznych przedsiębiorców
z rejonu Starego Miasta, aby aktywnie włączyli się do organizacji
Jarmarku i w tym czasie wydłużyli
godziny pracy swoich placówek
handlowych oraz usługowych.

towanie postaw proprzedsiębiorczych wśród młodzieży, promowanie kreatywnego myślenia
i zalet prowadzenia własnego
biznesu oraz ukazanie korzyści
płynących z wprowadzania innowacji do prowadzonych przez
siebie przedsięwzięć. Przy ocenie złożonych prac brane są pod
uwagę takie kryteria jak: oryginalność niepowtarzalność, trafność założeń marketingowych
przedsięwzięcia, także pomysł
na produkt lub usługę do tej
pory nie występującą na rynku.

Nagrody w tegorocznej edycji
przyznawane są w dwóch kategoriach najlepszy biznesplan
oraz najbardziej oryginalny pomysł. Ponadto przewidziano
również nagrodę rzeczową dla
nauczyciela prowadzącego zajęcia z przedmiotu dot. przedsiębiorczości w szkole, w której uczy
się laureat konkursu.
Kapitułę konkursu tworzą członkowie rady konsultacyjnej inkubatora przedsiębiorczości Domu
Przedsiębiorcy w Tczewie.
Młodzież zainteresowana udziałem w konkursie mogła składać
swoje prace do końca października. Do konkursu wpłynęło 15
prac. Rozstrzygnięcie konkursu
„Mój Biznesplan” zaplanowano na 20 listopada pod koniec
obchodów światowego tygodnia przedsiębiorczości razem z
ogłoszeniem werdyktu w sprawie konkursu na „Przedsiębiorcę
roku”.
Pełna relacja zostanie przedstawiona na stronie www.dp.tczew.
pl oraz w następnym numerze Panoramy Miasta.
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Urząd Miejski w Tczewie – Wydział Spraw Komunalnych
83-110 Tczew, ul. 30 Stycznia 1, tel./fax (058) 77 59 447, www.pee.tczew.pl, e–mail: pee@um.tczew.pl

Jak trują nas samochody?
Z

anieczyszczenie powietrza spalinami samochodowymi jest współcześnie najbardziej powszechnym
źródłem skażenia powietrza pośród
wszystkich ludzkich aktywności, stanowiąc poważne zagrożenie dla zdrowia
ludzkiego i zasobów przyrodniczych.
Jak wskazują wyniki badań, opublikowane przez szwedzkich naukowców,
w spalinach samochodowych znajduje
się ok. 15 tys. związków chemicznych,
ale tylko kilka podlega kontroli jako
substancje wskaźnikowe. Najgorsze
jest synergiczne zagrożenie zdrowia i
przyrody przez różne składniki spalin.
Samochód zatruwa przez emisje z rury
wydechowej, emisje ze ścierania np.
opon, tarcz sprzęgieł, hamulców i nawierzchni oraz emisje wtórnego pylenia. Spaliny samochodowe biorą udział
w tworzeniu smogu zimowego typu
londyńskiego i smogu letniego fotochemicznego typu kalifornijskiego.
Wciąż społeczeństwo nie jest świadome zagrożeń, jakie samochód wywołuje. Wygoda, jaką samochód zapewnia,
przesłania tragiczne skutki, jakie samochody wywołują dla ich właścicieli
i tych wszystkich, którzy są świadomi,
ale nie mogą od samochodu się uwolnić.
W miastach motoryzacja stanowi zagrożenie numer jeden z uwagi na emisję o dużym stężeniu, zlokalizowaną
na wysokości nosa małego dziecka.
Od samochodu nie da się uciec, bo
mieszkamy, pracujemy, uczymy się
i odpoczywamy przy ulicach, gdzie
cały czas oddychamy spalinami.
Praktycznie żyjemy w sztucznym, zanieczyszczonym spalinami środowisku. Tylko nieliczne obszary parków i
lasów mogą nam zaoferować lepsze
powietrze, ale i tam nieodpowiedzialni
ludzie wjeżdżają samochodami, motocyklami lub quadami, czyniąc z tych
obszarów miejsca bezużyteczne dla
wentylacji płuc. Policja nie reaguje na
te antyekologiczne wybryki, przez co
obszary zanieczyszczone spalinami powietrza są wszędzie. Już krótkotrwała
(wyrażona w godzinach) ekspozycja
na zanieczyszczenie powietrza może
powodować skutki zdrowotne, takie
jak podrażnienie, łzawienie spojówek
oczu, uporczywy kaszel pomimo braku
infekcji, zespół chronicznego zmęcze-

nia, senność, bóle głowy i zwiększona
podatność na infekcje. W badaniach
klinicznych wykazano związek pomiędzy wzrostem zapadalności oraz
pogorszeniem przebiegu przewlekłej
obturacyjnej choroby płuc, astmy
oskrzelowej i alergii a okresami wzmożonej emisji niektórych zanieczyszczeń
do atmosfery. Udowodniono także
związek etiologiczny zanieczyszczenia
powietrza z występowaniem niektórych nowotworów złośliwych, takich
jak rak oskrzela, niektóre raki nerki i
pęcherza moczowego, niektóre chłoniaki. W wielu badaniach wykazano,
że ekspozycja kobiety ciężarnej na
zanieczyszczone powietrze wpływa
na rozwój dziecka i występowanie
wielu schorzeń po jego urodzeniu.
Zanieczyszczenie powietrza nie tylko
wpływa na nasilenie objawów chorób
sercowo-naczyniowych, ale także jest
obecnie jednym z czynników ryzyka
tych chorób. Badania epidemiologiczne wykazują wzrost liczby hospitalizacji z powodu niewydolności krążenia,
pogorszenie przebiegu nadciśnienia
tętniczego,
wpływ na rozwój miażdżycy, występowanie zawału serca czy nasilenie
zaburzeń rytmu serca.
Według badań epidemiologicznych i
WHO (Światowa Organizacja Zdrowia),
zanieczyszczenie powietrza zwiększa
śmiertelność z przyczyn sercowonaczyniowych o 20%, a z przyczyn
oddechowych o 22%. Autorzy badań
włoskich stwierdzili, ze liczba chorych
przyjętych w trybie pilnym do szpitali
jest istotnie związana ze wzrostem poziomu dwutlenku azotu i tlenku węgla
– o 4,3% więcej hospitalizacji z powodu zapalenia płuc, o 5,5% z powodu
astmy oskrzelowej.

Źródło: Przegląd Komunalny
nr 10/2015

Najsmutniejszy jest fakt,
że w Europie 40-130 tys.
ludzi rocznie traci przedwcześnie życie z powodu
zanieczyszczenia środowiska przez samochody.
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Urząd Miejski w Tczewie – Wydział Spraw Komunalnych
83-110 Tczew, ul. 30 Stycznia 1, tel./fax (058) 77 59 447, www.pee.tczew.pl, e–mail: pee@um.tczew.pl

KONKURS DLA NAUCZYCIELI
U

rząd Miejski w Tczewie zaprasza nauczycieli oraz edukatorów
współpracujących z ośrodkami edukacji ekologicznej z terenu
miasta Tczewa i okolic do udziału w konkursie na najciekawszy
scenariusz zajęć edukacyjnych popularyzujący działania związane z
Planem Gospodarki Niskoemisyjnej. Uczestnicy konkursu będą musieli
wykazać się umiejętnością pisania scenariuszy lekcyjnych, znajomością
aktywnych metod edukacji ekologicznej oraz znajomością specyfiki
problemów związanych z zanieczyszczeniem powietrza lub zmian
klimatu. Ze szczególnym uwzględnieniem zrównoważonego korzystania z energii elektrycznej.

Konkurs jest w całości organizowany oraz finansowany przez Urząd
Miejski w Tczewie, a nad jego zawartością merytoryczną czuwa Pracownia Edukacji Ekologicznej przy współpracy z Wydziałem Spraw
Komunalnych i Inwestycji. Działanie to stanowi pierwszy etap akcji
edukacyjnej, do której zostaną zaproszeni laureaci konkursu.
Szczegóły konkursu w regulaminie. Prace konkursowe prosimy
przesyłać na adres: pee@um.tczew.pl z dopiskiem PGN DLA TCZEWA
– KONKURS DLA NAUCZYCIELI.
Informacji w sprawach regulaminowych i organizacyjnych udziela
Anna Peichert, tel. 58 77 59 447.

REGULAMIN
Regulamin konkursu dla nauczycieli „PGN dla Tczewa”
1. Organizatorem konkursu jest
Urząd Miejski w Tczewie, ul.
Pl. Piłsudskiego 1 – Wydział
Spraw Komunalnych i Inwestycji oraz Pracownia Edukacji
Ekologicznej.
2. Konkurs organizowany jest w
ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla
Tczewa.
3. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o lokalnych
zagrożeniach oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu
poprzez kształtowanie odpowiednich nawyków związanych ze zmniejszeniem tzw.
niskiej emisji, nawiązanie
współpracy między lokalnymi szkołami i samorządem,
zmobilizowanie nauczycieli
do włączenia tematyki zrównoważonego gospodarowania energią do własnych zajęć, zachęcenie nauczycieli do
przygotowywania własnych
scenariuszy lekcji; uatrakcyjnienie sposobu prezentacji
wiedzy w szkołach.
4. Uczestnikiem konkursu może
być jedna osoba fizyczna lub
zespół nauczycieli/edukatorów (maksymalnie do trzech
osób).
5. Zadaniem Uczestnika konkursu jest opracowanie scenariusza lekcji, który powinien spełniać następujące kryteria:
– scenariusz musi być adresowany do konkretnej grupy wiekowej (określonego
poziomu edukacyjnego np.

przedszkola lub klas nauczania zintegrowanego w szkole
podstawowej, klas 4-6 szkoły
podstawowej, poziom gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej/dorośli);
– scenariusz musi zawierać elementy wyszczególnione w załączniku nr 1 do niniejszego
Regulaminu;
– scenariusz nie może być
wcześniej nigdzie publikowany, a zgłaszający musi być
jego autorem/autorami;
– musi on być nadesłany w podanym przez Organizatora
terminie.
Objęta scenariuszem lekcja/
zajęcia pozalekcyjne powinny
spełniać następujące kryteria:
– nawiązywać tematyką do
obowiązującej podstawy programowej;
– uwzględniać elementy określone w tematyce konkursu;
– być poprawna metodycznie i
merytorycznie.
Każdy uczestnik może zgłosić
maksymalnie dwa scenariusze.
Organizator ma prawo odrzucić nadesłaną pracę w przypadku, gdyby okazało się,
że przygotowany przez autora
scenariusz narusza prawa (w
szczególności prawa autorskie) osób trzecich.
6. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie
Komisja Konkursowa powołana przez Urząd Miejski w
Tczewie. Komisja podejmuje
decyzje o charakterze merytorycznym i organizacyjnym

oraz sprawuje nadzór nad
przebiegiem konkursu. Za
wstępną kwalifikację prac
pod względem zgodności
z regulaminem odpowiada
Pracownia Edukacji Ekologicznej. Uczestnicy zostaną
niezwłocznie poinformowani
o zakwalifikowaniu pracy do
konkursu – drogą mailową.
7. Komisja Konkursowa otrzyma
do oceny prace podpisane
wyłącznie nickiem.
8. W skład komisji wejdzie przynajmniej jeden ekspert z listy
ustalonej przez MEN.
9. Terminarz konkursu:
– do 11 stycznia 2016 r. nadsyłanie scenariuszy;
– 22 stycznia 2016 r. zakończenie konkursu, ogłoszenie wyników;
– 1 lutego 2016 r. uroczyste wręczenie nagród oraz ewentualne zaproszenie laureatów
do współpracy przy realizacji
scenariusza;
Uczestnicy konkursu muszą
oświadczyć, że przedmiot
praw autorskich jest wolny od
praw i roszczeń osób trzecich.
Organizator zastrzega sobie
prawo do późniejszych publikacji scenariusza bez dalszych
honorariów. Dodatkowo dla
wyróżnionych prac zostaną
przyznane nagrody rzeczowe.
Przyjęcie nagrody będzie równoznaczne z przeniesieniem
pełnych praw autorskich do
nagrodzonego scenariusza na
Organizatorów.
Wszyscy uczestnicy konkursu

otrzymają podziękowania za
udział w konkursie. Nazwiska
laureatów opublikowane zostaną w lokalnej prasie oraz
na stronie internetowej wrotatczewa.pl
10. W celu zachowania anonimowości Uczestników, pliki z
pracą konkursową powinny
być podpisane dowolnym
kodem/nickiem. Natomiast
w e-mailu, do którego załącznikiem będzie nadsyłana
praca, prosimy umieścić (wraz
z kodem) dane personalne i
teleadresowe (imię, nazwisko,
kwalifikacje, numer telefonu
kontaktowego, adres e-mail,
nazwa miejsca pracy).
11. Dane osobowe uczestników
konkursu są chronione zgodnie z ustawą z 29 października 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr
103, poz. 926 z późn. zm.).
Załącznik nr 1, do którego będzie można wpisać zawartość
scenariusza zostanie rozesłany
do szkół, przedszkoli oraz ośrodków edukacji ekologicznej woj.
pomorskiego.
Wszystkie materiały rozszerzające wiedzę autorów scenariuszy
na temat zagrożeń środowiska,
zmian klimatu i działań mieszkańców, które mają na celu
ochronę klimatu można znaleźć
na stronie:
wrotatczewa.pl  Miasto  Plan
Gospodarki Niskoemisyjnej 
punkt 5, 8, 9.
Pełna wersja regulaminu wraz z
Załącznikiem nr 1 – punkt 10. w
ww. zakładce.
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Sceny z życia miasta

Tczew w latach 1920-1939
Żeńska Służba Samarytańsko-Pożarnicza przy OSP

Na zamieszczonym obok zdjęciu widzimy Antoninę Ronowską (z lewej) i Helenę Murawską. Obie panie należały
do Żeńskiej Służby Samarytańsko-Pożarniczej (ŻSSP), założonej w 1934 roku z inicjatywy Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Straży Pożarnych RP przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tczewie. Dzięki zachowanym wspomnieniom i dokumentom Heleny Murawskiej możemy poznać historię tczewskich Samarytanek. Z kolei kuzyn
wspomnianej – Adam Murawski – dba o to, by owa historia nie uległa zapomnieniu. Toteż oddajmy Jemu głos.
czewski oddział ŻSSP w
okresie międzywojennym
tworzyły m.in.: komendantka
Gertruda Śliżewska i jej zastępczyni Gertruda Lorek oraz Łucja Detlaf, Ditrich, Hildegarda
Freitag, Gertruda Janiszewska,
Agata Klonder, Józefa Lepacka,
Łucja Lorkówna, Hildegarda
Lorkówna, Mikołajczykówna,
Napieralska, Marianna Nowak,
Urszula Nowak, Antonina Ronowska, Maria Sikora, Hildegarda Szablewska, Lidia Szandrach
(referentka Przysposobienia
Wojskowego i Wychowania Fizycznego przy zarządzie OSP
Tczew), Hildegarda Śliżewska i
Urszula Śliżewska, Maria Szuster,
Marta Włodarczyk, Anna Wiśniewska, Irena Wojciechowska,
Gertruda Wysiecka, Hildegarda
Zamek, Czesława Zawalich, Helena Murawska (od 2 stycznia
1935 roku).
Panie zajmowały się nie tylko
sprawami stricte pożarniczymi,
jak np. udziałem w gaszeniu
pożarów czy też niesieniem
pomocy medycznej poszkodowanym w czasie pożarów i
innych klęsk żywiołowych, ale

także prowadzeniem działalności kulturalnej i charytatywnej.
Przejawem tych dwóch ostatnich aktywności były: koncerty, zabawy taneczne na terenie
„Strzelnicy”, kwesty uliczne. Samarytanki uczestniczyły też w
ważnych wydarzeniach dla OSP
– jubileuszach, poświęceniach
sprzętu, jak i podniosłych uroczystościach miejskich, np. w
przekazaniu sztandaru 2. Batalionowi Strzelców. Niecodziennym wydarzeniem w historii
oddziału było zabezpieczanie
meczu „Hydrobolu” rozegranego pomiędzy OSP miasta Tczewa i OSP przy PKP Tczew.
Godnym odnotowania są sukcesy pań. W 1935 roku Samarytanki wywalczyły szóste miejsce w
konkurencjach samarytańskich
oraz pierwsze w konkurencjach
pożarniczych czwartej grupy
podczas wojewódzkich zawodów w Toruniu. Rok później
zdobyły drugie miejsce w konkursie pt.: „Wieczór świetlicowy”,
ogłoszonym przez Zarząd Okręgu Pomorskiego Związku Straży
Pożarnych RP. Nagrodę stanowiła para noszy sanitarnych.

Zbiory Adama Murawskiego (2)

T

Antonina Ronowska i Helena Murawska

Zbiory Adama Murawskiego

Około 15 sierpnia 1939 roku
zmilitaryzowano tczewską OSP,
w tym oddział samarytański. Do
służby powołano wszystkich byłych i czynnych członków zdolnych do wykonywania zadań
operacyjno-pomocniczych. Na
tydzień przed wybuchem drugiej wojny światowej tczewską
straż pożarną skoszarowano. W
szkołach, obiektach użyteczności publicznej wystawiono
całodobowe posterunki. Trzy
dni przed pierwszym września

wprowadzono ostre pogotowie.
Od tego czasu nikt z OSP nie
opuszczał wyznaczonych mu
posterunków. Dnia 31 sierpnia
1939 roku strażacy do późnych
godzin wieczornych brali udział
w akcji bojowej, gasząc duży
pożar w zabudowaniach rolnika
Bieleckiego w Miłobądzu. Następnego dnia wybuchła druga
wojna światowa...

Adam Murawski
skróty :

M.K./Fabryka Sztuk
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Do 30 grudnia

Centrum Kultury
i Sztuki zaprasza

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne im. Małgorzaty Hillar w Zblewie, informuje o możliwości ubiegania się o nagrodę „Kociewskie Pióro” za osiągnięcia i zasługi dla Kociewia w dziedzinie literatury,
publicystyki, animacji kultury (indywidualnie i zbiorowo) oraz za całokształt działalności.

NOCNA ZMIANA BLUESA – koncert

N

agroda „Kociewskie Pióro’ przyznawana
jest od roku 2005, głównie w powiecie
tczewskim i starogardzkim , od 2012 r. dołączył powiat świecki.

KOT W BUTACH – spektakl dla dzieci

Do nagrody mogą być typowane osoby fizyczne i prawne, które wyróżniły się wybitnymi osiągnięciami mającymi znaczenie dla
Kociewia i jego mieszkańców, a w szczególności:

THE METROPOLITAN OPERA: LIVE IN HD
ZACZAROWANY FLET Mozart

„Kociewskie Pióro 2015” –zgłoś kandydata

Wniosek o przyznanie nagrody mogą składać
następujące podmioty:
1) organy administracji samorządowej
2) instytucje kultury
3) organizacje pozarządowe,
4) fundacje,
5) stowarzyszenia
6) osoby fizyczne.

6 grudnia (niedziela) godz.15:00
Wykonawca: Teatr Lalki Tęcza ze Słupska
Bilety: 10 zł

M. Mykowska

1. przyczyniły się do promocji Kociewia w
kraju i za granicą
2. inspirowały wydawnictwa
3. stworzyły warunki rozwoju twórczości
ludowej, amatorskiej, rękodzieła artystycznego
4. reprezentowały postawy i potrzeby środowisk związanych z kulturą i tradycją
regionalną

4 grudnia (piątek) godz. 20:00
Bilety: dół sali: 30 zł, góra sali: 20 zł

Kazimierz Szymanowski, zdobywca
Kociewskiego Pióra 2014 odbiera
gratulacje od prezydenta Mirosława
Pobłockiego

Propozycje do nagród powinny być składane
na specjalnym wniosku (wniosek znajduje się
m.in. na www.wrotatczewa.pl) do 30 grudnia
2015 r. i przesłane na adres: Towarzystwo
Społeczno- Kulturalne im. Małgorzaty Hillar
ul. Główna 40 a, 83-210 Zblewo oraz gbpzblewo@wp.pl. Informacji udziela Emilia Bielska
pod nr 660 572 118.
W ubiegłorocznej edycji, „Kociewskie Pióro”
otrzymali m.in. tczewianie: Kazimierz Szymanowski ( w kategorii: literatura) oraz chór „Nieboskłonni (w kategorii: animacja kultury).

12 grudnia (sobota) godz. 18:55
Bilety: normalny: 40 zł, ulgowy: 35 zł, karnet
na wszystkie transmisje: 330 zł

JACEK WÓJCICKI Z HARCERSKĄ ORKIESTRĄ
DĘTĄ • Koncert Noworoczny z Gwiazdą
2 stycznia (sobota) godz. 16:00
Bilety: dół sali: 30 zł, góra sali: 20 zł
JACEK WÓJCICKI wspólnie z Harcerską
Orkiestrą Dętą wykona utwory „Zimny drań”,
„Na moście w Avignon”, „Something stupid”
i „Love and marriage”. Tradycyjnie orkiestra
wykona przeboje z musicali oraz szlagiery
muzyki popularnej.
Jacek Wójcicki od lat zajmuje na polskim
rynku muzycznym pozycję wyjątkową.
Obdarzony talentem aktorskim i głosem
o charakterystycznej tenorowej barwie,
porusza się z łatwością po wielu gatunkach
i stylach muzycznych.

Sylwester z Królewską Orkiestrą Salonową
Centrum Kultury i sztuki zaprasza na Koncert Sylwestrowy wykonaniu Królewskiej Orkiestry Salonowej. Koncert odbędzie się 31 grudnia o godz. 20.00 w sali
widowiskowej CKiS. Bilety: dół sali – 60 zł, góra sali – 50 zł.

N

azwa orkiestry nawiązuje do dawnych królewskich koncertów i ma
swoje uzasadnienie w stylu gry muzyków,
kostiumach, programie. Orkiestra zadebiutowała w 2009 roku na inauguracji
Tygodnia Muzyki Klasycznej na Festiwalu
Sztuki Tutejszej w Gdańsku. Z powodzeniem występowała na koncertach w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, w Teatrze
Miejskim im. W. Gombrowicza w Gdyni,
w auli Copernicanum Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i auli Uniwersytetu Gdańskiego. Co roku koncertuje

w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej na koncertach karnawałowych.
Muzycy w pięknych stylowych kostiumach
koncertują bez dyrygenta, wprowadzając urok
koncertów salonów wiedeńskich z czasów
Jana Straussa. Programy koncertów bardzo
interesujące, zróżnicowane – począwszy od
A.Vivaldiego, W.A. Mozarta, poprzez operę,
operetkę, piosenki neapolitańskie do musicalu. Z orkiestrą występują znakomici soliści
– śpiewacy i instrumentaliści, zespoły taneczne. Kierownictwo artystyczne i prowadzenie
koncertów – Barbara Żurowska-Sutt.

DYŻURY W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW MIESZKAŃCÓW
M irosław Pobłocki, prezydent Tczewa, przyjmuje interesantów
– w czwartki w godz. 14.00–16.00;
zastępcy prezydenta Tczewa – Adam Urban – w czwartki w godz. 14.00–16.00,
a Adam Burczyk – w poniedziałki w godz. 14.00–15.30.
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