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DEPTAK Z WYRÓŻNIENIEM

Zintegrowany węzeł transportowy, Plac Papieski, ścieżka 
przyrodniczo-edukacyjna wzdłuż Wisły, niecka przy ul. Jed-
ności Narodu, Bulwar Nadwiślański, a teraz deptak łączący ul. 
Armii Krajowej i ul. Topolową. Coraz więcej przestrzeni pub-
licznych w Tczewie zdobywa nagrody i wyróżnienia. „Deptak 
kolejowy” na Suchostrzygach to nie tylko atrakcyjne miejsce 
spacerowe i bezpieczna droga do szkoły i przedszkola, to 
także nawiązanie do historii Tczewa.
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Niepodległej		
–	radosny	11	listopada

	Remont	ul.	Jedności		
Narodu	–	pierwszy	etap	
zakończony
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w	Tczewie	–	będzie	szansa	
na	dofinansowanie		
utylizacji

	Lata	płyną,	a	oni…		
Wiecznie	Młodzi	

	Tczewscy	harcerze		
świętują	85-lecie
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Ilu nas jest?
Na początku listopada br. w Tczewie zameldowane były 58 063 
osoby, w tym 56 660 na pobyt stały i 1403 na pobyt czasowy. Od 
początku października przybyło 101 osób.

XXIV SESJA
Porządek obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Tczewie na dzień  

24 listopada 2016 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej  
im. F. Fabicha w Urzędzie Miejskim w Tczewie (ul. 30 Stycznia 1)

i.	 część	pierwsza:
1. Otwarcie sesji i powitanie gości.
2. Sprawdzenie obecności radnych.
3. Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji.
4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z 27 paź-

dziernika 2016 r.
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za listopad 

2016 r.
6. Informacja z interpelacji  zgłoszonych interpelacji w okresie od 

27 października do 23 listopada 2016 r.

ii.	 część	druga:
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
7.1 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego, 
7.2 ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych 

i niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych przez 
inne organy niż Gmina Miejska Tczew oraz zakresu i trybu kon-
troli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,

7.3 ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających 
powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do 
spożycia poza miejscem sprzedaży,

7.4 zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 
mieście Tczewie na rok 2017,

7.5 przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac 
społecznie użytecznych w mieście Tczewie na rok 2017,

7.6 uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego miasta Tczew”,

7.7 przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn.: „Pomor-
skie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R 10 i 
Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Miasta Tczewa” w 
ramach realizacji Przedsięwzięcia Strategicznego Województwa 
Pomorskiego „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu między-
narodowym R 10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9” w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 
na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020),

7.8  zajęcia stanowiska w odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naru-
szenia prawa w trybie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym, 

7.9 skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Tczewie, 

7.10  nadania Pani Eleonorze Lewandowskiej Medalu ,,PRO DOMO 
TRSOVIENSI”,

7.11  nadania Panu Zygfrydowi Libanowi Medalu ,,PRO DOMO TRSO-
VIENSI”,

7.12  nadania Panu Ryszardowi Lidzbarskiemu Medalu ,,PRO DOMO 
TRSOVIENSI”.

8. Zgłaszanie interpelacji, zapytań oraz wniosków.
9. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, 

życzenia itp.).

już po raz czternasty 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. Na uroczystość zaproszony został  biskup pelpliński ks. Ryszard 
Kasyna.

Przedświąteczne spotkanie tczewian odbędzie się, podobnie jak 
przed rokiem, na pl. Św. Grzegorza. Śpiewanie kolęd rozpoczniemy 
już o godz. 13.30, a o godz. 14.00 nastąpi oficjalne rozpoczęcie wigilii 
– będą życzenia oraz błogosławieństwo, po czym wszyscy podzielimy 
się opłatkiem. Wspólnie z tczewskimi parafiami przygotowujemy 
program artystyczny z udziałem zespołów ze szkół i parafii, scholi, 
chórów. 

Dzięki darczyńcom, m.in. tczewskim restauratorom, piekarzom, cu-
kiernikom, przygotowany zostanie poczęstunek, na który  wszystkich 
chętnych zaprosimy do parku przy Centrum Kultury i Sztuki.

darczyńcy, którzy chcieliby wesprzeć przedsięwzięcie , przeka-
zując artykuły spożywcze, gotowe dania, pieczywo, owoce itd., 
prosimy o kontakt z Miejskim ośrodkiem Pomocy społecznej, 
tel. 58 777 00 20. 

Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki zaprasza wszystkich miesz-
kańców na publiczną debatę na temat budżetu miasta na 2017 
rok. Spotkanie będzie okazją do przedstawienia oczekiwań, jakie 
wobec przyszłorocznego budżetu miasta mają mieszkańcy, organi-
zacje, instytucje, a także realnych możliwości finansowych miasta w 
przyszłym roku.

debata	odbędzie	się	w	poniedziałek,	28	listopada	br.	o	godz.	
17.00	w	sali	obrad	urzędu	Miejskiego	przy	ul.	30	Stycznia	1.

ZaprasZamy na miejską 
wigilię – 18 grudnia 

debata budżetowa – 28 listopada 
o godZ. 17.00
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Krótko

Generalna Dyrekcja Dróg Kra-
jowych i Autostrad w Gdańsku, 
na prośbę Urzędu Miejskiego w 
Tczewie, wymalowała przejazdy 
rowerowe zlokalizowane przy 
ścieżce rowerowej biegnącej 
przy drodze krajowej DK91.

W zeszłym miesiącu zwrócili-
śmy się z prośbą do GDDKiA o 
wymalowanie wszystkich prze-
jazdów rowerowych wzdłuż 
DK91na czerwono. GDDKiA 
pozytywnie odniosła się do 
naszej prośby. 

Tego typu oznakowania mają 
przypominać kierowcom i 
innym uczestnikom ruchu o 
potencjalnej obecności rowe-
rzystów. Czerwone przejazdy 
rowerowe są bardziej widocz-
ne, przez co zwiększają bezpie-
czeństwo rowerzystów.

W 2017 roku wszystkie przejaz-
dy rowerowe zlokalizowane na 
drogach zarządzanych przez 
Miejski Zarząd Dróg w Tczewie, 
będą pomalowane na kolor 
czerwony.

Tczewska drużyna Ultra Flyball 
Team będzie reprezentować nasze 
miasto występując w specjalnie 
dla nich wykonanych polarach. 
Polary, opatrzone logo Tczewa,  
logo drużyny oraz biało-czer-
woną naszywką  to prezent od 
prezydenta Tczewa. 

Tczewski Ultra Flyball Team to 
grupa ludzi, którzy kochają psy 
i sporty drużynowe. Trenują od 
około 2 lat. Promują Tczew na 
wielu ogólnopolskich zawodach. 
Flyball to psia drużynowa dyscy-
plina sportowa polegająca na po-
konaniu przez psa szeregu nied-
użych przeszkód ustawionych w 
linii prostej. Na dwóch równole-
głych torach rywalizują ze sobą 
dwie psie sztafety. Wygrywa ta, 
która wykona bezbłędny bieg 
szybciej od rywali. Jest tutaj ad-

Miasto Tczew otrzymało wyróż-
nienie w konkursie na „Najlepszą 
Przestrzeń Publiczną Wojewódz-
twa Pomorskiego 2016”.
Wyróżnienie przyznano za projekt 
„Zagospodarowanie terenu osied-
lowego w Tczewie – modernizacja 
łącznika od ul. Armii Krajowej do 
Szkoły Podstawowej nr 12”.
– Kapituła konkursu za szczegól-
nie godną uwagi uznała konty-
nuację procesu budowania tożsa-
mości miasta poprzez nawiązanie 
do kolejowych tradycji Tczewa 
– mówi prezydent Tczewa Miro-
sław Pobłocki. – Kapituła doce-
niła również stworzenie nowej 
jakości przestrzeni publicznych 
w sąsiedztwie bloków mieszka-
niowych promujących ruch pie-
szy oraz przyczyniających się do 
większej integracji społecznej. 
Projekt promuje bowiem rozwią-
zania przyjazne osobom niepeł-
nosprawnym i dzieciom.
Organizatorem konkursu jest 
Marszałek Województwa Pomor-
skiego.
Uroczysta gala połączona z wrę-
czeniem nagród i wyróżnień 
odbyła się 4 listopada w Olivia 
Tower Gdańsku.
Deptak łączący ul. Armii Krajo-
wej z Topolową to atrakcyjne 
miejsce największej tczewskiej 
dzielnicy – Suchostrzygi, a przy 
tym bezpieczna droga do szkoły 
i przedszkoli.
Deptak jest inwestycją samorzą-
du miasta Tczewa. Przy przygoto-

ultra Flyball team w repreZentacyjnych strojach

renalina i ostre tempo. Ostatnio 
tczewska drużyna zdobyła III 
miejsce na zawodach w Warsza-
wie, które odbyły się pod koniec 
września. – W przyszłym roku 
chcielibyśmy takie ogólnopolskie 

zawody zorganizować w Tczewie  
– mówi Ewa sobolewska z Ultra 
Flyball Tczew. – To może być cie-
kawa promocja miasta.
Aby przyjść na trening, nie trze-
ba mieć własnego psa, każda 

pomoc się przyda. Psy nie mu-
szą być specjalnie zdolne ani 
rasowe. W krótszym lub dłuż-
szym czasie przeważnie udaje 
się każdego wytrenować. W 
ekipie są psy rasowe, ale są też 
przygarnięte ze schroniska, nie-
które mają za sobą traumatycz-
ne przeżycia. 

– Mam nadzieję, że polary przy-
niosą Wam szczęście w kolejnych 
zawodach. Życzę powodzenia 
psim treserom  i ich sympatycz-
nym czworonogom – powiedział 
prezydent Mirosław Pobłocki.

Treningi odbywają się w piątki 
w Powiatowym Centrum Spor-
tu w Tczewie przy ul. Królowej 
Marysieńki 10 o godz.18.00, a 
w niedziele na Bulwarze Nadwi-
ślańskim o godz. 10.00.

M.M.

tcZew wyróżniony Za „deptak kolejowy”

waniu jego koncepcji współpra-
cowali społecznicy – członkowie 
grupy „Zieleń dla tczewian”.
Miejsce nawiązuje do kolejowych 
tradycji miasta. Szlak kolejowy 
symbolizują drewniane belki imi-
tujące podkłady torowe. Pomię-
dzy nimi pojawiły się miejsca 
wypoczynku z ławkami stylizowa-
nymi na dawne ławki dworcowe. 
Charakterystycznymi elementami 
są semafor i żuraw wodny.
Oprócz nowego chodnika, po-
jawiło się dużo więcej zieleni 
– drzew, kwitnących krzewów 
i bylin charakterystycznych dla 
starych torowisk.
Miasto Tczew już kilkakrotnie było 
nagradzane i wyróżniane w kon-
kursie na „Najlepszą Przestrzeń 
Publiczną Woj. Pomorskiego”:
– Plac Papieski – wyróżnienie w 

2008 r.

– niecka przy ul. Jedności Naro-
du – wyróżnienie w 2010 r.

– ścieżka dydaktyczno-przyrod-
nicza wzdłuż Wisły – wyróż-
nienie w 2011 r.

– zintegrowany węzeł transpor-
towy – nagroda I stopnia – w 
2013 r.

Miasto Tczew zdobywało też 
laury w ogólnopolskim konkur-
sie na „Najlepiej zorganizowaną 
przestrzeń publiczną w Polsce”, 
organizowanym przez Towarzy-
stwo Urbanistów Polskich, pod 
patronatem Prezydenta RP:
– w 2014 r. za przebudowę wę-
zła transportowego – I miejsce 
w kategorii „Nowo wykreowana 
miejska przestrzeń publiczna”
– w 2007 r. – wyróżnienie za za-
gospodarowanie Bulwaru Nad-
wiślańskiego.

M.M.

		Przejazdy	rowerowe		
przy	dk	91	lepiej	widoczne
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Grzegorz Ciechowski urodził 
się  i wychował w Tczewie. 

W naszym mieście chodził do 
przedszkola. W latach 1964-1972 
uczęszczał do Szkoły Podstawo-
wej nr 3, potem do LO im. Marii 
Skłodowskiej-Curie. Z czasem o 
swojej humanistycznej klasie lice-
alnej powie jako o niepospolitej 
„klasie ananasów”. Tutaj spotkał 
kilku wiernych przyjaciół. 
W okresie tczewskim miała miej-
sce inicjacja poetycka i muzyczna 
Grzegorza Ciechowskiego. Sto-
sunkowo wcześnie zaczął pisać 
wiersze. W latach tczewskich 
zapisał prawie cały brulion swo-
imi wierszami. Grzegorz i jego 
najbliżsi przyjaciele w ostatnich 
klasach licealnych regularnie by-
wali w Tczewie w tzw. saloniku 
literacko-muzycznym u Jacka 
i Teresy Klińskich. Jacek Kliń-
ski (malarz, muzyk, człowiek b. 
oczytany) stał się dla Grzegorz 
przewodnikiem i mistrzem życia 
oraz początków świata artystycz-
nego. Chociaż J. Kliński nie żyje 
od blisko 35 lat, to dla Grzegorza 

Prezydent Tczewa przyjął zarządzenie 
w sprawie prowadzenia handlu miej-
scowego poza targowiskami miejskimi 
na terenie miasta Tczewa. Dotychczas 
obowiązujące zarządzenie pochodziło z 
2010 r. i wymagało aktualizacji. 
zarządzenie	ustala	miejsca	dla	prowa-
dzenia	handlu	miejscowego	poza	tar-
gowiskami	miejskimi:
1. na ulicach miejskich:
–	 ul.	J.	dąbrowskiego	–	pasaż
–	 pl.	Piłsudskiego	–	pod	kasztanem
–	 plac	przy	kaplicy	ewangelickiej
–	 ul.	kościuszki	–	róg	ul.	dąbrowskiego
–	 Skwer	kopernika	wzdłuż	cmentarza
–	 ul.	konarskiego
–	 plac	przy	Jurgo	3	–	Jurgo	9	wzdłuż	

ul.	armii	krajowej	(na	działce	nr	285	
obręb	5)

–	 plac	przy	cmentarzu	przy	ul.	Rokickiej
–	 ul.	gdańska
2. na ulicach Spółdzielni Mieszkaniowej:
–	 róg	ul.	konarskiego	i	czyżykowskiej
–	 ul.	Jedności	Narodu	6
–	 ul.	akacjowa	8
–	 ul.	Jagiełły	6,	Żwirki	25,	kasztanowa	

15,	Jedności	Narodu	28	–	mlekomat
3. na ulicach powiatowych:
–	 ul.	30	Stycznia
4. na terenach prywatnych lub będą-

cych własnością innych osób praw-
nych, położonych w rejonie ulic 
wymienionych wyżej.

do	 prowadzenia	 handlu	 miejscowego	
poza	targowiskami	wymagane	jest	uzy-
skanie		zezwolenia	wydanego	przez	zuk.	
Wydanie	zezwolenia	przez	zuk	na	ulicach	
powiatowych	musi	poprzedzić	uzyskanie	
zezwolenia	na	zajęcie	pasa	drogowego	od	
zarządcy	drogi	(Starostwo	Powiatowe),	a	
na	ulicach	Spółdzielni	Mieszkaniowej	–	
uzyskanie	zgody	od	zarządu	Spółdzielni.
osoby,	które	uzyskają	zgodę	na	prowa-
dzenie	handlu	miejscowego,	zobowią-
zane	są	do	uiszczenia	opłaty	targowej	
wg	stawek	określonych	uchwałą	Rady	
Miejskiej.	
W	przypadku	prowadzenia	handlu	na	te-
renie	nie	należącym	do	gminy	Miejskiej	
Tczew,	właściciel	terenu	może	pobierać	do-
datkową	opłatę	z	tytułu	dzierżawy	terenu.
Miejsca	zlokalizowane	w	pasie	drogo-
wym	nie	mogą	utrudniać	ruchu	i	ogra-
niczać	widoczności.	
Sklepy	mogą	również	prowadzić	działal-
ność	handlową	w	formie	tzw.	wystawek	
sklepowych,	czyli	wystawić	swój	towar	na	
zewnątrz	i	prowadzić	handel	przed	skle-
pem.	Restauracje	i	bary	mogą	organizo-
wać	ogródki	gastronomiczne	przy	swoich	
lokalach,	o	ile	warunki	przestrzenne	na	
to	pozwalają.	od	sklepów	prowadzących	
wystawki	sklepowe	ani	od	lokali	gastrono-
micznych	prowadzących	ogródki	gastrono-
miczne	nie	są	pobierane	opłaty	targowe.	

– Głównym profilem działalności 
Fabryki Sztuk jest organizowa-
nie wystaw oraz szeroko pojęta 
edukacja. Prowadzimy warsztaty 
artystyczne, lekcje historyczne i 
regionalne, spacery po Tczewie, a 
także nasi przewodnicy oprowa-
dzają po wystawach. Z tej oferty 
korzystają przedszkola, wszystkie 
typy szkół, świetlice terapeutycz-
ne, kluby seniora etc. W tym roku 
szkolnym zaproponowaliśmy kl. 4. 
i 5. ze szkół podstawowych nieco 
inną formę zajęć w Fabryce Sztuk, 
a mianowicie maraton kulturalny 
– mówi Alicja Gajewska, dyrektor 
Fabryki Sztuk w Tczewie.

Maraton polega na tym, że jedna 
klasa z każdej szkoły podstawo-
wej bierze udział w trzech spot-
kaniach w Fabryce Sztuk, pod-
czas których np. zwiedza wraz z 
przewodnikiem wystawę „20 lat 
wolności. Tczew 1920–1939”, a 
następnie wykonuje określone 
zadanie dotyczące tematu wizy-
ty. Podczas wykonywania zadań 

handel „pod chmurką” 
poza targowiskami  
– miejsca i zasady

minimaraton kulturalny

potrzebne logiczne myślenie i szybkie działanie

15. rocznica śmierci grzegorza ciechowskiego

na zawsze pozostał kimś bardzo 
ważnym. W panoramie artystycz-
nej Tczewa J. Kliński zalicza się 
do najwybitniejszych malarzy 
minionego półwiecza.
Nikt nie jest prorokiem w swo-
im kraju, czy mieście. Taki też los 
spotkał po części G. Ciechowskie-
go. Niejednokrotnie wypomina 
mu się, że w czasach PRL rzadko 
wymieniał Tczew. W tamtych cza-
sach tzw. wielkie życie artystyczne 
skupiało się w dużych miastach, 
a pojęcie „małej ojczyzny” w ogó-
le nie funkcjonowało. Dlatego i 
Grzegorz nie był wolny od pew-
nej maniery wielkomiejskiej. Ale 
kiedy pytano go o początki, datę 
urodzin, to zawsze padała data 
29 sierpnia 1957 roku i Tczew. 
W tym też znaczeniu w czasach 
wielkiej popularności „Republiki” 
i „Obywatela G.C.” zawsze jednak 
pojawiał się Tczew. W 1997 roku 
G. Ciechowski został zaliczony 
w poczet 10 najwybitniejszych 
żyjących mieszkańców Tczewa. 
Uświetnił Zjazd Znamienitych 
Tczewian i pięknie mówił o ro-

dzinnym mieście. Wziął też udział 
w zjeździe klasy z podstawówki i 
klasy maturalnej. Nie okazywał 
nic z gwiazdorstwa. Po prostu był 
sobą. W okresie wielkiej kariery 
rockowej nie było dane G. Cie-
chowskiemu wystąpić na wiel-
kim koncercie w Tczewie. Podję-
ta skromna próba w przededniu 
Bożego Narodzenia 1993 r. nie 
była udana.

G. Ciechowski zmarł blisko 15 lat 
temu (22.12.2001). Miał zaledwie 
44 lata. Muzyka filmowa otwiera-
ła przed nim ogromne możliwo-
ści. Dobrze, że nasze miasto coraz 
bardziej go upamiętnia. Zaczęło 
sie od koncertów „In Memoriam” 
J. Golickiego, potem była pa-
miątkowa tablica na domu przy 
Nowy Rynek 2, następnie książka 
biograficzna, dalej promocyjna 
lokomotywa w czarno-białe pasy, 
Amfiteatr Miejski im. Grzegorza 
Ciechowskiego, wystawy Fabryki 
Sztuk, nagrania tczewskich arty-
stów. 

Jan Kulas

będzie sprawdzona 
przede wszystkim 
umiejętność pracy w 
grupie, odpowiednie-
go podziału obowiąz-
ków adekwatnego do 
posiadanych kompe-
tencji. Uczestnicy za-
jęć będą musieli wyka-
zać się kreatywnością, 
zdolnością logicznego 
myślenia oraz szyb-
kiego działania. Za 
każde spotkanie bę-
dzie można zdobyć 
maks. 10 punktów. Po 
zsumowaniu trzech 
spotkań okaże się, 
która klasa zwycię-
żyła, a nagrodą jest 
aparat fotograficzny, 
zestaw regionalnych 
publikacji oraz worek słodkości 
od Świętego Mikołaja, bowiem 
rozstrzygnięcie maratonu nastą-
pi tuż przed świętami Bożego 
Narodzenia. W przyszłym roku 
Fabryka Sztuk planuje maraton 

kulturalny, który potrwa kilka 
miesięcy. 

– Dziękujemy dyrektorom szkół 
podstawowych w Tczewie za 
sprzyjanie tej inicjatywie – pod-
kreśla Alicja Gajewska.

Minimaraton Kulturalny to kolejna propozycja Fabryki Sztuk 
dla uczniów szkół podstawowych.

Zbliża się 15. rocznica śmierci G. Ciechowskiego (1957-2001). Dla upamiętnienia tego faktu w Warszawie i 
Krakowie przygotowywane są specjalne publikacje. 
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Krótko

Wokół nas

	 akcja	zima	ruszyła	
Od 1 listopada Zakład Usług 
Komunalnych nadzoruje akcję 
zima. W tym celu w ZUK po-
wołano trzech koordynatorów. 
Wszelkie uwagi można zgłaszać 
w naszej siedzibie przy ul. Czat-
kowskiej 2e lub pod numerem 
tel. 58 531 64 66. Działa także 
całodobowy nr: 505 839 863.

	 konferencja	na	temat	
przemocy

Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Tczewie wraz z Ze-
społem Interdyscyplinarnym 
ds. Przeciwdziałania Przemocy 
w Tczewie informuje, że 1 grud-
nia w godz. od 11.00 do 14.00 w 
Gimnazjum nr 1 w Tczewie przy 
ul. Czyżykowskiej 69 odbędzie 
się konferencja pt: „Psycholo-
giczne uwarunkowania cyber-
przemocy” organizowana w 
ramach międzynarodowej kam-
panii „16 dni akcji przeciwko 
przemocy ze względu na płeć” 
oraz współpracy podmiotów 
zajmujących się przeciwdziała-
niem przemocy w rodzinie na 
terenie miasta Tczewa.

Program	konferencji:
godz. 11:00 – rejestracja 

uczestników
godz. 11:15 – otwarcie konfe-

rencji/powitanie gości
godz. 11:25 – przesłanie/list 

Laury
godz. 11:35 – prezentacja dzia-

łań Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Tczewie 
oraz Zespołu Interdyscypli-
narnego ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie – wy-
stąpienie dyrektor MOPS-u 
Julity Jakubowskiej

godz. 11:45 – występ artystycz-
ny podopiecznych Środowi-
skowych Domów Samopo-
mocy MOPS w Tczewie

godz. 12:00 – przerwa kawowa
godz. 12:20 – wykład z prezen-

tacją „Psychologiczne uwa-
runkowania cyberprzemo-
cy” prowadzenie dr Marcin 
Szulc z Zakładu Psychologii 
Osobowości i Psychologii 
Sądowej Instytutu Psycholo-
gii UG oraz z Wyższej Szkoły 
Bezpieczeństwa

godz. 13:50 – zakończenie kon-
ferencji.

Zakończył się I etap 
remontu ul. Jedności 
Narodu wraz z budo-
wą nowego ronda.
Prace rozpoczęły się w połowie 
maja br. Wykonawcą jest firma 
Skanska, inwestycje prowadzi Za-
kład Usług Komunalnych – Miej-
ski Zarząd Dróg. 
– W ramach zadania wykonano 
przebudowę ul. Jedności Naro-
du od strony ul. Wojska Polskie-
go, fragment ul. Saperskiej na 
odcinku pomiędzy ul. Wojska 
Polskiego a al. Zwycięstwa oraz 
fragment w kierunku Szkoły Pod-
stawowej nr 11 – mówi Wojciech 
Rytlewski z Miejskiego Zarządu 
Dróg. – Łączna długość przebu-
dowanych dróg to 376 m. 
Ulice posiadają nawierzchnię z 
betonu asfaltowego.
Przebudowane zostało skrzy-
żowanie ul. Jedności Narodu, 
Saperskiej i al. Zwycięstwa – w 
tym miejscu zbudowane zostało 
rondo. 

Inwentaryzacja wyrobów zawie-
rających azbest (w formie spisu 

z natury) miała miejsce w lipcu i 
sierpniu tego roku. W jej wyniku 
każdemu pokryciu dachowemu 
i elewacji, w budowie których 
wykorzystany został wyrób az-
bestowy, przypisana została lo-
kalizacja, funkcja budynku, typ 
własności obiektu, określono 
typ wyrobu azbestowego oraz 
stopień pilności jego usunięcia, 
ustalono i przypisano numery 

remont ul. jedności narodu – pierwszy etap gotowy

W ramach inwestycji wykonano 
chodniki z kostki betonowej, sze-
rokość chodników wynosi 2 m. 
Ścieżkę rowerową dwukierunko-
wą wykonano z nawierzchni asfal-
towej o szerokości 2 m. Ponadto 
przebudowane zostały instalacje 
podziemne (kanalizacja deszczo-
wa, sieć wodociągowa, sieć gazo-
wa wraz z przyłączami, kanaliza-
cja teletechniczna), zbudowano 
nowe  oświetlenie uliczne.
Inwestycja kosztowała nieco po-

nad 2 mln zł. 
W trakcie realizacji jest II etap 
przebudowy ul. Jedności Naro-
du, czyli kolejne ok. 170 m. Ten 
etap również wykonuje forma 
Skanska, jego koszt to ok. 1 mln 
zł. Ten etap ma się zakończyć do 
końca listopada br. 
Prace na ostatnim odcinku ul. 
J. Narodu – do skrzyżowania z 
ul. Gdańską zaplanowane są na 
przyszły rok. 

M.M.

azbest – już po inwentaryzacji

W	wyniku	przeprowadzonej	inwentaryzacji	stwierdzono,	że:

W 2016 roku Gmina Miejska Tczew przystąpiła do realizacji zadania polegającego na inwentaryzacji wyrobów 
zawierających azbest na terenie miasta. 

działek ewidencyjnych i obrę-
bów ewidencyjnych. Dzięki temu 
powstała aktualna, szczegółowa 
i kompletna baza danych o ilości 
azbestu znajdującego się na te-
renie naszego miasta. Realizacja 
projektu umożliwiła wprowadze-
nie i uzupełnienie danych znaj-
dujących się w Bazie Azbestowej, 
stanowiącej oficjalny rejestr wy-
robów zawierających azbest.
Na podstawie zebranych danych 

został opracowany Program usu-
wania wyrobów zawierających 
azbest z terenu Miasta Tczewa na 
lata 2016-2032. 
Jeszcze w tym roku przygotowa-
na zostanie uchwała Rady Miej-
skiej, która umożliwi ubieganie 
się o dofinansowanie działań 
zmierzających do utylizacji azbe-
stu. Takie dofinansowanie będzie 
można uzyskać z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska.  

 na terenie Tczewa znajdują się 342 obiekty 
budowlane, których pokrycia dachowe zostały 
wykonane z użyciem wyrobów zawierających 
azbest;

 powierzchnia dachów, o których mowa wyżej, 
wynosi 44 063 m2 (484 tony) i są to płyty azbe-
stowo-cementowe płaskie i faliste;

 stan techniczny 100 proc. wyrobów, o których 
mowa wyżej jest dobry;

 zinwentaryzowano 6 ton wyrobów zawierają-
cych azbest i składowanych na posesjach;

 na terenie Tczewa nie ma wykorzystywanych 
płyt azbestowo-cementowych w elewacjach 
budynków

 na terenie Tczewa nie są wykorzystywane rury 

azbestowo-cementowe
 na terenie Tczewa nie ma dróg utwardzonych 

odpadami zawierającymi azbest.

Łącznie zostało zinwentaryzowanych 490 ton 
wyrobów zawierających azbest.

Większość budynków pokrytych płytami azbe-
stowo-cementowymi jest własnością prywatną. 
Stanowią one około 81 proc. łącznej powierzchni 
zinwentaryzowanych płyt azbestowo-cemen-
towych. 14 proc. stanowią pokrycia dachowe 
obiektów należących do firm znajdujących się na 
terenie miasta. Pozostałe 5 proc. stanowią obiekty 
należące do miasta Tczewa, PKP, spółdzielni 
mieszkaniowych lub stanowiące współwłasność.
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W wieku 95 lat odszedł Kazimierz Ba-
dziąg. Należał do Szarych Szeregów, 
był więźnem obozu Stutthof. Harcer-
stwo i nauczanie fizyki – to były dwie 
jego wielkie pasje życiowe. 

Kazimierz Badziąg urodził się w 
Tczewie 26 sierpnia 1921 r., w ro-
dzinie kolejarskiej. Pierwsze dzie-
sięć lat życia spędził w Tczewie, 
jednak w 1931 r. rodzina Badzią-
gów zamieszkała w Chojnicach. 
W tym mieście Kazimierz ukoń-
czył gimnazjum i postanowił 
zostać zawodowym żołnierzem, 
ale wybuch wojny pokrzyżował 
te plany. Trafił do robót przy-
musowych. W 1941 r., także w 
Chojnicach, wstąpił do Szarych 
Szeregów. Powołany przymuso-
wo do Wehrmachtu pełnił służbę 
wartowniczą na Krymie. Nieste-
ty, po odkryciu jego działalności 
konspiracyjnej,  został aresztowa-
ny i zesłany do oboziu koncentra-
cyjnego Stutthof. Cudem przeżył 
obóz i tzw. rejs śmierci na Bałty-
ku. Trafił do Danii , skąd wiosną 
1946 r. powrócił do Polski.
W nowej rzeczywistości K. Ba-
dziąg wybrał zawód nauczyciela 
fizyki. W Wyższej Szkole Pedago-
gicznej w Gdańsku obronił pracę 
doktorską. W 1963 r. odbył sty-
pendium naukowe w USA. Potem 
kierował Katedrą Dydaktyki Fizy-
ki na Uniwersytecie Gdańskim. 
Z czasem został prodziekanem 
Wydziału Matematyki i Fizyki 
UG. Napisał ponad 100 publika-
cji. Wychował wielu znakomitych 
nauczycieli fizyki. 
Był zwolennikiem pojednania 
polsko-niemieckiego. Uważał, że 
w imię przyszłości „przebaczyć 
trzeba, ale zapomnieć nie wolno”. 
Prezydent RFN Joachim Gauck 19 
lipca 2012 r. odznaczył K. Badziąga 
Federalnym Krzyżem Zasługi.
„Harcerstwo stało się moją pasją 
i moim przeznaczeniem”, napisał 
w swoim życiorysie K Badziąg. 
Do drużyny harcerskiej wstąpił 
podczas nauki w chojnickim gim-
nazjum. W 1935 r. wziął udział w 
legendarnym Międzynarodowym 
Zlocie Harcerskim w Spale. Po la-
tach, na emeryturze w Tczewie 
udzielał się w kręgu starszohar-
cerskim – „Jaszczurkowcy”. Często 
brał udział wraz z żoną Marią Ba-
dziąg w Harcerskim Rajdzie „Rod-
ło”. W 2010 r. w Tczewie K. Badziąg 
odebrał Srebrny Krzyż „Za Zasługi 
dla ZHP”. W wieku 90 lat, w ramach 
ostatniego zadania harcerskiego, 
uzyskał stopień harcmistrza. Na-
pisał biograficzną książkę pt. „Był 
taki czas. Wspomnienia pomor-
skiego harcerza”.     

Jan Kulas

Spotkanie prowadzone przez 
Marcina Mindykowskiego było 
idealną okazją do poznania za-
równo samego muzyka, jak i cie-
kawej historii KOMBI, jednego 
z najpopularniejszych polskich 
zespołów dekady lat 80. W pub-
likacji tej Łosowski opowiada o 
założeniu zespołu, zmianach na-
zwy, stylu muzycznego, czy ko-
lejnych składach muzyków. Mówi 
o swoich kultowych klawiszach, 
o wielkich przebojach, a także o 
przygodach podczas zagranicz-
nych występów. Książka ta jest 

odszedł kazimierz badziąg promocja książki krzysztofa kordy

„ks. ppłk józef wrycza (1884-1961). biografia historyczna”

Książka jest dysertacją doktor-
ską Krzysztofa Kordy obro-

nioną w czerwcu 2013 roku na 
Uniwersytecie Gdańskim.
Praca została przygotowana pod 
kierunkiem prof. dr. hab. Józefa 
Borzyszkowskiego, uzupełniona o 
uwagi recenzentów (prof. dr. hab. 
Mieczysława Wojciechowskiego i 
prof. dr. hab. Mariana Mroczko), bo-
gato ilustrowana (ponad 100 zdjęć, 
w większości z rodzinnego albumu 
Wryczów), napisana przystępnym 
językiem, stanowi doskonałą lek-
turę dla wszystkich, którym bliskie 
są dzieje kaszubsko-pomorskie i 
wybitnych postaci Pomorza.
Postać księdza Józefa Wryczy na-
leży do najbarwniejszych w dzie-
jach Pomorza. Jego różnorodna 
działalność bezkompromisowy 
charakter już za życia stały się 
źródłem wielu legend. W okresie 
okupacji ksiądz Wrycza stał się 
symbolem walczącego z hitlery-
zmem Pomorza. Pamięć o księdzu 
jest do dziś bardzo żywa nie tylko 
na Kaszubach, Kociewiu i Pomo-
rzu – napisał w przedmowie prof. 
dr hab. Józef Borzyszkowski.
Licznie przybyli tego dnia do Fa-
bryki Sztuk goście, m.in.: rodzina 
autora – żona Karolina wraz z 
dziećmi (Antonina i Jan), rodzice, 
rodzeństwo wraz z rodzinami, wie-

21 października w Fabryce Sztuk w Tczewie odbyła się promocja książki autorstwa 
dr Krzysztofa Kordy pt.: „Ks. Ppłk Józef Wrycza (1884-1961). Biografia historyczna”. 

loletni prezydent Tczewa – Zenon 
Odya, zastępca prezydenta Tczewa 
– Adam Burczyk, radni Rady Miej-
skiej, radni Rady Powiatu, ducho-
wieństwo – ks. prałat Stanisław 
Cieniewicz i ks. prałat Antoni Du-
najski, dyrektorzy bibliotek pub-
licznych powiatu tczewskiego z 
miejscowości Morzeszczyn, Gniew, 
Pelplin i Subkowy, delegacja Klu-
bu Morsów „Przerębel”, którego 
Krzysztof Korda jest członkiem 
oraz wielu mieszkańców Tczewa. 
Przybyli również goście z miej-
scowości, gdzie autor poszukiwał 
informacji dotyczących bohatera 
swojej pracy.    

Praca nad biografią trwała 8 lat. 

Jej duża część to próba zmie-
rzenia się z mitem i legendą ks. 
Wryczy. Moja praca odbrązawia 
tę postać, zdziera z niej fałszywe 
legendy. Niemal w każdej legen-
dzie jest ziarnko prawdy, ale resz-
ta to niemające potwierdzenia 
w faktach opowieści. Wrycza po 
moich badaniach, po odrzuceniu 
mitów, jest co najmniej tak samo 
wyjątkową postacią, jak przed-
tem – powiedział autor Krzysz-
tof Korda.

Zachęcamy wszystkich po pozna-
nia tej ciekawej lektury i wzboga-
cenia swojej wiedzy o dziejach 
Kociewia, Kaszub i Pomorza.

ToMasz JagielsKi

słodkiego miłego życia w… bibliotece
14 października Miejska Bibliote-
ka Publiczna w ramach promocji 
książki pt. „KOMBI Słodkiego mi-
łego życia. Prawdziwa historia” 
gościła założyciela i pierwszego 
lidera zespołu KOMBI Sławomira 
Łosowskiego oraz  wieloletniego 
menadżera tej grupy Wojciecha 
Korzeniewskiego. 

przede wszystkim źródłem do-
brych i złych chwil zarówno w ze-
spole jak i życiu osobistym lidera. 
Jest także zapowiedzią „Nowego 
albumu” czyli „Nowego rozdziału” 
w historii 40-lecia istnienia zespo-
łu KOMBI. – Mamy duży poten-

cjał muzyczny i zamierzamy go 
dobrze wykorzystać. Będziemy 
dawać radość fanom, grając na 
koncertach zarówno nasze stare 
hity jak i najnowsze piosenki – za-
powiada sławomir Łosowski.

(MBP)
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Obchodzone 27 października au-
striackie święto narodowe było 
okazją do spotkania przy pomni-
ku jeńców austriackich, który 
znajduje się na tczewskich Sucho-
strzygach. 
Na uroczystość przy pomniku 
przybyli m.in. Marek Kacprzak, 
Konsul Honorowy Republiki Au-
strii, Adam Urban, wiceprezydent 
Tczewa, Witold sosnowski, wi-
cestarosta, Mirosław Augustyn, 
przewodniczący Rady Miasta, ta-
deusz Magdziarz, prezes Nadwi-
ślańskiego Klubu Krajoznawczego 
„Trsow”  oraz młodzież. Uroczysto-
ści poprowadził Krzysztof Kor-
da, dyrektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej. Cmentarz żołnierzy 
monarchii  austro-węgierskiej to 
jeden z 18 tczewskich obiektów 
wpisanych do rejestru zabytków 
woj. pomorskiego.  

W 1866 roku Prusacy wzięli do 
niewoli 4,5 tysiąca jeńców, z któ-
rych część została osadzona na 

Nagrodę prezydenta Tczewa w 
tegorocznym konkursie „Wakacje 
z aparatem” otrzymała Justyna 
Dubiela.
Konkurs, który organizowany 
jest przez Fabrykę Sztuk, odbył 
się już po raz dziewiąty. Fotogra-
ficznym zmaganiom towarzyszy 
temat przewodni –  w tym roku 
uczestnicy uwiecznili „Letnie 
zauroczenie”. 28 października, 
podczas finisażu wystawy, au-
torzy najlepszych prac zostali 
nagrodzeni.
– W dziewięciu edycjach wzięło 
udział łącznie 400 osób, zgłoszo-
no 1778 zdjęć. Podlegały one oce-
nie profesjonalnego jury i brały 
udział w rankingu publiczności, 
w którym oddano 15168 głosów 
– powiedziała Alicja Gajewska, 
dyrektor Fabryki Sztuk. – W tym 
roku 28 pasjonatów fotografii 
przekazało 124 zdjęcia – jurorzy 
nie mieli łatwego zadania.
Jury w składzie: Tomasz Telefus, 
Sławomir Gawroński i Ireneusz 
Jędruch, wyłoniło najlepsze pra-
ce. I miejsce (czek o wartości 1500 
zł) przyznano zdjęciu stanisława 
Borkowskiego, II miejsce – Ro-
manowi Hudzikowi, III – Rafało-
wi sobkowiakowi. Wyróżnienia 
otrzymali: Zbigniew Fryza,  Pau-
lina Hinz, Małgorzata Pauch oraz 
Zdzisław Warot.
Najpiękniejsze zdjęcie tegorocz-
nej edycji „Wakacji z aparatem” 
mogła wybrać też publiczność. 

wakacje z aparatem – konkurs fotograficzny rozstrzygnięty

– W rankingu publiczności zagło-
sowało 5306 osób. Najwięcej, bo 
aż 356 głosów otrzymało zdjęcie, 
wykonane przez julię chrzanow-
ską – ogłosiła Alicja Gajewska. 
Zwyciężczyni otrzymała tablet 
ufundowany przez posła na Sejm 
RP Kazimierza Smolińskiego.
Najciekawsze zdjęcie wskazała 
też publiczność zgromadzona 
na finisażu – nagroda, cyfrowa 
ramka, trafiła do rąk Agnieszki 
Grenz.
Prezydent miasta, jak co roku, 
przyznał nagrodę zdjęciu, które 
najlepiej promuje Tczew. Zda-
niem włodarza najlepsza okaza-
ła się fotografia przedstawiająca 
Bulwar Nadwiślański, której au-
torką jest justyna dubiela.
Goście finisażu mieli okazję po-
słuchać popularnych utworów 

muzycznych w wykonaniu Ady 
Myszkiewicz, Jakuba Meisingera, 
Krzysztofa Chmielowca i Arkadiu-
sza Stawickiego.

Podczas imprezy rozstrzygnięty 
został również konkurs literacko-
plastyczny „Pozdrowienia z…”, 
który polegał na samodzielnym 
wykonaniu pocztówki oraz napi-
saniu tekstu pozdrowień z waka-
cji. Pod względem plastycznym 
prace oceniało jury w składzie: 
Katarzyna Kaffka – studentka 
trzeciego roku grafiki w Akademii 
Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz 
Piotr Witkowski – plastyk i grafik 
w Fabryce Sztuk. Oceną warstwy 
tekstowej zajęli się: polonistka 
Katarzyna Kruk oraz Jarosław 
Wojciechowski, reprezentujący 
Biuro Lokalnej Organizacji Tury-
stycznej „Kociewie”. Zostało zgło-

szonych 119 pocztówek.
Jury przyznało następujące na-
grody w dziedzinie plastyki:
kategoria wiekowa: 4-6 lat
I miejsce – Anna Śliwińska
wyróżnienia: Julia Kuriata, 

Izabela Erward, Aurelia 
Podlewska

kategoria wiekowa: 7-10 lat
I miejsce – Adam Rudko
wyróżnienia: Klaudia Weren-

czak, Paweł Simirski
kategoria wiekowa: 10-13 lat
I miejsce – Martyna janiszewska
wyróżnienia: Wiktoria Kusa, 

Aleksander Rudko i Liliana 
Pustkowska.

kategoria wiekowa: pow. 14 lat
I miejsce – Magdalena Żabińska
wyróżnienia: Grażyna Kuras, Zosia 

Richert, Konrad Zarach, Anna 
Szenrok i Danuta Puchowska.

Jury przyznało również wyróżnie-
nia za warstwę tekstową – Alinę 
Manikowską nagrodziło za do-
kładne rymy, Wandę Garską – za 
pomysł na puentę, a Magdalenę 
Żabińską – za kaligraficzną sta-
ranność.
Wszyscy nagrodzeni otrzymali 
bony upominkowe ufundowane 
przez Fabrykę Sztuk oraz gadżety 
promocyjne od Lokalnej Orga-
nizacji Turystycznej „Kociewie” 
– partnera konkursu.

M.Ś.

spotkanie przy pomniku jeńców austriackich

terenie ówczesnej wsi, a obecnie 
dzielnicy Tczewa – Suchostrzyg. 
Jeńcy podczas pobytu w obo-
zie budowali pobliską drogę do 
Skarszew. Dwudziestu sześciu 
jeńców zmarło wskutek epidemii 
cholery i tyfusu. W 1888 r. w miej-
scu ich pochówku weterani armii 
austriackiej postawili pomnik. 

Na obelisku umieszczony jest 
dwugłowy orzeł, a pod nim wy-
ryto dewizę Habsburgów: „viri-
bus unitis” (wspólnymi siłami), a 
poniżej napis „Pamięci żołnierzy 
austriackich zmarłych w Prusach 
w czasie wojny w 1866 r.” 

Choć jest to cmentarz żołnie-

rzy walczących dla ówczesnej 
Austrii, na liście pochowanych 
(którą można przeczytać na tab-
liczce znajdującej się na cmenta-
rzu) znajduje się wiele polskich 
nazwisk. Wśród spoczywających 
w tym miejscu jeńców są także 
Włosi, Ukraińcy, Niemcy, Austria-
cy. Nazwiska zmarłych żołnierzy 
zapisał wikariusz parafii farnej, ks. 
Robert Sawicki, późniejszy wielo-
letni proboszcz.

Pomnik był kilkakrotnie zapomi-
nany, popadał w ruinę, by potem 
również kilkakrotnie  zostać od-
nowiony. Od około 20 lat pieczę 
nad nim sprawują  samorząd 
miasta Tczewa i klub Trsow. O po-
mnik dbają też uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 8.

Chociaż pomnik, znajduje się w 
Tczewie od wielu lat i rożne były 
jego losy, nie wszyscy mieszkań-
cy naszego miasta wiedzą o jego 
istnieniu, a jest to cenne świade-
ctwo  historii naszego regionu.

J.	
ch

eR
ek
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Dyżurny Straży Miejskiej  
58 77 59 371

S T R A Ż  M I E J S K A  
W  T C Z E W I E

W październiku 2016 r. tczewska 
Straż Miejska odnotowała 940 in-
terwencji, w tym 478 zgłoszonych 
przez mieszkańców i przedstawi-
cieli instytucji, 156 – od operato-
rów monitoringu, 108 zgłoszonych 
przez dyżurnych Komendy Powiato-
wej Policji w Tczewie oraz 198 – to 
interwencje własne strażników.
• Przewieziono 10 osób z upo-
jeniem alkoholowym: 3 do Po-
gotowia Socjalnego w Elblągu, 
1 – do miejsca zamieszkania, 3 
– do policyjnej izby zatrzymań, 1 
– do ogrzewalni w Tczewie, 2 – do 
ośrodka dla bezdomnych.
• Przeprowadzono 95 wspólnych 
patroli z funkcjonariuszami KPP.

Strażnicy Miejscy rozpoczęli kontrole 
dotyczące posiadania przez właścicie-
li placówek handlowo-usługowych 
umów na wywóz nieczystości .
Mundurowi wspólnie z pracow-
nikiem Wydziału Spraw Komu-
nalnych i Inwestycji Urzędu Miej-
skiego w Tczewie skontrolowali  
16 podmiotów gospodarczych  
w rejonie osiedla Starego Mia-
sta . Podczas kontroli strażnicy 
nałożyli 1 mandat karny, w po-
zostałych przypadkach uwag nie 
stwierdzono.
Kompetencje straży miejskiej 
do kontroli zawierania umów i 
płacenia rachunków za wywóz 
śmieci wynikają z uchwały rady 
gminy (Uchwała Nr XIX/150/2016 
Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 
19.05.2016 r.), która jest aktem 

Mundurowi pilnowali po-
rządku nie tylko na terenie 

cmentarzy, ale również w ich re-
jonie dbając o bezpieczeństwo 
mieszkańców. Wzmożone kontro-
le miały przede wszystkim prze-
ciwdziałać aktom wandalizmu, 
kradzieżom i zapobiegać handlo-
wi w miejscach niedozwolonych. 
W tym roku strażnicy  mieli do 
dyspozycji nowy sprzęt do walki 
z cmentarnymi przestępstwami. 
Dzięki nowym noktowizorom 

• Dzielnicowi strażnicy miejscy dzia-
łający na osiedlach Suchostrzygi i 
Bajkowym podjęli 30 interwencji 
własnych oraz 65 zleconych, na-
łożyli 13 mandatów karnych na 
łączną kwotę 1450 zł. Wystawiono 
też 30 wezwań dla sprawców wy-
kroczeń, 22 osoby pouczono.
Na terenie Os. Garnuszewskiego 
i Zatorza dzielnicowi podjęli 21 
interwencji własnych oraz 37 zle-
conych, nałożyli 5 mandatów kar-
nych na łącznie 350 zł, wystawili 
18 wezwań dla sprawców wykro-
czeń oraz 5 osób pouczyli. 
Interwencje dzielnicowych do-
tyczą głównie spraw porządko-
wych, spożywania alkoholu w 
miejscach publicznych, wykro-

mundurowi   mogli dużo spraw-
niej realizować kontrole tczew-
skich cmentarzy po zmroku.
Mimo, że Wszystkich Świętych 
już za nami, strażnicy przypo-
minają odwiedzającym cmen-
tarze o zachowaniu szczególnej 
ostrożność i niepozostawianiu 
bez opieki przy nagrobkach to-
rebek i innych wartościowych 
przedmiotów, które przez naszą 
nieuwagę mogą stać się łupem 
złodziei. 

straż miejska patrolowała tcZewskie nekropolie

kontrola umów na wywóZ niecZystości

prawa miejscowego.
Uchwała taka wprowadza sto-
sowny regulamin utrzymania 

czystości i porządku na terenie 
gminy, który ustala szczegółowe 
zasady, zadania i obowiązki w za-

czeń drogowych.
• Osadzeni z Aresztu Śledczego w 
Starogardzie Gd. wykonując prace 
porządkowe na terenie Tczewa ze-
brali 149 worków śmieci (po 120 
l każdy) oraz 1 przyczepę skoszo-
nej trawy. Usuwano śmieci m.in. 
z ul. Armii Krajowej 10 (teren za 
garażami i przy kanale Milen), 
al. Kociewskiej (za ekranami), ul. 
Wąskiej, Rybackiej, Grunwaldzkiej, 
Warsztatowej, al. Zwycięstwa, al. 
Niepodległości, ul. Kaszubskiej, ul. 
Sadowej, ul. Targowej.
• Usunięto 3 długo nieużytko-
wane samochody i wraki – z ul. 
Bałdowskiej (Opel Corsa), z ul. 
Akacjowej (Volkswagen), z ul. 
Głowackiego (Opel Vectra). 

kresie utrzymania czystości i po-
rządku na terenie nieruchomości 
znajdujących się w gminie.
Właściciel nieruchomości czy 
placówki handlowo-usługowej 
nie może pozbyć się odpadów 
komunalnych i nieczystości w 
sposób inny niż w ustawie jest  
wskazany, to jest przez zawarcie 
umowy o świadczeniu usług (w 
zakresie odbierania odpadów 
komunalnych), zapłacenie za ich 
wykonanie i udokumentowanie 
tego przez okazanie umowy i do-
wodów płacenia za usługi.
Oznacza to, że powinien prze-
chowywać umowę i dowody 
zapłaty.
Kolejne kontrole będą prowa-
dzone sukcesywnie w ciągu ko-
lejnych miesięcy.

straż miejska w paźdZierniku 
• Do Komendy Powiatowej Policji 
przekazano materiały z monito-
ringu dotyczące: kolizji drogo-
wych (13.10 i 25.10), nieprawid-
łowego parkowania (20.10) oraz 
rozboju (25.10).
• Przeprowadzono działania doty-
czące egzekwowania od właścicie-
li psów niezgodnego z przepisami 
wyprowadzania czworonogów i 
sprzątania po nich. Przeprowa-
dzono 22 interwencje. Nałożono 
6 mandatów karnych (łącznie 400 
zł) za niezgodne z przepisami wy-
prowadzanie psów oraz 3 manda-
ty karne z niesprzątanie po psach 
(łącznie 150 zł). Pouczono 6 osób. 
6-krotnie zgłoszono do schroniska 
informację o psach bez opieki.

W związku z dniem Wszystkich Świętych, na tczewskich nekropoliach po-
jawiły się patrole funkcjonariuszy Straży Miejskiej.
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Wokół nas

straż miejska patrolowała tcZewskie nekropolie

...Z dniem 9 listopada 1931 roku 
powołuję Hufiec ZHP Tczew... – tak 
mógł brzmieć rozkaz komendan-
ta Chorągwi Pomorskiej w Toru-
niu otwierający nowy rozdział w 
historii naszego miasta. Nie za-
chował się on jednak do naszych 
czasów. Na szczęście przetrwało 
to, co o wiele ważniejsze – idea i 
zapał do zmieniania świata i sie-
bie. Jak wyglądało tczewskie har-
cerstwo dawniej, a jak wygląda w 
swoje 85 urodziny? Zapraszamy 
na krótki bieg (harcerski!) przez 
historię.

Jak	było?
Naszą opowieść rozpoczniemy 
przeszło 100 lat temu na bry-
tyjskiej wyspie Brownsea, gdzie 
angielski generał Robert Baden-
Powell, bohater spod Mafekingu, 
zorganizował eksperymentalny 
obóz dla chłopców. Zbierając 
pośpiesznie synów znajomych 
– arystokratów, z jednej strony, 
i dzieci robotniczo-chłopskie 
z drugiej, chciał przetestować 
swoje nowatorskie pomysły na 
wychowanie – kształtowanie 
charakteru przez powierzanie 
odpowiedzialności, prowadze-
nie młodzieży przez młodzież, a 
przede wszystkim uczenie przez 
działanie i kontakt z przyrodą. 
Młodzi chłopcy byli zachwyceni 
nowym sposobem traktowania 
przez dorosłych i zaufaniem ja-
kim zostali obdarzeni. Ekspery-
ment okazał się sukcesem.

Idea skautowa w krótkim czasie 
znalazła popularyzatorów na ca-
łym świecie, a drużyny i zastępy 

	 Rodzinne tradycje strażackie	
adama	Murawskiego	

18 września, w Miejskiej Bibliote-
ce Publicznej w Tczewie odbyło 
się spotkanie promocyjne książki 
Adama Murawskiego pt. „Rodzin-
ne tradycje strażackie”. 
Wbrew pozorom publikacja „Ro-
dzinne tradycje strażackie” w 
żadnym wypadku nie ogranicza 
się jedynie do rodziny Państwa 
Murawskich i tczewskiej straży 
pożarnej. Przeciwnie jest to pub-
likacja, która w dużym stopniu 
dotyka ogólnej historii Tczewa 
oraz jej mieszkańców, począw-
szy od końca XIX wieku, czyli 
momentu, gdy powstała na jego 
terenie ochotnicza straż pożarna, 
z którą swoje losy związali silnie 
przodkowie autora.
Uczestnicy spotkania mogli ku-
pić nowo wydaną książkę po pro-
mocyjnej cenie i zdobyć autograf 
autora. 

	 Wieczór	z	poezją		
ks.	Franciszka	kameckiego	

W czwartek 27 października w wy-
pełnionej po brzegi sali konferen-
cyjnej Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Tczewie odbył się wieczór 
poetycki z udziałem ks. Francisz-
ka Kameckiego – poety, pisarza 
i emerytowanego proboszcza z 
Gruczna pod Świeciem.
W trakcie spotkania zaprezen-
towane zostały wiersze m.in. 
Kuglarz, Krajobraz z Latawcami, 
Fałszywa Muzyka, Kazanie na gó-
rze, Papież Słowiański autorstwa 
ks. Kameckiego z tomiku wierszy 
Kuglarz i Świadek. Wiersze ks. Fran-
ciszka zaprezentował zgromadzo-
nym aktor Adrian Wiśniewski ze 
Studia Accantus i Teatru Rampa a 
o oprawę muzyczną zadbały Ka-
rolina Kornas (gitara, klawisze) i 
Maria Machlik (śpiew).
Organizatorem wieczoru poety-
ckiego byli: Miejska Biblioteka 
Publiczna w Tczewie, Oddział 
Kociewski Zrzeszenia Kaszub-
sko-Pomorskiego w Tczewie i 
Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Tczewskiej.

zaczęły powstawać na wszystkich 
kontynentach. Nie trzeba było 
długo czekać, by trafiła również 
do Polski.

W roku 1910 22-letni wówczas 
Andrzej Małkowski, w ramach 
kary za spóźnienie na zajęcia 
Organizacji Młodzieży Niepod-
ległościowej „Zarzewie”, otrzymał 
nakaz przetłumaczenia książki 
Baden-Powella pt. „Skauting dla 
chłopców”. Kara szybko przestała 
być karą, bowiem dla młodego 
patrioty pomysły tam opisane 
stały się inspiracja dla działalno-
ści, której poświęcił całe życie. 
Przystosowując je do realiów 
kraju pozostającego wciąż jesz-
cze pod zaborami, wysnuł myśl, 
że w Polsce do działań typowy 
skautingowych dodać należy wy-
chowanie patriotyczne i niepod-
ległościowe. Wkrótce w Lwowie, 
w którym działał, powołał pierw-
sze drużyny, w tym jedną żeńską. 
3 lata później, podczas między-
narodowego zlotu skautów w 
Birmingham, polska delegacja 
licząca 53 osoby obozowała pod 
powiewającą biało-czerwoną 
flagą.

Hufiec harcerski w Tczewie po-
wstał w 1931 roku, choć drużyny 
działały tu już w latach dwudzie-
stych, przynależąc administra-
cyjnie do Starogardu. W czasie 
II wojny światowej nasi harcerze 
brali udział w walkach broniąc 
wielu miast w Polsce, a ich na-
zwiska zostały upamiętnione 
na pomniku stojącym w Parku 
Miejskim. Wśród nich jest także 
patron Hufca ZHP Tczew, Włady-

spotkania z twórcami

sław Jagiełło. Pomimo zamieci 
politycznych, zmian siedziby czy 
reform samego Związku ideały 
braterstwa, służby i samodosko-
nalenia przetrwały w naszym 
mieście do dnia dzisiejszego, 
kształtując w międzyczasie kilka 
pokoleń jego mieszkańców.

Jak	jest?
Na dzień dzisiejszy Hufiec ZHP 
Tczew stanowi 12 drużyn har-
cerskich i gromad zuchowych, 
szczep Harcerskiej Orkiestry 
Dętej oraz Krąg Seniorów „Jasz-
czurkowcy”, zrzeszając razem 
280 osób, w tym 27 instrukto-
rów. Coraz prężniej działa Krąg 
Przyjaciół Harcerstwa, do które-
go należą rodzice i osoby, które 
pomimo zdjęcia munduru wciąż 
chcą działać na rzecz organizacji. 
Czym się zajmujemy? Wędrujemy, 
poznając bliższą i dalszą okolicę, 
wyjeżdżamy na biwaki i obozy 
w lesie, spotykamy się na zbiór-
kach i ogniskach… Rozwijamy 
nasze pasje: żeglarstwo, ratow-
nictwo, wspinaczka, muzyka – i 
wiele innych, bowiem działania 
drużyn zależą w dużym stopniu 
od potrzeb i zainteresowań przy-
należących do nich osób. W te 
wakacje grupa śmiałków weźmie 
udział w międzynarodowych re-
gatach The Tall Ship Races jako 
załoga żaglowca Pogoria. A 
wszystko to w gronie przyjaciół 
– wszak nic tak nie zbliża jak 
wspólnie przeżywane przygody, 
a ich akurat w harcerstwie nigdy 
nie brakuje.

KaMila KuBisTa

harcerze świętowali jubileusz 85-lecia hufca Zhp tczew
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Do wspólnego świętowania 
zaprosił mieszkańców pre-

zydent Tczewa Mirosław Pobło-
cki. Tczewianie uczcili Narodowe 
Święto Niepodległości  wesoło i 
słodko. Były koncerty, festyn na 
pl. Hallera, biało-czerwony prze-
marsz ulicami miasta, biało-czer-
wone wiązanki pod obeliskiem 
marsz. J. Piłsudskiego oraz po-
mnikiem „Ku chwale poległym w 
obronie Ojczyzny”.

Uroczystości rozpoczęły się 
mszą św. w Kościele pw. Pod-
wyższenia Krzyża św. – w in-
tencji Ojczyzny. Uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej nr 7 rozda-
wali biało-czerwone kotyliony. 
Po mszy, Harcerska Orkiestra 
Dęta poprowadziła tczewian 
pod obelisk marsz. J. Piłsud-
skiego. Uczestnicy przemarszu 
otrzymali biało-czerwone flagi. 
Po złożeniu kwiatów pod obe-
liskiem, tczewianie przeszli na 
cmentarz „stary”, gdzie pod po-
mnikiem odbyła się dalsza część 
uroczystości patriotycznych. O 
wydarzeniach, które poprzedziły 
odzyskanie przez Polskę niepod-
ległości w 1918 r. mówił Krzysz-
tof Korda, historyk, dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicznej. 
Uczennice Szkoły Podstawowej 
nr 7 – Martyna Bronowicka 
i julia Podjacka recytowały 
poezję. Wystąpił także Bartosz 
cejer ze Szkoły Podstawowej nr 
12. Ze zgromadzonymi modlił 
się ks. prałat Piotr Wysga. Pod 
pomnikiem złożono kwiaty i za-
palono znicze.

Po części patriotyczno-religij-
nej, rozpoczął się festyn na pl. 
Hallera. Nie zabrakło pieśni 

TCZEWIANIE W HOŁDZIE NIEPODlEGŁEJ
Biało-czerwone flagi i kotyliony, białe i czerwone balony, a nawet biały i czerwony 
barszcz – tak wyglądał tczew 11 listopada.

patriotycznych, wojskowych, 
ale też innych melodii, który 
podkreślały radość Święta Nie-
podległości. Wystąpili Przemek 
Radziszewski, chór Bel Canto 
z dyrygentką joanną Pestką, 
zespół folklorystyczny Frantów-
ka oraz Kociewsko-Kaszubska 
Orkiestra Dęta TORPEDA, tak-
że uczniowie tczewskich szkół 
– laureaci konkursu muzycz-
nego „W hołdzie Niepodległej”, 
zorganizowanego przez Klub 
Inteligencji Katolickiej.

Fabryka Sztuk przygotowała 
warsztaty plastyczne, gdzie m.in. 
wykonywane były kotyliony oraz  

godło Polski. Można było wziąć 
udział w rodzinnym quizie i grach 
pamięciowych. Straż Miejska za-
praszała najmłodszych do udzia-
łu w zabawach i konkursach na 
temat bezpieczeństwa. Zajęcia 
dla najmłodszych przygotowa-
ła również Miejska Biblioteka 
Publiczna. W namiocie Urzędu 
Miejskiego na wszystkich cze-
kała herbata, kawa i słodki po-
częstunek. Rozdawaliśmy bia-
łe-czerwone flagi, pamiątkowe 
znaczki i balony w narodowych 
barwach. Na wszystkich czekał 
rozgrzewający barszcz – oczy-
wiście biały i czerwony.

Na zakończenie Narodowego 
Święta Niepodległości odbył się 
koncert skrzypaczki Kasi szu-
bert oraz największa atrakcja 
tegorocznego święta – wielki 
laserowy pokaz multimedial-
ny. W pokazie laserowym wyko-
rzystano motywy patriotyczne, 
związane ze Świętem Niepodle-
głości oraz związane z Tczewem. 
W Centrum Kultury i Sztuki od-
był się koncert Harcerskiej Orkie-
stry Dętej oraz Chóru Męskiego 
ECHO. Oprócz muzycznej uczty, 
na uczestników czekał również 
biało-czerwony tort.

M.M.
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Założone przez M. Wasiewicz 
-Galińską, już ponad 15 lat 

temu, Centrum Kształcenia Za-
wodowego NAUKA zorganizo-
wało i z powodzeniem prowadzi 
m.in. nowego „Medyka”, który 
kontynuuje tradycje tczewskie-
go szkolnictwa pielęgniarskie-
go. Nowoczesna szkoła kształci 
na blisko 20 przeddyplomowych 
kierunkach medycznych, ale tak-
że w poszukiwanych zawodach 
pokrewnych. Są to kierunki za-
równo już popularne (jak opie-
kun medyczny, masażysta czy 
terapeuta zajęciowy), ale i mniej 
znane (jak elektroradiolog czy 
ortoptystka – „asystent” okulisty 
i optyka). 

Od pierwszych lat kształcenia, 
słuchacze tczewskiego „Medyka” 
osiągają najwyższe w kraju oce-
ny na państwowych egzaminach 
potwierdzających kwalifikacje 
zawodowe. W efekcie nie mają 
problemów ze znalezieniem 
pracy. Nawet tacy potentaci, 
jak starogardzka Polpharma, 
gwarantują zatrudnienie absol-

Była to kontynuacja projektu, 
który rozpoczął się w maju 

w Niemczech. Nasi goście mieli 
wspaniałą okazję poznania co-
dziennego życia w polskich ro-
dzinach, szkole, mieście i okolicy. 
Program, jak każdego roku, był 
bardzo bogaty. Większość lekcji 
odbywała się w terenie. 

W Tczewie uczestniczyli na za-
jęciach w Centrum Konserwacji 
Wraków Statków połączonych 
ze zwiedzaniem tej nowej i bar-
dzo nowoczesnej placówki oraz 
Muzeum Wisły. W Fabryce Sztuk 
uczestniczyli w warsztatach ma-
lowania na szkle i wykonywania 
linorytów. Zwiedzali nową wy-
stawę „20 lat wolności, Tczew 
1920-1939”. 

Odbyło się także wiele wyjazdo-
wych zajęć, na których niemieckie 
dzieci mogły poznać historię, za-
bytki i ciekawostki przyrodnicze 

ucZniowie Z norderstedt gościli w tcZewie
Uczennice i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Tcze-
wie gościli u siebie po raz 27. koleżanki i kolegów z zaprzyjaźnionego Gimnazjum im. 
Mikołaja Kopernika w Norderstedt. 

kraju swoich wschodnich sąsia-
dów. Pokazaliśmy im Toruń, Mal-
bork, Sopot oraz Gdańsk. Bardzo 
podobała się całodzienna wy-
cieczka na Kaszuby z wizytą w fa-

bryce porcelany Lubiana, w Skan-
senie we Wdzydzach Kiszewskich 
oraz w Muzeum Parowozów w 
Kościerzynie. Wizyta na Kaszu-
bach zakończyła się bardzo eg-

zotycznie, tzn. na strusiej farmie 
w Garczynie. Najbardziej podo-
bało się pieczenie i dekorowanie 
pierników w Toruniu oraz pokaz 
produkcji cukierków w gdańskiej 
manufakturze Ciu-Ciu. 

Rodzice uczestników przygotowa-
li wieczór integracyjny w świetlicy 
SP10. Tylko dla nauczycieli przy-
gotowano specjalny wieczorny 
program, na który złożyły się m.in 
spektakl w Teatrze Muzycznym w 
Gdyni „Ghost” i opera „Rycerskość 
Wieśniacza” Pietro Mascagniego. 

Uczniami opiekowali się germa-
niści: z SP10 Karolina Wlazlowicz, 
Iwona Storma, Karolina Chrobak i 
Piotr Wojtysiak oraz z Gimnazjum 
nr 1 Maria Jakubowska. 

Projekt współfinansowany jest 
przez Polsko-Niemiecką Współ-
pracę Młodzieży.

(informacja i zdjęcie: SP 10)

medal ken dla twórcZyni tcZewskiego „medyka”
Podczas tegorocznych obchodów Dnia Edukacji Narodowej, zasłużeni pedagodzy 
otrzymali wysokie odznaczenia. Prestiżowy Medal Komisji Edukacji Narodowej przy-
znano twórczyni Medycznego Studium Zawodowego, Marii Wasiewicz-Galińskiej. 

wentom tej szkoły m.in. po kie-
runku technik farmaceutyczny. 
Dyplomy tczewskiego „Medyka” 
coraz wyżej sobie cenią także 
lokalni pracodawcy: Szpitale 
Tczewskie czy ośrodki pomocy 
społecznej. 

Kierownictwo tczewskiego „Me-

dyka” prowadzi koresponden-
cję z ministrem zdrowia w celu 
uruchomienia kolejnych kierun-
ków nauczania. Są to: turystyka 
medyczna, ale nade wszystko 
e-opieka medyczna. Natomiast 
w celu rozszerzenia działalności 
oświatowej na terenach lokal-
nych, powołana została dodat-

kowo spółka cywilna CKZ NA-
UKA, która stworzyła możliwość 
uczenia się na miejscu mieszkań-
com gminy Smętowo Graniczne 
i okolic. Dzięki temu, nawet z 
dala od wojewódzkich centrów, 
mogą kształcić się w zawodach 
medycznych i z zakresu opieki 
społecznej. 

Tegoroczna laureatka, Maria Wa-
siewicz-Galińska od początku 
swojej pracy zawodowej pracuje 
na rzecz kształcenia dzieci, mło-
dzieży i dorosłych: jako pedagog, 
nauczyciel, organizator oświaty, 
a wcześniej na rzecz rodzin wie-
lodzietnych, samotnych matek, 
osób w potrzebie, niezaradnych 
życiowo i niepełnosprawnych, 
m.in. jako pracownik socjalny i 
kierownik OOS. Przy CKZ NAUKA, 
poza najmłodszym „dzieckiem” 
– szkołami medycznymi, działają 
gimnazja, zasadnicza zawodowa, 
liceum, zawodowe szkoły poli-
cealne, a także kursy kształcenia 
ustawicznego.

(informacja i zdjęcie: cKz nauKa)

Maria Wasiewicz-Galińska z Medalem Komisji Edukacji 
Narodowej, wręczonym przez wicekuratora pomorskiego, Marka 
Strociaka 
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Na jubileuszowej wystawie wy-
eksponowanych zostało 70 prac 
podopiecznych środowiskowych 
domów samopomocy, ośrodków 
wsparcia, świetlic środowisko-
wych w Tczewa i zaprzyjaźnio-
nych z Tczewem. Tegoroczny 
tytuł wystawy „20 lat minęło…” 
wziął się z innego jubileuszu 
– w tym roku mija 20 lat od po-
wstania pierwszego w Tczewie 
Środowiskowego Domu Samo-
pomocy, przy ul. Nowowiejskiej 
18. Ośrodek od początku działał 
w strukturze Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej.

- Nie sposób było pokazać historii 
środowiskowego domu na wy-
stawie, dlatego przygotowaliśmy 
krótką prezentację – powiedziała 
Gabriela Brządkowska, kierow-
nik środowiskowych domów sa-
mopomocy w Tczewie. 

Goście wernisażu wspólnie prze-
śledzili to, co działo się w ciągu 
minionych 20 lat – wyjazdy, po-
dróże, jasełka, spotkania wigilijne, 
turnusy rehabilitacyjne, sadzenie 
pierwszych drzewek i urządzanie 
ogrodu, zajęcia klubowe, spot-
kania z seniorami. Podopieczni 
ośrodka wzięli udział w 278 kon-
kursach, zorganizowali 97 imprez, 
uczestniczyli w 58 projektach. Naj-

„Koperty życia” to inicjatywa pod-
jęta przez prezydenta Tczewa Mi-
rosława Pobłockiego wspólnie 
z Miejskim Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej i skierowana do osób 
przewlekle chorych, starszych, ale 
przede wszystkim samotnych. - 
W „kopercie życia” umieszczamy 
informacje niezbędne dla ratow-
ników medycznych, informa-
cje, które mogą uratować życie 
– tłumaczy Aleksandra Hotowy 
z Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej. – Do umieszczonej 
w kopercie karty informacyjnej 
wpisujemy najważniejsze infor-
macje dotyczące  stanu zdrowia, 
przyjmowanych leków, alergii na 
leki, dane osobowe, kontakt do 
osób najbliższych.

Kopertę życia przechowujemy 
w lodówce, na której naklejamy 

KOPERTA, KTÓRA MOŻE URATOWAć ŻYCIE
„Kopertę życia” powinna mieć w 
domu każda osoba mieszkająca 
samotnie.

Do odbierania „Kopert życia zachęcają seniorów (od lewej):  
dyr. MOPS Julita Jakubowska, wiceprezydent Tczewa Adam Urban 
i Bożena Szczepańska, opiekunka zespołu „Wiecznie Młodzi”

dołączoną do zestawu naklejkę. 
Dlaczego w lodówce? Ponieważ 
jest to powszechnie dostępne 
miejsce i znajduje się w prawie 
każdym domu. Dla ratowników 

medycznych wchodzących do 
mieszkania osoby starszej i nie-
przytomnej, zidentyfikowanie 
naklejki na lodowce pozwala 
skrócić czas pozyskiwania infor-

macji niezbędnych dla ratowania 
życia i zdrowia. Tczewscy ratow-
nicy medyczni już wiedzą, gdzie 
takich kopert szukać.

Wiceprezydent Adam Urban 
wręczył koperty życia seniorom, 
którzy uczestniczyli w konferencji 
z okazji Międzynarodowego Dnia 
Osób Starszych. Konferencja od-
była się 18 października w Urzę-
dzie Miejskim w Tczewie.

Ci, którzy nie uczestniczyli w 
spotkaniu, mogą koperty życia 
odbierać w Forum Inicjatyw Spo-
łecznych, przy ul. Łaziennej. 

Konferencję uświetnił występ 
zespołu „Wiecznie Młodzi”, pro-
wadzonego przez Bożenę Szcze-
pańską.  O potrzebie aktywności 
osób starszych mówiła  dr Beata 
Pawlik oraz julita jakubowska, 
dyrektor Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Tczewie.

M.M.

KWIATOWE NOWOŚCI Z JUBIlEUSZEM
XV edycje wystawy plastycznej 
„Kwiatowe nowości’ można było 
obejrzeć w Fabryce Sztuk.

Zwieńczeniem wernisażu był wielki jubileuszowy tort

bardziej cenny okazał się Medal 
Matki Teresy z Kalkuty przyznany 
ośrodkowi za działalność na rzecz 
osób niepełnosprawnych.

- W ciągu 20 lat 80 naszych pod-
opiecznych się usamodzielniło 
– powiedziała julita jakubow-
ska, dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Tczewie. – 
Ten dom dał każdemu z nas i każ-

demu z podopiecznych pigułkę 
radości i życzliwości dla innych. 
Zdrowi ludzie mogą się uczyć od 
naszych uczestników pogody du-
cha i życzliwości wobec innych.

Podwójny jubileusz uświetniły 
popisy artystyczne. Wystąpiła 
min. Monika Holc, uczennica SP 
12, Karol Niewiedział. Recyto-
wano wiersze Ewy Gierszewskiej 

i Beaty czubackiej, laureatek V 
Ogólnopolskiego Jubileuszowe-
go Konkursu pt: „ Słowa, dobrze 
że jesteście”, który odbył się 1 
października w Krakowie. Swój 
wiersz wyrecytowała również 
danuta Bojarska. Akompanio-
wały uczennice Zespołu Szkół 
Katolickich.

M.M.



Listopad 2016 • Panorama miasta • www.wrotatczewa.pl • www.bip.tczew.pl
�� • Kultura

Od początku zespołem kieruje 
Bożena szczepańska. Jest za-

równo kierownikiem artystycznym, 
jak i choreografem. To taki motor 
napędowy „Wiecznie Młodych”. Za-
wsze wymyśli coś nowego, co war-
to poznać i dołączyć do wykony-
wanego już repertuaru. A wszystko 
zaczęło się od kwestii uaktywnienia 
osób starszych... – Rozmawiałyśmy 
z panią julitą jakubowską, dyrek-
tor Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej o tym jak można spra-
wić, by życie starszych osób nabrało 
cieplejszych barw – mówi Bożena 
Szczepańska, kier. Zespołu. – Zale-
żało nam, aby nie siedziały pozamy-
kane w domach, żeby coś robiły, co 
dawałoby im radość.

Trudne	początki
Zaczynaliśmy w 10-osobowym 
składzie, jednak z każdym miesią-
cem liczba chętnych rosła. Obec-
nie na liście członków zespołu 
jest 35 osób, z tego w próbach 
uczestniczy co najmniej 20. War-
to zaznaczyć, że w gronie tańczą-
cych znajdują się osoby, które są 
od samego początku. Należą do 
nich Mieczysława Maliszewska 
i Zofia Petka oraz Mieczysław 
Michna. Długim stażem w zespo-
le mogą się też poszczycić ingrid 
Knopik i jej mąż Wacław Knopik 
oraz janina Podowska. Niewiele 
w tej kategorii ustępują im: Han-
na Burdon, irena Makowska, 
danuta Neubauer, Wiesława 
Paluch i Ewa sabatowska. To 
zgrana bardzo ekipa. 

Jak na zespół przystało, senio-
rzy mają swoją garderobianą. 
Funkcję tę od samego początku 
pełni iwona Helwig. – Chociaż 
pani Iwona wyprowadziła się do 
Gdańska, to naszego zespołu nie 
opuściła. Nadal możemy na nią 
liczyć – zaznacza pani Bożena.

A jaki taniec zapoczątkował bo-
gaty obecnie repertuar „Wiecznie 
Młodych”? 

Poloneza	zacząć	czas...
– To był polonez – wspomina 
Bożena szczepańska. – Wów-
czas jeszcze mieliśmy stroje po 
istniejącym wcześniej zespole 
tańca „Kolejarz”. Próby mieliśmy 
po 2 razy w tygodniu. Teraz to 
jedno spotkanie. No, chyba, że 
przygotowujemy nowy repertuar 
na określony termin. Wtedy, to 
bywa, że nawet codziennie.

lATA PŁYNą, A ONI... „WIECZNIE MŁODZI”
Czy jesień życia musi być smutna? W żadnym razie. Ciekawe zajęcia, dobry humor, zdrowie to gwarancja dobrego życia. Banał? Może, ale sprawdza 
się w życiu. Przykładem mogą być członkowie zespołu „Wiecznie Młodzi”. Chociaż „na karku” czasem i 80 wiosen, to radości życia można im 
pozazdrościć. Na starcie – jesienią 2002 roku było ich dziesięcioro, ale skład bardzo szybko zaczął się powiększać..

Polonez zajmuje szczególne 
miejsce w pamięci członków ze-
społu. To właśnie jego zatańczy-
ły podczas swojego pierwszego 
publicznego występu 5 maja 
2003 roku. A było to podczas fe-
stiwalu folkloru w Chmielnie na 
Kaszubach. 

„karawana”	rusza...
Zespół „Wiecznie Młodzi” nie tyl-
ko zjeździł Polskę wzdłuż i wszerz, 
ale i podbijał muzyczne rynki za-
graniczne. Seniorzy występowa-
li, m.in. w Niemczech, na Litwie 
i Łotwie, a także w Brukseli. – W 
Europarlamecnie zatańczyliśmy 
„Poloneza” – wspominają człon-
kowie. – to było dla nas ogromne 
wyzwanie i zaszczyt zarazem, że 
w łaśnie w tym miejscu mogliśmy 
zaprezentować nasz narodowy 
taniec.

Obecny repertuar zespołu jest 
bardzo pokaźny. Seniorzy tańczą: 
walca, tango, tradycyjne tańce 
kociewskie, polkę warszawską, 
passadoble, flamenco, taniec 
nowoczesny (można było zoba-
czyć podczas programu „Mam 
talent”), cha chę, mazura, coun-
try, Marsza Radeckiego, kowala, 
taniec średniowieczny, klaunów 
oraz marsza kolejowego. Naj-
nowszym „narybkiem” jest pro-
menada. Figury, układ tancerze 
opanowali w ciągu zaledwie kilku 
dni. Po raz pierwszy zatańczyli 
promenadę 20 września podczas 
Festynu Przyjaźni „Tacy Sami”.

Co ważne, Wiecznie Młodzi nie 
tylko tańczą we własnym gronie. 
Niekiedy występują również z 
osobami niepełnosprawnymi. 
– To miłe doświadczenie – mó-
wią zgodnie.

uroki	„małego	ekranu”
Seniorzy na przełomie tych 15 
lat zdobyli solidne doświadcze-
nia, te związane z występami 
przed kamerą również. Wiecznie 
Młodzi wzięli udział w pierwszej 
edycji programu Mam Talent. 
– Ten występ wiąże się z miłymi 
wspomnianiami z kontaktu z 
Małgorzatą Foremniak, Agniesz-
ką Chylińską – mówią seniorzy. 
– To bardzo ciepłe, fajne osoby. 
Tylko Kuba Wojewódzki zapisał 
się w naszej pamięci niezbyt 
wdzięcznie.

Kolejna wizyta w studio wiąza-
ła się z programem reality show 
Big Brother. Wiecznie Młodzi byli 
taneczną niespodzianką dla Zo-
fii Petki, uczestniczki programu, 
członkini zespołu. Chociaż w 
telewizji występ był na żywo, to 
nie wywołał takiego stresu, jak 
w Warszawie przed pomnikiem 
Nieznanego Żołnierza. – To właś-
nie wtedy po raz pierwszy tań-
czyliśmy flamenco i mazura. 

zapisane	w	pamięci
Janina Podowska przyznaje, że 
zapisała się do Wiecznie Młodych 
ze względu na aktywność rucho-
wą. – Słyszałam, że to dobre dla 
zdrowia i jest po prostu fajnie 
– mówi. – To było dla mnie takie 
wyzwanie żeby się dobrze spi-
sać. Bardzo dobrze się czuję. W 
zespole panuje wspaniała atmo-
sfera. Próby i występy to najlep-
sze zajęcia w tygodniu – dodaje 
z przekonaniem.

– To prawda – potwierdza Wiesła-
wa Paluch. – Tańczę w Wiecznie 
Młodych już 12. rok. A przypro-
wadziła mnie na próby koleżanka 

żebym zobaczyła, jak to wygląda. 
Początkowo ćwiczyłyśmy sobie 
„pod sceną”, potem koleżanka 
musiała zrezygnować ze wzglę-
du na stan zdrowia męża, a ja na 
dobre zagościłam w zespole. 

Pani Wiesława wspomina, że 
najbardziej stresującym dla niej 
był występ w Warszawie – z pa-
rasolami. – Ale to był taki stres 
mobilizujący, żeby wszystko uda-
ło się wykonać idealnie – mówi. 
– Zespół daje mi dużo radości. 
Poznałam wielu nowych ludzi, 
integrujemy się na wyjazdach. 
Znamy się jak przysłowiowy zły 
szeląg – dodaje śmiejąc się.

Jak	w	dobrej	rodzinie
Hannę Burdon najpierw urzekły 
opowiadania koleżanki, jak fajnie 
jest w zespole. Kiedy przyjaciółka 
zaprosiła ją na występ Wiecznie 
Młodych podczas Wyborów Miss 
i Mistera Złotego Wieku seniorka 
nabrała przekonania, że to jej od-
powiada. Zapisała się i nie żałuje. 
– Na próby chodzę bardzo chęt-
nie – mówi. – W zespole czuję się, 
jak w dużej, dobrej rodzinie. Pani 
Bożena może i jest wymagająca, 
ale i bardzo pomocna. Cierpliwa, 
o bardzo dobrym sercu. Ona stara 
się scalać zespół. Dobrze nas zna i 
od razu reaguje na sygnały, że coś 
się dzieje nie tak jak powinno. 

Ingrid Knopik również jest bardzo 
zadowolna z udziału w zespole. 
– Podoba mi się tutaj – mówi z 
przekonaniem. – Realizujemy 
swoje pasje, marzenia. Teraz jest 
w końcu na to czas.

zatańcz	z	nami
Wiecznie Młodzi chętnie widzą w 
swoich „szeregach” nowych tan-
cerzy. Próby zespołu odbywają 
się w czwartki o godz. 10.00 w sali 
baletowej na I piętrze Centrum 
Kultury i Sztuki. Osoby zaintere-
sowane mogą również uzyskać 
dodatkowe informacje pod nu-
merem telefonu: 601 645 012.

– Z zasady członkami zespołu 
są osoby w wieku 50+, jednak 
jeżeli zgłosi się do nas pan lub 
pani w wieku 50 lat to też nie bę-
dzie stanowiło problemu – mówi 
Bożena szczepańska. – Mamy 
tylko jeden warunek – musi lubić 
tańczyć. Zapraszamy!

KrysTyna PaszKowsKa
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Gospodarka

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 (dla 
nowych firm)

konsultacje  
i doradZtwo
• Konsultacje z zakresu poszu-

kiwania funduszy unijnych 
• Doradca podatkowy 
• Bezpłatne konsultacje prawne 
• Konsultacje z ekonomii spo-

łecznej, w każdy czwartek  
w godz. 9:00-13:00, pok. 13.

• Powiatowe Centrum 
Informacyjne – poręczenia 
i pożyczki, z Jeremie i nie 
tylko, www.pci.pomorskie.pl 
(I piętro pok. nr 12)

• Cykliczne spotkania: Szminki, 
ploty, papiloty, Młodzieżowy 
Klub Biznesu + Cashflow, 
Biznesowe podwieczorki, 
spotkania i seminaria

• Biuro oddziału Pracodawców 
Pomorza

• Regionalna Izba Gospodar-
cza Pomorza

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

Dom PrzeDsiębiorcy w tczewie
Program współfinansowany 
przez Unię Europejską  
z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego  
oraz Gminę Miejską Tczew

Wielokrotnie informowaliśmy 
już o bezpodstawnych we-

zwaniach do zapłaty kierowanych 
do wszystkich przedsiębiorców 
zarówno nowo rejestrujących 
działalność jak i już prowadzą-
cych własną firmą. 

Niestety w ostatnim czasie nasila-
ją się próby wyłudzenia opłat za 
wpis – do rejestrów, które łudzą-
co przypominają Ministerialne 
bazy informacji o podmiotach 
gospodarczych. 

3 listopada Dom Przedsię-
biorcy i Biznes na Kociewiu 

zorganizowali I spotkanie w 
ramach nowego cyklu „Bizne-
sowe podwieczorki”. Spotkania 
adresowane są do przedsiębior-
ców oraz osób planujących roz-
począć działalność, a ich celem 
jest budowanie nowych relacji 
i poszerzanie wiedzy na temat 
aktualnych zagadnień prawnych 
oraz gospodarczych. 

Tematyka spotkania obejmowała 
zagadnienia zamówień publicz-
nych po zmianach przepisów, a 
zagadnienia omówili adwokat 
Marek Artski oraz Jakub Czapski 
– prawnicy 2.0.

Popołudniowa formuła spotkań 
przy kawie sprzyja nawiązywa-
niu bezpośrednich kontaktów, 
wymianie doświadczeń i do-
brych praktyk w przyjaznej at-
mosferze. Udział w spotkaniach 
to również doskonała okazja do 

Ruszają pierwsze projekty na 
dofinansowanie nowych mi-

kroprzedsiębiorstw, gdzie szu-
kać informacji? Jakie instytucje 
będą odpowiedzialne za po-
dział środków? Wkrótce będzie 
można skorzystać ze środków 
na rozpoczęcie działalności w 
ramach działania 5.7 nowe mi-
kroprzedsiębiorstwa. Podmio-
tem, z którego wsparcia będą 
mogli skorzystać mieszkańcy z 
terenu naszego miasta będzie m. 
in. Agencja Rozwoju Pomorza w 

biznesowe podwieczorki w domu przedsiębiorcy

zaprezentowania oferty swojej 
firmy. Każde spotkanie będzie 
poświęcać jednemu tematowi 
wskazanemu przez Państwa, 
zapraszamy do udziału znanych 
nam specjalistów i przedstawi-
cieli instytucji.

Kolejne spotkanie zaplanowa-
no na 8 grudnia o godz. 17:00 
w Domu Przedsiębiorcy – te-
matyka spotkania to zmiany w 
prawie podatkowym planowane 
na 2017 r. Więcej szczegółów na 
www.dp.tczew.pl

Fundusze unijne na start!
ramach projektu „Pomorzanki w 
biznesie” – tel. 58 323 31 00 sekre-
tariat@arp.gda.pl 

Wszystkie informacje na temat 
możliwości dofinansowania no-
wej działalności jak i pozyskania 
środków na rozwój można uzy-
skać podczas konsultacji w Domu 
Przedsiębiorcy w Tczewie w trak-
cie spotkań z przedstawicielami 
Lokalnego Punktu Informacyjne-
go Funduszy Europejskich.

Punkt LPI mieście się na co dzień 

w Malborku, przy ul. Kościusz-
ki 54, informacje dot. funduszy 
można również uzyskać tele-
fonicznie pod nr 668 530 058, 
728 486 436, poprzez skype: lpi-
malbork lub mailowo malbork.
pife@pomorskie.eu oraz na stro-
nach: www.pomorskiewunii.pl ; 
www.funduszeeuropejskie.gov.
pl www.facebook.com/pomor-
skiewunii Punkt Informacyjny 
Funduszy Europejskich jest ko-
ordynowany przez Ministerstwo 
Rozwoju.

uwaga przedsiębiorcy! Fałszywe wezwania do płatności
Dlatego przestrzegamy przed 
dokonywaniem jakichkolwiek 
wpłat za wpis, zmianę i wszelkie 
czynności związane z Centralną 
Ewidencją i Informacji o Dzia-
łalności Gospodarczej – www.
ceidg.gov.pl 

Na rynku funkcjonują firmy ko-
mercyjne przesyłające przedsię-
biorcom oferty dokonania wpisu 
do prowadzonych przez siebie re-
jestrów. Wpis do tych rejestrów nie 
upoważnia do wykonywania dzia-

łalności gospodarczej na teryto-
rium Polski. Ma on charakter czysto 
informacyjny czy reklamowy. Po-
danie przez przedsiębiorców swo-
ich danych takim firmom, a także 
wniesienie ewentualnych opłat, 
jest całkowicie dobrowolne.

Tworzone przez tego typu firmy 
ewidencje stanowią próbę powie-
lenia ogólnodostępnych bezpłat-
nych informacji o przedsiębior-
cach, zawartych w publicznych 
rejestrach CEIDG czy też REGON.

Jednocześnie informujemy, że 
wszelkie instytucje publiczne 
Ministerstwa posługują się do-
menami zakończonymi na: gov.
pl i tylko one mają prawo do ko-
rzystania z tych domen.

W przypadku jakichkolwiek wąt-
pliwości prosimy o kontakt z 
komórką ewidencji działalności 
gospodarczej lub organem reje-
strowym dokonującym wpisu do 
ewidencji tel. 58 777 53 41/43. 
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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 zostanie przeprowadzony 10 marca 2017 r. (piątek) w 
Gimnazjum nr 2 w tczewie o godzinie 13.50.
Regulamin konkursu został rozesłany do szkół. Celem konkursu jest 
propagowanie wiedzy ekologicznej wśród uczniów szkół podstawo-
wych i gimnazjów. 
Zadaniem uczestników zgłoszonych przez szkoły będzie rozwiązanie 
testu, w którym duża część pytań będzie związanych z aktualnym 
hasłem konkursu – około 50 procent. 
Uczniowie zgłoszeni do udziału w konkursie powinni wykazać się 
wiedzą i umiejętnościami z zakresu ekologii i ochrony środowiska oraz 
ogólnym oczytaniem dotyczącym tematu. Zadania konkursowe będą 
uwzględniały także problematykę odpadową oraz wpływ działań 
człowieka na stan środowiska naturalnego. 
Prosimy o zgłaszanie uczniów, którzy wykażą się wiedzą i znajomoś-
cią:

•	 zależności w środowisku (zgodnie z nazwą konkursu) oraz zjawisk w 
nim zachodzących

•	 sposobów i form ochrony zasobów przyrody w Polsce i na świecie
•	 najbardziej aktualnych przykładów współpracy międzynarodowej w 

dziedzinie ochrony planety przed negatywnymi skutkami działalno-
ści człowieka

•	 znaczenia Wisły jako ostatniej dzikiej rzeki Europy oraz korytarza 
ekologicznego

•	 potencjału Wisły w ochronie cennych gatunków
•	 zagrożeń dla rzek, jakie niesie ze sobą działalność człowieka.

Laureaci każdej kategorii wiekowej otrzymają atrakcyjne nagrody 
ufundowane przez Urząd Miejski. Organizator konkursu zastrzega 
sobie możliwość zmiany terminu konkursu w przypadku nałoże-
nia się terminu z konkursami o tematyce przyrodniczej na szczeblu 
wojewódzkim. Bardzo prosimy o jak najszybsze zgłaszanie takich 
przypadków. 
Uczestników konkursu należy zgłaszać do 27.02.2017 r. Należy podać 
dane ucznia w kolejności – imię, nazwisko, klasa – oraz nr szkoły, imię 
i nazwisko nauczyciela prowadzącego.
Zgłoszenia z poszczególnych szkół prosimy przesyłać na adres mailo-
wy Pracowni Edukacji Ekologicznej (pee@um.tczew.pl) .
Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy sukcesów.

W imieniu organizatoróW: anna PeicherT

Mamy jesień, zbliża się zima. Łączy się to nie tylko ze zmieniającą się 
przyrodą, ale z „zapachami” palonego plastiku oraz snującymi się 

nad dachami domów dymami. Wiele tczewskich domów już zmieniło 
swoje ogrzewanie na zdrowsze, ale wiele jeszcze pozostanie ogrzewa-
nych piecami węglowymi – przynajmniej przez najbliższe lata. 
Wystarczy spacer wzdłuż Wisły czy wzdłuż innej dzielnicy z domami 
jednorodzinnymi lub starymi kamienicami, aby zacząć bać się o swoje 
zdrowie. Tam, gdzie latem chętnie uprawiamy aktywność fizyczną (np. 
bieganie), w sezonie jesienno-zimowym staje się to mało bezpieczne. 
Czuć bowiem i widać, że w domowych piecach nierzadko spalany jest 
węgiel złej jakości (zapopielony i zasiarczony), a także wiele rzeczy, 
które w piecu nie powinny się znaleźć. Zdarza się, że mieszkańcy wrzu-
cają do swoich kotłów nawet butelki plastikowe, kartony po mleku czy 
inne odpady. Mieszkańcom wydaje się, że jest to tanie rozwiązanie, 
jednak nie biorą pod uwagę kosztów leczenia, jakie może ich czekać 
ze względu na złą jakość powietrza.
Zaniedbane przewody kominowe czy zły stan techniczny instalacji 
kotłowych centralnego ogrzewania również mogą przyczyniać się 
do spotęgowania zjawiska niskiej emisji.
Emisja zanieczyszczeń odprowadzanych do powietrza niskimi komi-
nami to niska emisja. Nazwa „niska” pochodzi od wysokości kominów 
– źródłem niskiej emisji są kominy do 40 m wysokości, ale  w domach, 
kamienicach, kotłowniach. znajdują się one jednak na niższym puła-
pie – nawet poniżej 10 metrów. I tu tkwi główna przyczyna szkod-

liwości – zanieczyszczenia gromadzą się wokół miejsca powstania, 
wyrządzając wiele złego.
Pojęcie „niska emisja” oznacza więc emisję z niskich kominów czy 
pojazdów. Nie ma to jednak związku z wielkością emisji, bo ona, 
niestety, mała nie jest.
Źródłami niskiej emisji są indywidualne piece domowe oraz samocho-
dy. Tymi drogami emitowane są zanieczyszczenia - pyły zawieszone 
(PM 2,5 oraz PM 10), tlenek węgla, dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, 
tlenki azotu, benzo(a)piren, ozon  i wiele innych. Wszystkie produkty 
niskiej emisji są szkodliwe dla środowiska i oczywiście dla naszego 
zdrowia. Z zanieczyszczeniem powietrza łączy się występowanie 
chorób układu oddechowego, układu krążenia oraz nerwowego. 
Wg danych Światowej Organizacji Zdrowia długotrwałe narażenie na 
działanie pyłu zawieszonego PM 2,5 przyczynia się do  skrócenia życia 
przeciętnego mieszkańca Unii Europejskiej o blisko 9 miesięcy.
Warto również pamiętać, że zawarte w dymach zanieczyszczenia 
powodują niszczenie elewacji budynków, korozję przedmiotów me-
talowych, często też obserwowane jest obumieranie roślinności. 
Dlatego  w Polsce obowiązuje zakaz spalania śmieci oraz wszelkich 
plastików w piecach węglowych, choć wiadomo jak trudno ten zakaz 
wyegzekwować.  Pomimo wciąż rosnącej świadomości mieszkańców, 
wprowadzonych wiele lat temu zakazów oraz dofinansowania zmiany 
ogrzewania przez program „Czyste powietrze”, nadal zimowa niska 
emisja z prywatnych domów jest uciążliwa. 

XViii miejski konkurs ekologicZny „wisła magicZna”
Pracownia Edukacji Ekologicznej we współpracy z Gimnazjum nr 2 w 
Tczewie zaprasza do udziału w XVIII Miejskim Konkursie Ekologicznym 
dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. XVIII Miejski Konkurs 
Ekologiczny będzie związany z Rokiem Wisły  i zostanie przeprowadzony 
pod hasłem „Wisła magiczna”.

emisja Z niskich kominów
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Uchwały Rady Miejskiej

§ 1
W uchwale Nr XIV/103/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 22 grud-
nia 2015r. w sprawie budżetu miasta Tczewa na 2016 zmienionej 
uchwałą Nr XVII/131/2016 Rady Miejskiej z dnia 31 marca 2016 r. 
uchwałą nr XX/156/2016 Rady Miejskiej z dnia 23 czerwca 2016 r. oraz 
uchwałą Nr XXII/174/2016 Rady Miejskiej  z dnia 29 września 2016 r. 
wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1. Ustala się dochody budżetu miasta Tczewa w wysokości 

- 223.268.548,10 zł,
w tym:
a) dochody bieżące w kwocie 206.889.810,10 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie 16.378.738,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Ustala się wydatki budżetu miasta Tczewa w wysokości - 

218.268.548.10 zł,
w tym:
a) wydatki bieżące w kwocie 200.614.985,10 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie 17.653.563,00 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) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 4.1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z za-

Uchwała Nr XXIII/179/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2016 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 2016 r. poz. 446 z późn. 
zm.)  w zw. z  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 2013r. 
poz. 885 z późn.zm.) – Rada Miejska w Tczewie, po zasięgnięciu opinii Komisji Finansowo-Budżetowej uchwala, co następuje:

kresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 
zgodnie z załącznikiem nr 5a i 5b do uchwały”.

3) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym ra-

chunku dochodów przez jednostki prowadzące działalność okre-
śloną w ustawie o systemie oświaty w wysokości 1.556.372 zł i 
wydatków nimi sfinansowanych w wysokości 1.556.372 zł, zgodnie 
z załącznikiem nr 8 do uchwały”.

4) § 7  ust. 1 pkt b otrzymuje brzmienie
„§ 7. 1.Ustala się dotacje podmiotowe dla:
b) podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w wy-

sokości 17.058.775 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały”.
5) Załączniki 1, 2, 3, 4, 5a, 5b, 8 i 9 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 rady MieJsKieJ w Tczewie
Mirosław augusTyn

1. ZWIĘKSZENIE BUDŻETU MIASTA PO STRONIE DOCHODÓW O KWO-
TĘ – 1.004.865 zł,

w tym:
− dochody bieżące – 963.658 zł,
− dochody majątkowe – 41.207 zł.
w związku z:
a) uzyskaniem dochodów nieplanowanych z wpływów z różnych 

opłat, rozliczeń z lat ubiegłych, odsetek od nieterminowych wpłat, 
kar za nieterminowe wykonanie przedmiotu umów, wpływów ze 
sprzedaży składników majątkowych – 443.645 zł,

b) uzyskaniem ponad planowych dochodów z tytułu wpływów za 
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego 
osobom fizycznym w prawo własności – 41.000 zł,

c) uzyskaniem dochodów z opłaty produktowej, o których mowa w 
art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przed-
siębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz 
o opłacie produktowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1413) – 3.020 zł,

d) zwiększeniem planu dochodów z podatku od nieruchomości od 
osób fizycznych i prawnych – 390.000 zł,

e) uzyskaniem przez Zakład Usług Komunalnych większych docho-
dów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego niż pierwotnie 
planowano – 125.000 zł,

f ) zwiększeniem planu dochodów Szkoły Podstawowej nr 7 z opłat 
za korzystanie z wychowania przedszkolnego i różnych dochodów 
– 2.200 zł.

2. ZWIĘKSZENIE budżetu miasta po stronie wydatków o kwotę NETTO 
– 1.004.865 zł,

w tym:
− wydatki bieżące zwiększenie o kwotę – 854.865 zł,
− wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę – 150.000 zł.
2A. zwiększenie planu wydatków o kwotę – 1.037.315 zł,
z przeznaczeniem na:
a) zwiększenie planu dotacji dla przedszkoli niepublicznych i Przed-

szkola Sióstr Miłosierdzia w związku ze wzrostem kosztu utrzyma-
nia jednego dziecka w Przedszkolu Nr 8 w Tczewie (z kwoty 758,69 
zł na 896,84 zł) oraz wzrostem liczby dzieci niepełnosprawnych 
uczęszczających do przedszkoli niepublicznych – 681.300 zł,

b) zwiększenie planów dotacji dla niepublicznych szkół w Tczewie w 
związku ze zwiększeniem liczby dzieci od września br. – 121.500 zł,

c) zwiększenie planów wydatków szkół podstawowych i gimnazjów 

Uzasadnienie

na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z jednoczes-
nym uwzględnieniem przeniesień między działami o kwotę netto 
– 58.795 zł,

d) zwiększenie planu wydatków Wydziału Administracyjnego w 
związku z koniecznością wykonania mebli i zakupu niezbędnego 
wyposażenia do nowej siedziby Centrum Usług Wspólnych w 
Tczewie – 108.000 zł,

e) zwiększenie planu wydatków Centrum Informatycznego na zakup 
4 komputerów i programu do obsługi jednostek przez Centrum 
Usług Wspólnych w Tczewie – 42.000 zł,

f ) zwiększenie planu wydatków Wydziału Spraw Komunalnych i In-
westycji w związku z uzyskaniem środków z opłat produktowych 
– 3.020 zł,

g) zwiększenie planu wydatków majątkowych Zakładu Usług Komunal-
nych na zakup ciągnika komunalnego z osprzętem i zakup kontenera 
na potrzeby socjalne pracowników socjalnych – 125.000 zł.

2B. zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę – 134.750 zł 
w związku ze zmniejszeniem dotacji dla Gimnazjum dla Dorosłych- 
likwidacja placówki i zmniejszeniem dotacji na realizację zadań wy-
magających stosowania specjalnej organizacji nauki w niepublicznej 
szkole.
Powyższe zmiany nie spowodują zmiany planowanej nadwyżki bu-
dżetu miasta na 2016r.
Jednocześnie dokonano:
a) przeniesienia między działami 801 i 854 w planie wydatków Szkoły 

Podstawowej Nr 10 w Tczewie kwoty 534 zł i Szkoły Podstawowej 
nr 12 w Tczewie kwoty 2.880 zł w związku ze zmianami w organi-
zacji zatrudnienia nauczycieli szkół od września br.,

b) zmniejszenia w planie wydatków na wynagrodzenia Straży Miej-
skiej w dz. 754 o kwotę 95.000 zł z jednoczesnym zwiększeniem 
planu wydatków na wynagrodzenia w Urzędzie Miejskim dz. 750 
o kwotę 95.000 zł.

W załączniku nr 8 do uchwały zwiększono w dz. 801, rozdz. 80101 
plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych o kwotę 
9.080 zł, w tym: przez Szkołę Podstawową nr 7 w związku z otrzyma-
nym odszkodowaniem za wybite szyby w kwocie 1.142 zł oraz przez 
Szkołę Podstawową nr 11 w związku z otrzymanym odszkodowaniem 
za uszkodzoną elewację budynku szkoły w kwocie 7.938 zł.

sKarBniK MiasTa 
helena Kullas
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Organizowane w średniowie-
czu jarmarki ze względu na 

problemy komunikacyjne odby-
wały się stosunkowo rzadko. W 
późniejszym okresie ich często-
tliwość wzrosła i zjazdy kupców 
i kupujących trwały nawet trzy 
tygodnie. Przykładowo w War-
szawie, po Wszystkich Świętych, 
trzytygodniowy jarmark składał 
się z trzech części: tygodnia 
wstępnego, właściwego targo-
wego i wypłat. Pod względem 
oferowanego towaru dzielono 
je na ogólne i specjalne. Na tych 
ostatnich handlowano np. wy-
łącznie bydłem. 

A jak jest dzisiaj? Nawet naj-
bardziej wybrednych klientów 
zachwyci mnogość organizo-
wanych w Polsce jarmarków. 
Mimo że wyraz „jarmarczny” ma 
pejoratywne zabarwienie, to 
jednak trzeba przyznać, że na 
jarmarkach można wypatrzeć 
niejedno cudeńko. Z całą pew-
nością, szczególny klimat mają 
targi odbywające się w okolicy 
świąt Bożego Narodzenia. 

W Tczewie, w ostatni przedświą-
teczny weekend, na placu Hal-
lera organizowany jest Jarmark 
Bożonarodzeniowy. Na klientów 
czekają swojskie wędliny, sery, 
miody, chleb litewski, oscypki, 
domowe pierogi, zupa grzybo-
wa, grzane wino, pierniki i inne 
słodkie wypieki oraz mobilna 
kawiarenka, a ponadto żywe 
choinki i cała gama wyrobów 
rękodzielniczych, począwszy 

JARMARK BOŻONARODZENIOWY

od ozdób świątecznych (stroi-
ków, bombek, wieńców, świec), 
a skończywszy na maskotkach 
i przedmiotach zdobionych 
techniką decoupage, które 
mogą posłużyć jako drobne 
upominki. Jednak handel to nie 
wszystko. Klimat świąt Bożego 
Narodzenia oddają pastorałki, 
ozdoby, działania animacyjne 
oraz tematyczne konkursy. Co 
przygotowaliśmy w tym roku? 
W sobotę, 17 grudnia, w godz. 
14.00-19.00 odwiedzi nas bar-

wny, świąteczny korowód zło-
żony ze szczudlarzy, żonglera 
i iluzjonisty. Z kolei przez cały 
Jarmark będzie czynna Poczta 
Świętego Mikołaja. Tygryski 
w świątecznych przebraniach 
rozdadzą balony i upominki od 
GPEC SP. Z O. O., która udostęp-
ni także fotobudkę. Co godzinę 
będą odbywać się quizy dla 
dzieci i całych rodzin. Zostanie 
rozstrzygnięty również konkurs 
na najciekawszy list adresowany 
do Świętego Mikołaja. Już od 6 
grudnia dzieci w przedszkolach 
będą mogły w formie rysunku 
wykonać list i wrzucić go do spe-
cjalnej skrzynki, a 17 grudnia 20 
skrzynek wypełni wnętrze Pocz-
ty Świętego Mikołaja. Wówczas 
okaże się, kto wykonał najład-
niejszy list. Wręczenie nagród 
odbędzie się w niedzielę o godz. 
14.00. Oczywiście wspólnie z 
Prezydentem Miasta Tczewa 
odsłonimy figurkę nowej pory 
roku – zimy. 

Organizatorzy wyrażają nadzie-
ję, że przedsiębiorcy ze Starego 
Miasta włączą się do wspólnego 
świętowania i 17 oraz 18 grudnia 

wydłużą godziny pracy swoich 
placówek handlowo-usługo-
wych. Ze względów organizacyj-
nych właściciele samochodów 
proszeni są o usunięcie już w śro-
dę 14 grudnia swoich pojazdów 
z dwóch zatoczek parkingowych 
przylegających bezpośrednio do 
głównego placu.

Głównym organizatorem IV 
Jarmarku Bożonarodzeniowe-
go jest Fabryka Sztuk, którą 
wspierają: Urząd Miejski, Dom 
Przedsiębiorcy, Zakład Usług Ko-
munalnych, Straż Miejska, GPEC 
SP. Z O.O., kino Helios, Zieleń 
Miejska  Sp. z o.o. w Rokitkach 
oraz Komenda Powiatowa Policji 
w Tczewie. 

Szczegółowe informacje na 
temat Jarmarku są dostępne 
na stronie internetowej: www.
pchlitarg.tczew.pl. 

M. K./FaBryKa szTuK

Na podstawie: 

• Wielka Ilustrowana Ency-
klopedia Powszechna, t. VII, 
Kraków: Wydawnictwo „Gu-
tenberga” (reprint).

Przeglądając „Wielką Ilustrowaną Encyklopedię Powszechną” wydawnictwa „Guten-
berga” czytamy, że jarmark to targ, perjodycznie [oryginalna pisownia] odbywający się  
w pewnych okresach. Etymologicznie słowo wywodzi się z języka niemieckiego i do-
słownie oznacza targ doroczny. 

Trzeci Jarmark Bożonarodzeniowy w Tczewie, 2015 r. (obie fotografie)
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