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XIV SESJA

ZENON DREWA

Porządek obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Tczewie
na dzień 28 listopada 2019 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali obrad
im. F. Fabicha w Urzędzie Miejskim w Tczewie (ul. 30 Stycznia 1)

samorządem miasta związany od 1990 r.,
najpierw jako członek spoza rady, w latach 1994-2006 – radny, w tym – w latach
1998-2002 wiceprzewodniczący, a w kolejnej kadencji przewodniczący Rady Miejskiej.
W latach 2006-2014 – zastępca prezydenta Tczewa ds. społecznych. W kadencji 2014-2018 – radny, przewodniczący Komisji
Rewizyjnej, członek Komisji Polityki Gospodarczej.
Absolwent Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Gdańsku, podyplomowych studiów trenerskich (piłka nożna) w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, podyplomowych studiów menadżerskich dla kadry kierowniczej oświaty
na Politechnice Gdańskiej. Nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół nr 2, w Szkole Podstawowej nr 4 i Szkole Podstawowej nr 12, w latach 1996-2006 dyrektor Zespołu
Szkół Budowlanych i Odzieżowych im. Henryka Sienkiewicza.
Wyróżniony Srebrnym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji
Edukacji Narodowej. Były zawodnik Wisły Tczew, Stoczniowca Gdańsk i Olimpii Elbląg.
Wykształcenie wyższe, żonaty, dwoje dzieci, czworo wnucząt.

Nowa publikacja o międzywojennym Tczewie

30

stycznia 2020 roku mija 100 lat
powrotu Tczewa do Polski. Tematyka gospodarcza z tamtych lat
nie doczekała się zbyt wielu publikacji, opartych na materiałach źródłowych. Tymczasem miasto można uznać za prekursora usługowych
zakładów gospodarki komunalnej
w skali Polski, a nawet Europy.

URZĄD MIEJSKI W TCZEWIE

Pierwsza miejska gazownia została zbudowana w 1866 roku, elektrownia w latach 1898-1899, stacja ujęcia i filtracji wody w latach
1905-1906, oczyszczalnia ścieków
w 1909 roku (była jedną z pierwszych w Europie). Zbudowany w 1923 roku na terenie gazowni zakład produkcji benzolu (dodawanego wówczas do paliwa lotniczego) był czwartym
tego typu zakładem w Polsce. W latach 1920-1939 wszystkimi
tymi zakładami zarządzał jeden człowiek, inż. Jan Morawski –
przedstawiony w książce „Zapomniany menadżer międzywojennego Tczewa”, autorstwa Ryszarda Lidzbarskiego, wydanej
przez Bernardinum z Pelplina. W książce, liczącej 152 strony
zamieszczono ponad 70 kopii niepublikowanych dotąd dokumentów archiwalnych.

PREZYDENT MIASTA TCZEWA
Mirosław Pobłocki
tel. 58 77 59 354
poblocki@um.tczew.pl
Prezydent przyjmuje interesantów
w czwartki w godz. 15.00-17.00.
Z-CA PREZYDENTA MIASTA TCZEWA
DS. GOSPODARCZYCH
Adam Burczyk
tel. 58 77 59 308
burczyk@um.tczew.pl
Wiceprezydent przyjmuje interesantów
w poniedziałki w godz. 14.00-15.30.

Z-CA PREZYDENTA MIASTA TCZEWA
DS. SPOŁECZNYCH
Adam Urban
tel. 58 77 59 306
urban@um.tczew.pl
Wiceprezydent przyjmuje interesantów
w czwartki w godz. 15.00-17.00.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Facebook.com/miasto.tczew.official/
Instagram.com/miasto.tczew/
Youtube.com/MiastoTczew

CZĘŚĆ PIERWSZA:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie sesji i powitanie gości.
Sprawdzenie obecności radnych.
Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji.
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z 26
września 2019 r.
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa
za październik 2019 r.
6. Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych
w okresie od 26 września do 30 października 2019 r.

CZĘŚĆ DRUGA:
7. Informacja z przeprowadzonej analizy zagrożeń obszaru
wodnego w Gminie Miejskiej Tczew.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
8.1. powierzenia spółce InnoBaltica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku zadań
własnych Gminy Miejskiej Tczew oraz przystąpienia do Spółki,
8.2. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Południowa-Nowodworcowa w Tczewie,
8.3. przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonania prac społecznie użytecznych w mieście Tczewie na rok 2020,
8.4. przystąpienia Gminy Miejskiej Tczew do realizacji
Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych,
8.5. zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie na rok
2020,
8.6. ud z ielen ia pomoc y f i na n sowej d la Pow iat u
Tczewskiego,
8.7. skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa.
9. Zgłaszanie interpelacji, zapytań oraz wniosków.
10. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.).

Ilu nas jest?

N

a początku listopada w Tczewie zameldowanych było
56 825 osób, w tym 55 407 na pobyt stały i 1418 na pobyt
czasowy. Od początku września przybyło 26 osób.
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Przewodniczący Rady Miejskiej
kadencji 2018-2023
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RADA PROGRAMOWA
Kazimierz Ickiewicz (przewodniczący)
Adam Urban
Katarzyna Mejna
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Józef Cichon
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REDAKTOR NACZELNA
Małgorzata Mykowska
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Teraz uzbrojenie terenu,
potem być może Mieszkania Plus

W

Chodzi o nieruchomość o powierzchni ok. 18 ha, która 7 lat
wcześniej została przekazana
przez miasto Agencji Mienia
Wojskowego w zamian za teren
po jednostce wojskowej w centrum miasta. Obecnie obszarem tym zarządza Krajowy
Zasób Nieruchomości. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość przy ul. Bałdowskiej
przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe jedno
i wielorodzinne.
Prez ydent Tczewa Mi ro sław Pobłocki, prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Marcjusz Fornalik
podpisali porozumienie, które umożliw i tczewskiemu
ZWiK-owi montaż na tym terenie urządzeń sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji

Fot. Małgorzata Mykowska

ybudowanie sieci
wodociągowej i sanitarnej to pierwszy
krok do uruchomienia nowego terenu pod budownictwo
mieszkaniowe przy ul. Bałdowskiej w Tczewie.

Porozumienie dotyczące budowy kanalizacji wodociągowej i sanitarnej przyspieszy inwestycje przy ul. Bałdowskiej
sanitarnej. Urządzenia te
w przyszłości zapewnią obsługę planowanej na tym terenie
inwestycji mieszkaniowej.
Jak powiedział Marcjusz
Fornalik, prezes ZWiK, zakład przygotował już dokumentację projektową. Podpisanie porozumienia pozwala
na wystąpienie do starostwa
powiatowego o pozwolenie
na budowę.

– Naszym głównym celem,
jest aby na tym terenie pojawiły się nowe mieszkania,
tym bardziej, że popyt na nie
w Tczewie jest bardzo duży,
a tereny, którymi dysponuje
miasto są ograniczone – mówi
Mirosław Pobłocki, prezydent Tczewa. – Uzbrojenie
tej nieruchomości w sieć wodociągową i sanitarną przyspieszy inwestycję, z korzyścią dla obecnych, ale także

W Tczewie coraz więcej samochodów

S

tatystycznie na 1000 mieszkańców Tczewa przypada 500 aut. W ciągu ostatnich
13 lat liczba samochodów się
podwoiła.
O najnowszych danych przekazanych przez Ministerstwo Cyfryzacji mówił Mirosław Pobłocki, prezydent
Tczewa, podczas październikowej sesji Rady Miejskiej. –
Z danych wynika, że w roku
2005 w Tczewie było zarejestrowanych 13 540 samochodów, a w 2018 roku było
ich już 28 624. Co roku przybywa ok 800 pojazdów. Należy pamiętać, że to są dane
tylko dotyczące tczewian. By
poznać prawdziwą skalę należałoby dodać jeszcze osoby

mieszkające w okolicznych
miejscowościach i dojeżdżające do Tczewa np. do pracy –
mówił prezydent. – Przyrównując to do liczby mieszkańców
to w 2005 roku było 223 samochodów na 1000 mieszkańców,
a w 2018 roku już 500 samochodów na 1000 mieszkańców.
Dla prz yk ładu, w Gdyni ten wskaźnik wynosi 567
aut na 1000 mieszkańców,
w Gdańsku 572, w Sopocie 732
(najwięcej w Polsce). W krajach zachodnich wskaźnik ten
spada od wielu lat i mieści się
między 200 a 350 samochodów na 1000 mieszkańców.
– Kraje zachodnie idą w kier unku raczej utr udnienia

kierowcom poruszania się
po centrach miast, a więc nie
tworzenia kolejnych miejsc
parkingow ych, ale raczej
ograniczając ruch samochodowy, stawiając na komunikację zbiorową i infrastrukturę rowerową, chodniki
– tłumaczy M. Pobłocki.
– Również dla nas rozwiązaniem długoterminowym
jest maksymalnie zastąpienie transportu samochodowego komunikacją miejską,
ruchem rowerow ym, pieszym. Chodzi o zmianę nawyków transportowych naszych mieszkańców, czego
konsekwencją byłoby mniej
korków i czystsze powietrze.

Małgorzata Mykowska

przyszłych mieszkańców naszego miasta.
Z informacji przekazanych
przez Krajowy Zasób Nieruchomości wynika, że obecnie trwa analizowanie chłonności tego terenu jeśli chodzi
o zabudowę mieszkaniową.
Jest to potencjalna lokalizacja pod realizację programu
Mieszkanie Plus.

Małgorzata Mykowska

Radni wybrali
ławników

P

odczas październikowej sesji Rady Miejskiej, tczewscy radni w yłonili ławników do sądów powszechnych
na kadencję 2020-2023.
Do Sądu Okręgowego
w Gdańsku wybrano 4 osoby:
– Jolantę Marię Brandt
– Teresę Ciepielewską
– Teresę Daroń
– Marię Jolantę Kapich.
Do Sądu Rejonowego
w Tczewie wybrano 6 osób:
– Joannę Affelt
– Sławomira Piotra
Dąbrowskiego
– Edwarda Dembińskiego
– Zofię Danutę Hebel
– Joannę Beatę Kosior
– Danutę Sabinę Żywicką.
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Uznanie dla Mateusza Biskupa
Tekst i zdjęcia:
Małgorzata Mykowska

sukcesów sportowych. Radni oklaskami wyrazili swoje
uznanie dla wioślarza.

Prezydent Tczewa nagrodził
tczewianina Mateusza
Biskupa, wioślarza, wychowanka KKS Unia, za wybitne
osiągnięcia sportowe.

W

ychowanek tczewskiego klubu, jest
obecnie zawodnikiem LOTTO BYDGOSTIA
BYDGOSZCZ. Podczas tegorocznych Mistrzostw Świata
w Linzu, wspólnie z Mirosławem Ziętarskim, zdobył brązowy medal w rywalizacji dwójek podwójnych i tym samym
wywalczył kwalifikację olimpijską na Igrzyska w Tokio. Ci

Mateuszowi Biskupowi gratulowali m.in. prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki
i przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa
sami zawodnicy, podczas Mistrzostw Polski w Poznaniu
zdobyli tytuły mistrzowskie
w jedynce i ósemce.
Utalentowany wioślarz był
gościem podczas październikowej sesji Rady Miejskiej

w Tczewie. Prezydent Tczewa Mirosław Pobłock i,
wspólnie z Zenonem Drewą, przewodniczącym Rady
Miejskiej złożyli tczewianinowi gratulacje i przekazali nagrodę, życząc mu kolejnych

Mateusz Biskup podziękował
samorządowi miasta Tczewa
za wsparcie, które otrzymywał trenując w barwach KKS
Unia Tczew, ale podkreślił,
że także obecnie może liczyć
na pomoc władz miasta, które umożliwiają mu trenowanie na tczewskich obiektach
sportowych. – Tczew zawsze
bardzo mi pomagał w karierze sportowej, wiele lat – gdy
trenowałem w Unii, korzystałem ze stypendiów sportowych przyznawanych przez
prezydenta miasta – powiedział M. Biskup.
Szczególne słowa podziękowania skierował do prezydenta Mirosława Pobłockiego, trenera Mariusza
Gr ubicha, prezesa K K S
Unia Jacka Prętkiego oraz
Andrzeja Błaszkowskiego, dyrektora TCSiR.

Nagrody dla sportowców i trenerów za 2019 rok
Do końca grudnia Urząd
Miejski w Tczewie czeka
na wnioski w sprawie
przyznania nagród
dla najlepszych sportowców
i trenerów za osiągnięcia
w 2019 roku.

NAGRODY OTRZYMAJĄ SPORTOWCY, KTÓRZY:

›
›
›
›

N

agrody te stanowią wyraz uznania samorządu lokalnego dla środowiska sportowego za wkład
i podnoszenie poziomu kultury fizycznej w Tczewie.
Nagrody i wyróżnienia mogą
być przyznane sportowcom
biorącym udział we współzawodnict w ie spor tow y m
w k ate gor i ac h: m ł o d z i k ,

›

›

zajęli pierwsze miejsce w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich,
Mistrzostwach Świata lub Europy – nagroda w wysokości 2500 zł.
zajęli drugie miejsce w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich,
Mistrzostwach Świata lub Europy – nagroda w wysokości 2100 zł.
zajęli trzecie miejsce w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich,
Mistrzostwach Świata lub Europy – nagroda w wysokości 1700 zł.
zajęli pierwsze miejsce w olimpijskich dyscyplinach sportowych
w Mistrzostwach Polski Młodzików, Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Młodzieży, Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych, Mistrzostwach
Polski Juniorów, Młodzieżowych Mistrzostwach Polski – nagroda w
wysokości 2100 zł.
zajęli drugie miejsce w olimpijskich dyscyplinach sportowych
w Mistrzostwach Polski Młodzików, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży,
Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych, Mistrzostwach Polski Juniorów,
Młodzieżowych Mistrzostwach Polski – nagroda w wysokości 1800 zł.
zajęli trzecie miejsce w olimpijskich dyscyplinach sportowych w
Mistrzostwach Polski Młodzików, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży,
Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych, Mistrzostwach Polski Juniorów,
Młodzieżowych Mistrzostwach Polski – nagroda w wysokości 1500 zł.

j u n i o r m ł o d s z y, j u n i o r
i młodzieżowiec.
Zgodnie z regulaminem, wyróżnienia i nagrody mogą być
przyznawane osobom fizycznym zrzeszonym w klubach
sportow ych lub stowarzyszeniach mających siedzibę
na terenie Tczewa oraz innym
osobom fizycznym zamieszkałym w Tczewie.
Nagrody i wyróżnienia mogą
być również przyznawane
trenerom zasłużonym w uzyskaniu w ysokich w yników
spor tow ych lub osiągnięć
sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym
lub krajowym przez sportowców, o których mowa wyżej.
Kandydatów do nagród mogą
zgłaszać: kluby sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej
i organizacje sportowe, trenerzy, osoby fizyczne.
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Szkoła Podstawowa nr 1

SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM
PLAC PRZED DWORCEM

Wizualizacja: APA PROJEKT Piotr Lewandowski

W planach – nowe boisko
i sala gimnastyczna

Małgorzata Mykowska

N

owa sala gimnastyczna, boisko, teren do rekreacji i wypoczynku to
najważniejsze elementy koncepcji zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej nr 1.
Pod koniec lipca br. miasto ogłosiło „Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania boiska i otoczenia Szkoły Podstawowej
nr 1 w Tczewie (rejon ulicy Czyżykowskiej
69)”. W wyznaczonym terminie do składania prac konkursowych, tj. do dnia
25.10.2019 r. wpłynęła jedna praca konkursowa z firmy APA PROJEKT Piotr Lewandowski z Tczewa, spełniająca wszystkie
wymogi zawarte w regulaminie konkursu.
Nagrodą w konkursie jest zaproszenia do
negocjacji w trybie zamówienia z wolnej
ręki autora pracy konkursowej na opracowanie dokumentacji projektowej.
– Infrastruktura sportowa przy Szkole
Podstawowej nr 1 jest mocno wyeksploatowana i wymaga modernizacji. Zagospodarowanie terenu wokół szkoły, poprawa jej bazy sportowej będzie kolejną
inwestycją samorządu miasta w rozwój
młodego pokolenia – mówi Mirosław
Pobłocki, prezydent Tczewa. – Autorzy
uwzględnili w koncepcji te elementy, których oczekiwaliśmy, jednak zgłosiliśmy
kilka uwag, które mają zostać uwzględnione w dalszych pracach projektowych.
Wykonanie dokumentacji planowane jest
w 2020 r., a rozpoczęcie inwestycji, która
zostanie podzielona na etapy – najwcześniej w 2021 r.
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Autor koncepcji uwzględnił elementy
wymagane przez zamawiającego, m.in.:

› budowę nowej sali gimnastycznej, częściowo

wbudowanej w grunt, o wymiarach 46x26 m,
wraz z niezbędnym zapleczem sanitarnym
(nowa sala znajdować się będzie w miejscu
obecnego boiska)
› budowę boiska o sztucznej nawierzchni,
do gry w piłkę nożna, siatkówkę, koszykówkę,
piłkę ręczną (boisko znajdować się będzie na dachu
sali gimnastycznej)
› budowę bieżni 4-torowej o nawierzchni
tartanowej
› budowę bieżni do skoku w dal
› stworzenie strefy rekreacji i wypoczynku
– przebudowę wewnętrznego dziedzińca,
wykonanie tam bezpiecznej nawierzchni,
nawierzchni do gier podwórkowych oraz
elementów miasteczka rowerowego
› budowę miejsc parkingowych
(w miejscu obecnej sali gimnastycznej).
Projektant przystępując do opracowania dokumentacji projektowej winien zapoznać się
z wytycznymi pokonkursowymi. Zobowiązany będzie również do wykonania pogłębionego badania geologicznego wraz z odwiertami,
a także opracowania organizacji i etapowania
prac rozbudowy szkoły w trakcie roku szkolnego, minimalizując uciążliwość prac budowlanych dla prowadzonych zajęć.

6 grudnia prezydent Tczewa Mirosław
Pobłocki zaprasza wszystkie dzieci
na spotkanie z Mikołajem. Tego dnia
Mikołaj ze śnieżynką i innymi pomocnikami pojawi się na Węźle Komunikacyjnym /przy Galerii Kociewskiej/ o godz.
17.00. Wspólnie odpalimy świąteczną
atmosferę – na terenie miasta rozbłysną
świąteczne ozdoby, mi. in. piękna
choinka. Świta Mikołaja przybędzie
ze słodkimi upominkami dla wszystkich,
jak również z zaproszeniem do wspólnej
zabawy przy muzyce!
Serdecznie zapraszamy!

ZAWODY WĘDKARSKIE
We wrześniu, na zbiorniku na os. Górki
odbyły się zawody wędkarskie służb
mundurowych o Puchar Prezydenta
Miasta Tczewa Mirosława Pobłockiego
oraz Puchar Starosty Tczewskiego
Mirosława Augustyna.
Organizatorami zawodów byli
komendant Straży Miejskiej, miejski
radny Kazimierz Mokwa, komendanci
policji, straży pożarnej, Straży Ochrony
Kolei, Polski Związek Wędkarski Koło
Tczew Miasto 79.
W rywalizacji wzięło udział
15 zawodników, reprezentantów wyżej
wymienionych instytucji. Zmaganiom
zawodników kibicowały rodziny
i znajomi. Zwycięzcami zawodów
wędkarskich zostali :
W KATEGORII DRUŻYNOWEJ:
I miejsce : Straż Pożarna w Tczewie
II miejsce : Straż Miejska w Tczewie
III miejsce : Straż Ochrony Kolei.
W KATEGORII INDYWIDUALNEJ:
I miejsce : Kamil Maciejczyk
II miejsce : Wieńczysław Piek
III miejsce : Przemysław Igiel
Na zakończenie zawodów wręczono
puchary dla zwycięskich drużyn
i zawodników oraz nagrody dla
wszystkich uczestników zawodów.
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Nowe zasady i nowe stawk
– od stycznia 20
Małgorzata Mykowska

Obowiązek segregowania
odpadów przez wszystkich
mieszkańców oraz nowa
frakcja BIO to podstawowe
zmiany czekające nas
od 2020 r.
Tczewscy radni, podczas
sesji 31 października, przyjęli pakiet uchwał dotyczący
systemu gospodarowania
odpadami od stycznia 2020 r.
W wyniku przeprowadzonego przetargu, od 1 stycznia
2020 roku, przez kolejne
4 lata, odpady komunalne
z nieruchomości zamieszkałych z terenu Tczewa będzie
odbierało konsorcjum
dwóch firm:

›

Przedsiębiorstwo
Usługowe CLEAN-BUD Sp.
J. Jarosław Romanowski,
Hanna Romanowska

›

Przedsiębiorstwo Usług
Miejskich PUM Sp. z o.o.
Grudziądz.

Ponadto, od 1 stycznia 2020
r. wprowadzone zostaną
zmiany w systemie odbioru
odpadów, uwarunkowane
zmianą ogólnokrajowych
przepisów. Obowiązek segregacji odpadów obowiązuje
wszystkich mieszkańców.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY
Cena
Zgodnie z projektem uchwały, metodą ustalania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie
nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy jest
liczba osób zamieszkujących
daną nieruchomość.

Stawka opłaty
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, które są zbierane
i odbierane w sposób
selektywny, wyniesie 23 zł
od osoby miesięcznie. .Jeżeli
na nieruchomości nie wypełnia
się obowiązku zbierania
odpadów komunalnych w sposób
selektywny, opłata wynosi 46 zł
od osoby miesięcznie.

Tczewscy radni przyjęli pakiet uchwał dotyczący zmian w systemie
gospodarowania odpadami od 2020 r.

DO POJEMNIKA "BIO" TRAFIAJĄ:
resztki jedzenia
odpady warzywne i owocowe

›
›

Frakcja BIO
Od 1 stycznia 2020 r. dojdzie
jeszcze jedna frakcja: odpady
spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych tzw. „BIO”,
które odbierane będą z tą samą
częstotliwością i terminach jak
odpady zmieszane. Zbierać je
będziemy w jasnobrązowe worki, zawiązane umieszczać w pojemnikach na odpady zmieszane (nie do worków na odpady
zmieszane).
W ramach pobieranej opłaty
za śmieci, wszyscy mieszkańcy Tczewa, którzy złożyli deklarację, otrzymają jednorazowo brązowe koszyki na odpady
BIO oraz roczny zapas jasnobrązowych woreczków. Koszyki
i woreczki dla domków jednorodzinnych dostarczone zostaną
przez firmę odbierającą odpady, a w zabudowie wielorodzinnej koszyki i worki odebrać będzie można u administratora.

Kompostowanie odpadów
Projekt uchwały proponuje
zwolnienie z części opłaty (mniej
o 2 zł od osoby miesięcznie)

DO POJEMNIKA BIO NIE WYRZUCAMY:
› kości › ości › mięsa
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących
bioodpady w kompostowniku
przydomowym.

›

Z t ych nieruchomości nie
będą odbierane odpady zielone. Mieszkańcy nie otrzymają
też worków na odpady zielone,
jednak w razie potrzeby będą
mogli bezpłatnie wywieźć odpady zielone do PSZOK-u.

Kontrola selektywnej
zbiórki odpadów
Warunek selektywnego zbierania odpadów dla danej nieruchomości uznaje się za spełniony, gdy łącznie są spełnione:

›

co najmniej 50 proc. objętości odpadów wytwarzanych na terenie

›

nieruchomości jest selektywnie zebrana i w sposób selektywny przekazana do odbioru,
w odpadach komunalnych
zmieszanych nie może być
więcej niż 5 proc. objętości bioodpadów (odpadów
kuchennych i zielonych)
i nie więcej niż 5 proc. objętości łącznie odpadów
surowcowych: szkła, papieru, tworzyw, metali
i opakowań wielomateriałowych. W odpadach komunalnych zmieszanych
nie mogą znaleźć się odpady wielkogabarytowe
i/lub odpady budowalno
– rozbiórkowe,
w odpadach selektywnie
zebranych udział frakcji
obcej (np. odpadów zmieszanych, innych frakcji surowcowych, itp.)

SAMORZĄD

›

nie może być większy niż
10 proc. objętości odpadów selektywnie zebranych, a w przypadku papieru większy niż 5 proc.
objętości,
w odpadach zielonych
udział frakcji obcej
(np. odpadów zmieszanych, innych frakcji surowcowych, itp.) nie może
być większy niż 1 proc.
objętości bioodpadów.

W przypadku umieszczenia odpadów surowcowych (papier,
szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe), odpadów zielonych
(trawa, gałęzie, resztki roślin
itp. w sezonie wegetacyjnym),
odpadów wielkogabar y towych, w pojemnikach na odpady zmieszane, przedsiębiorca
odbierający odpady komunalne powiadomi Gminę i właściciela nieruchomości o naruszeniu regulaminu utrzymania
czystości i porządku w Gminie.
W przypadku umieszczania
odpadów zmieszanych w pojemnikach lub workach do selektywnego zbierania, Wykonawca przyjmuje je, jako
odpady komunalne zmieszane i powiadomi Gminę i właściciela nieruchomości o naruszeniu regulaminu utrzymania
czystości i porządku w Gminie.

Powiadomienie właściciela
nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy nastąpi w dwojaki sposób: poprzez
pozostawienie informacji pisemnej w skrzynce na listy
(zabudowa jednorodzinna)
lub dostarczenie zarządcy
nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy (zabudowa wielorodzinna), a także
poprzez przylepienie na pojemniku nalepki z informacją. Nalepka w kolorze żółtym
jest ostrzeżeniem. Jeśli naruszenie regulaminu nastąpi
po raz kolejny, naklejka w kolorze czerwonym poinformuje, że zostanie naliczona opłata taka jak za nieselektywne
zbieranie odpadów.

Przyjmowanie odpadów
przez PSZOK
PSZOK, tak jak do tej pory,
przyjmuje nieodpłatnie, z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, odpady selektywnie zebrane takie
jak: papier, szkło, tworzywa
sztuczne, metale, opakowania
wielomateriałowe, opony, leki
i chemikalia, zużyte baterie
i akumulatory, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny,
meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady zielone,
ale od 1 stycznia 2020 także:

›

›
›

tekstylia, odzież oraz
strzykawki, igły i testery
(powstające w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie
iniekcji i prowadzenia
monitoringu poziomu
substancji we krwi).
odpady rozbiórkowe i budowlane, w ilości do 1 m3
na jeden lokal mieszkalny
w skali roku,
opony w ilości do 4 sztuk
na jeden lokal mieszkalny
w skali roku.
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Usuwanie azbestu –
wybrano wykonawcę

Dlaczego będzie drożej
Gmina nie może zarabiać
na systemie gospodarki odp ad a m i n aw e t z ł otów k i ,
cały system może co najwyżej „zerować” wydatki z nim
związane.
Główny powodem podwyżki
jest wzrost cen:

›
›
›
›

›

energii
paliw
płac
opłaty środowiskowej , która ma ogromny wpływ
na koszt utylizacji odpadów
– od 2013 r. wzrosła z 115,41
do 270 zł za 1 tonę (opłata
planowana w 2020 r.)
konieczność wprowadzenia kolejnej frakcji BIO

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami ko munalnymi gmina pokrywa
koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

›
›
›
›
›

›

odbierania, transportu, zbierania, odzysku
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów
komunalnych;
obsługi administracyjnej
tego systemu;
edukacji ekologicznej
w zakresie prawidłowego
postępowania z odpadami
komunalnymi.
wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub
worki do zbierania odpadów komunalnych
oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym
raz w tygodniu istnieje możliwość pozbycia się
odpadów wielkogabarytowych (tzw. wystawki).

Fot. Ewa Banaszak/UM w Tczewie

Fot. Małgorzata Mykowska

ki za odbiór odpadów
020 roku
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Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na wykonawcę
prac związanych z demontażem, zbieraniem, transportem
i unieszkodliwianiem
wyrobów zawierających
azbest w ramach programu
„Usuwanie wyrobów
zawierających azbest z terenu
Gminy Miejskiej Tczew” edycja
2019 wybrano firmę:
„ECO-POL” sp. z o.o. z siedzibą
przy ul. Dworcowej 9,
86-120 Pruszcz.
W związku z powyższym,
w celu wykonania usługi
usuwania wyrobów zawierających azbest, prosimy
wnioskodawców o współpracę
z firmą „ECO-POL” sp. z o. o.
i spełnienie wszystkich
warunków koniecznych do
wykonania zadania w zakresie
przedstawionym we
wnioskach o dofinansowanie.
Zarząd Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku powiadomił Gminę
Miejską Tczew o zakwalifikowaniu zadania do dofinansowania w formie dotacji
ze środków Funduszu.
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STRAŻ MIEJSKA W PAŹDZIERNIKU
W październiku 2019 r. tczewska Straż Miejska
odnotowała 922 interwencje, w tym 560
zgłoszonych przez mieszkańców i przedstawicieli
instytucji, 262 – pozostałe, w tym zgłoszone
przez dyżurnych Komendy Powiatowej Policji
w Tczewie i interwencje własne strażników.

›

Przewieziono 10 osób z upojeniem alkoholowym, w tym: 3 do miejsca zamieszkania,
3 – do ogrzewalni w Tczewie, 2 – do pogotowia
socjalnego w Elblągu, 2 – do ośrodka dla osób
bezdomnych w Malborku.

›

Dzielnicowi strażnicy miejscy działający
na osiedlach Suchostrzygi i Bajkowym podjęli
61 interwencji własnych oraz 85 zleconych
(przez administracje i mieszkańców osiedli,
dyżurnych SM), nałożyli 17 mandatów
karnych na łącznie 1150 zł, wystawili
39 wezwań dla sprawców wykroczeń
drogowych oraz 38 osób pouczyli.
Na Os. Garnuszewskiego i Zatorzu dzielnicowi
podjęli 75 interwencji własnych oraz 72
zlecone, nałożyli 16 mandatów karnych
na łącznie 1200 zł, wystawili 738 wezwań
dla sprawców wykroczeń drogowych
oraz 33 osoby pouczyli.
Interwencje dzielnicowych dotyczą głównie
spraw porządkowych, spożywania alkoholu
w miejscach publicznych, wykroczeń
drogowych.

›

Doprowadzono do usunięcia pojazdów
długo nieużytkowanych i wraków:
Forda z ul. Elżbiety, Hondy z ul. J. Narodu,
Opla z ul. 30 Stycznia, Toyaoty z ul. J. Narodu.

›

Do Komendy Powiatowej Policji przekazano
materiały z monitoringu dotyczące: kradzieży
mienia (2, 25, 28 października), rozboju
(4, 10 października), uszkodzenia mienia
(14 października), wykroczenia drogowego
(9 października), znęcania się nad zwierzętami (9 października), kolizji drogowych
(15, 31 października), pobicia (18, 24, 31
października).

›

Przeprowadzono działania dotyczące
egzekwowania od właścicieli psów
niezgodnego z przepisami wyprowadzania
czworonogów i sprzątania po nich.
Przeprowadzono 32 interwencje. 2 osoby
ukarano mandatem w wysokości łącznie
100 zł za niezgodne z przepisami wyprowadzanie psów, 1 osobę ukarano mandatem
w wysokości 100 zł za niesprzątanie po psie.
Pouczono 3 osoby, skierowano 3 wnioski do
sądu. 9-krotnie zgłoszono do schroniska
informację o psach bez opieki.
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Kończy się przebudowa
biblioteki przy ul. Kościuszki
Kończą się prace
przy modernizacji filii Miejskiej
Biblioteki Publicznej
przy ul. Kościuszki 2.

Tekst i zdjęcia:
Małgorzata Mykowska

Nowoczesna elewacja od strony Skweru dra Schefflera

I

nwestycja rozpoczęła się w sierpniu
2018 r., a zakończy w połowie grudnia
br. Potem nastąpią odbiory techniczne oraz wyposażanie obiektu i przeprowadzka. W nowym budynku będzie
mieściła się, tak jak poprzednio, filia
dla dzieci i dorosłych, a także zostanie
przeniesiona tam Sekcja Historii Miasta, która pozwoli na lepsze wyeksponowanie cennych zbiorów dotyczących
historii Tczewa. W piwnicach znajdować się będzie archiwum.
Obecnie trwają roboty wykończeniowe zewnętrzne i wewnętrzne, m.in.
odtworzenie nawierzchni drogowych,
montaż instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji elektrycznych
i teletechnicznych, wykonanie okładzin ścian i posadzek. Rozpoczęło

się zagospodarowywanie terenu wokół budynku.
Powierzchnia użytkowa zmodernizowanego budynku to 542 m2 (w starym
obiekcie było to 426 m2).
W pomieszczeniach bibliotecznych będą
realizowane m.in. działania w ramach
projektu „Społeczna od-nowa”: warsztaty dla dzieci i młodzieży, warsztaty
dla dorosłych, spotkania edukacyjne.
Koszt inwestycji to ponad 4,2 mln zł.
Gmina Miejska Tczew otrzymała dofinansowanie na to zadanie w ramach projektu ZIT – „Miasto od-nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie”
współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

W tym pomieszczeniu mieścić się będzie wypożyczalnia dla dzieci i dorosłych

SPOŁECZEŃSTWO

PANORAMA
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Fot. Małgorzata Mykowska

Jubileusze małżeńskie tczewskich par

Małgorzata Mykowska

Kolejne w tym roku pary
świętowały jubileusze
pożycia małżeńskiego.
Uroczystości odbyły się
23 października i 6 listopada
w tczewskim Urzędzie Stanu
Cywilnego.

23 PAŹDZIERNIKA JUBILEUSZE
MAŁŻEŃSKIE OBCHODZILI:

55-LECIE

60-LECIE

›
›
›

›
›
›
›
›
›

Stanisława i Zdzisław Burzyńscy
Agnieszka i Kazimierz
Cymanowscy
Danuta i Henryk Gogulscy
Teresa i Roman Lewandowscy
Teresa i Karol Magdoniowie
Stefania i Henryk Świątkowie

›

Bogumiła i Ryszard
Holsteinowie
Bożenna i Hubert Julke
Krystyna i Stanisław Tandeccy
Maria i Walter Trochowscy

50-LECIE

›
›
›

Jolanta i Józef Burczykowie
Sabina i Zbigniew Dubiellowie
Halina i Henryk Działdowscy

›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Maria i Ryszard Kowalscy
Gabriela i Kazimierz
Kubiakowie
Maria i Andrzej Loręccy
Krystyna i Mariusz Nagórscy
Barbara I Zygmunt Olszewscy
Lidia i Henryk Podlaszewscy
Marianna i Adam Sadza
Janina i Stanisław Szczęśni
Irena i Andrzej Szwochowie
Urszula i Jan Turzyńscy.

J

Pary, które obchodziły jubileusz 50-lecia otrzymały Medale Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie,
natomiast wszyscy jubilaci otrzymali od prezydenta
Tczewa jubileuszowe bony.
Zgodnie z zarządzeniem prezydenta Tczewa, parom małżeńsk im zamieszkujący m
i zameldowanym na pobyt
stały w Tczewie pow yżej 5
lat, obchodzącym jubileusz
pożycia małżeńskiego, przyznawane są nagrody rzeczowe o wartości:
– 1000 zł za 50-lecie
– 1500 zł za 55-lecie
– 2000 zł za 60-lecie.

Fot. Magdalena Śniegula

ubilatom towarz ysz yły rodziny i przyjaciele.
Wiceprezydenci Tczewa
Adam Urban i Adam Burczyk oraz Alina KollwitzSobolewsk a, k ierow nik
USC, życzyli seniorom dużo
zdrowia, optymizmu i kolejnych jubileuszy.

6 LISTOPADA JUBILEUSZE POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO OBCHODZILI:
55-LECIE

›
›
›

Urszula i Kazimierz Kołaccy
Brygida i Edward Pinszke
Halina i Franciszek Poćwiardowscy

›
›
›

Zyta i Marian Szrederowie
Irena i Hubert Tamojowie
Krystyna i Henryk Żygowscy

50-LECIE

›
›
›
›
›
›

Lidia i Jerzy Czapiewscy
Gabriela i Henryk Godzinowie
Bogusława i Tadeusz Obczyńscy
Maria i Zenon Olkowie
Barbara i Brunon Ormianinowie
Alicja i Edward Stępińscy.

INFORMACYJNY
10 BIULETYN
SAMORZĄDU MIASTA TCZEWA
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Świętowaliśmy 101 lat od
O

godz. 12.00, na pl. Św.
Grzegorza wspólnie
odśpiewaliśmy hymn
narodowy. Następnie w kościele farnym rozpoczęła się
uroczysta msza św. w intencji
Ojczyzny, a po niej tradycyjny przemarsz ulicami miasta.
Harcerska Orkiestra Dęta,
pod kierunkiem Magdaleny Kubickiej-Netki, poprowadziła tczewian pod obelisk marsz. J. Piłsudskiego,
gdzie zostały złożone kwiaty.
Uczestnicy przemarszu otrzymali biało-czerwone flagi.
Po złożeniu kwiatów pod obeliskiem, przeszliśmy na cmentarz „stary”, gdzie pod pomnikiem „Ku chwale poległym
w obronie Ojczyzny” odbyła
się dalsza część uroczystości
patriotycznych. O wydarzeniach sprzed 101 lat i o tym
jak ważne dla Polaków było

Tekst i zdjęcia:
Małgorzata Mykowska

11 listopada tczewianie
uroczyście i radośnie świętowali 101 rocznicę odzyskania
niepodległości przez Polskę.
11 listopada cały Tczew był
biało-czerwony. Oprócz
uroczystości patriotyczno-religijnych odbył się wielki festyn
niepodległościowy.
Do wspólnego świętowania
zaprosił mieszkańców prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki.

NIEPODLEGŁA

PANORAMA
MIASTA

11

dzyskania niepodległości
zachowanie kultur y, język a i na rodowej toż sa mo ści w latach zaborów, mówił
Krzysztof Korda, historyk, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej. Podczas
uroczystości wystąpili niezwykle utalentowani młodzi
wokaliści – Konrad Repiński i Kornelia Poskrobko,
podopieczni Agaty Sowy.
Ze zgromadzonymi modlił
się ks. dziekan Stanisław
Cieniew icz. Pod pomnikiem złożono kwiaty i zapalono znicze.
Po części patriotyczno-religijnej, rozpoczął się festyn na pl.
Hallera. Nie zabrakło pieśni
patriotycznych, wojskowych,
ale też innych melodii, które podkreślały radość Święta
Niepodległości. Koncert był
muzyczną wędrówką po historii Polski. Wystąpili młodzi
wokaliści – m.in. chór Passionatka, Nieboskłonni, Kociewsko-Kaszubska Orkiestra Dęta TORPEDA, zespół
„Frantówka” i inni tczewscy
muzycy.
Fabryka Sztuk oraz Miejska
Biblioteka Publiczna przygotowały warsztaty i konkursy dla
najmłodszych. Na uczestników festynu czekał poczęstunek – rozgrzewający barszcz
– biały i czerwony oraz słodkie rogaliki. Rozdawaliśmy
również kotyliony, flagi i balony w narodowych barwach.
Podczas festynu ogłoszone
zostały wyniki konkursu plastycznego dla klas I-III szkół
podstawow ych „ Jak świętuję niepodległość”. I miejsce zdobyły dzieci ze Szkoły
Podstawowej nr 8. Zwycięzcy
otrzymali symboliczny czek
wartości 500 zł, który wręczył
wiceprezydent Tczewa Adam
Urban. Konkurs zorganizował Urząd Miejski w Tczewie. Festyn zakończył pokaz
multimedialny przypominający powrót Tczewa do Polski
w 1920 r.
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„Tczew 1920 – Droga do Niepodległej”
– nowa wystawa w MBP

„Tczew 1920 – Droga do Niepodległej” to tytuł wystawy
otwartej 14 listopada w Filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Tczewie, przy ul. Jagiełły 8.

Tekst i zdjęcie:
Martyna Link

T

o kolejna inicjatywa
Miejskiej Biblioteki Publicznej wpisująca się
w obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Ekspozycja przybliża niespokojne czasy powrotu
naszego miasta do Polski.
Wystawa pokazuje długą i trudną drogę do odzyskania niepodległości,
którą przeszli tczewianie.
Na 7 planszach zaprezentowano różnorodne w formie
dokumenty dotyczące zaangażowania tczewian w walkę
o niepodległość – m.in.: czas
od rozbiorów do filomatów,
czyli lata 1772-1901. Następnie przedstawiono zorganizowany polski ruch narodowy, później okres I wojny
światowej oraz lata 20. minionego wieku, czyli przejmowanie Pomorza przez
wojsko polskie, według ustalonego harmonogramu.
W Tczewie nastąpiło to 30
stycznia 1920 r.
Podczas spotkania przedstawiono rodzinę Sampów,

którą reprezentował syn
jednego z ministrantów zidentyfikowanego na fotografii pamiątkowej przedstawiającej powitanie wojsk
polskich w Tczewie przy dzisiejszej ulicy 30 Stycznia.
Obejrzenie wystawy poprzedził wykład dr Przemysława Ruchlewskiego, autora tekstów wystawy
i katalogu informacyjnego. Po wzmiance historycznej dyrektor MBP Krzysztof
Korda podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie ekspozycji, a każdy odwiedzający
otrzymał pamiątkowy katalog wystawy. Ekspozycję
można oglądać w godzinach
pracy biblioteki.
Ekspozycja przygotowana została przez: Miejską
Bibliotekę Publiczną, Oddział Kociewski Zrzeszenia
Kaszubsko – Pomorskiego
oraz Tczewski Klub Morsów
„Przerębel”.
Działanie to zostało dofinansowane ze środków Programu Wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2022
w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla
Niepodległej”.
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Grudniowy statek
Tekst i ilustracja:
Dawny Tczew

N

iew ielk i masow iec
„Tc z e w ”, p ł y w ając y
pod polską banderą
przed II wojną światową, bez
wątpienia może być nazywany grudniow ym statkiem.
Najważniejsze w ydarzenia
z historii tej jednostki odbyły się właśnie w tym miesiącu: przypłynięcie do Polski,
pierwsze zatonięcie i podniesienie z dna oraz ostateczne
pogrążenie się w falach Bałtyku. Z okresem zimowym jest
związany również niezwykły
epizod, który przysporzył mu
sporo sławy.
Masowiec „Tczew” pierwotnie nazywał się „Jung” i został
zbudowany w 1924 r. w holenderskiej stoczni N.V. Scheepswerften v/h H. Bodewes
Millingen. Jego wyporność
wynosiła 760 BRT, a nośność
dwóch ładowni 1020 ton. Napęd stanow ił silnik parowy z jedną maszyną tłokową
o mocy 600 KM, co pozwalało na rozwinięcie prędkości
10 węzłów. Była to stosunkowo niewielka jednostka (długość – 55,3 m, szerokość – 8,6
m, zanurzenie – 3,8 m) obsługiwana przez 20-osobową załogę. 8 listopada 1927 r. został
zakupiony przez państwowego armatora Żeglugę Polską
i 7 grudnia tego roku przypłynął do swojego nowego portu
macierzystego w Gdyni.

Zamarzające morze
2 lutego 1929 r. „Tczew” z ładunkiem 850 ton węgla przeznaczonego dla Bandholm
w Danii opuścił port gdański.
Podróż, mimo 20-stopniowego mrozu, początkowo odbywała się bez przeszkód, aż do
6 lutego, kiedy wraz z kilkoma innymi statkami ugrzązł
w lodach w pobliżu w yspy
Arkona. Poprzez radio został
nadany sygnał SOS i 8 lutego
na pomoc przypłynął znany
nam z kart historii pancernik

„Schleswig – Holstein”. Uwolniony z kry „Tczew” obiera
na kurs port w Kilonii, ale
ponownie zostaje uwięziony w lodach zaledwie 4,5 mili
od brzegu. Władze pobliskiego miasteczka Karby zostają powiadomione o sytuacji
przez dwóch ochotników, którzy docierają na ląd po kilkugodzinnym marszu na grubym lodzie, w trzaskającym
mrozie i śnieżycy. Zapada decyzja, aby uwięzioną załogę
zaopatrywać drogą lotniczą.
Po kilku dniach pojawił się
pierwszy samolot, który dostarczył nie tylko prowiant,
ale również listy od rodzin.
Wdzięczni marynarze ułożyli na lodzie napis z bryłek węgla „Besten Danken”. Od tego
czasu, wobec braku radia, był
to ich jedyny sposób na komunikację z pilotami. Czasami
dochodziło do humorystycznych wydarzeń. W ramach
podziękowań za kolejny zrzut
nasi marynarze ułożyli z węgla napis „Brakuje tylko kilku dziewcząt”. Napis ten, jako
dowód dobrego humoru załogi, pojawił się w artykule
„Expressu Porannego”. Załoga dowiedziała się o tym 21
lutego, kiedy do tradycyjnych
zrzutów żywności dołączono
polskie gazety. Okazało się,
że polska prasa żywo komentuje los „Tczewa”, a marynarze stali się w kraju bohaterami. Statek został uwolniony
z lodowej niewoli dopiero
po 6 tygodniach dzięki pomocy pancernika „Elsass”.
Dopiero 15 marca „Tczew”
z uszkodzonym sterem dotarł
do portu w Kilonii. Za uratowanie statku kapitan von
Buellow otrzymał z rąk polskiego konsula w Hamburgu
dar polskiego rządu – złotą
papierośnicę.

„Tczew” tonie w porcie
Po niezbędnych naprawach od
kwietnia 1930 r. „Tczew” wraz
z „Chorzowem” obsługiwał
pierwszą polską linię regularną Gdynia/Gdańsk – Lipawa
– Ryga – Tallin – Helsinki. 5

grudnia 1938 r. o godz. 20.15
w porcie gdańskim miał miejsce tragiczny wypadek. Po załadunku drobnicy i blachy statek miał udać się do Gdyni
po dodatkowy towar i w pełni
załadowany skierować się do
Finlandii. Niestety podczas
załadunku doszło do przechyłu statku. Załoga pracująca na pokładzie rzuciła się do
ucieczki. Statek przewracając
się nadbudówką i masztami
zawadził o dźwigi portowe i je
przewrócił. We wnętrzu statku zostali uwięzieni i utonęli asystent maszynowy Heliński i palacz Stolpa. Statek
zatonął w ciągu kilku minut.
Zwłoki Helińskiego wydobyli
nurkowie, natomiast do Stolpy udało się dotrzeć dopiero po skomplikowanej operacji podniesienia „Tczewa”
z dna i wypompowaniu wody
z maszynowni. Tak wypadek
opisał wnuk jednej z ofiar:
„Dziwna to historia. Zły załadunek, złe balastowanie no
i fakt, że mój dziadek mimo,
że zatrudniony na tej jednostce, nie miał tego dnia wachty. Pojechał spotkać się z kolegą, chyba właśnie z palaczem,
który też zginął. A z tego, co
opowiadała babcia, to mieli
się widzieć (dziadek i jego kolega) następnego dnia. I nie
pomogły argumenty babci,

żeby nie jechał. Coś go ciągnęło tamtego dnia w kierunku statku.” Wypadkiem zajęła
się Izba Morska, która uznała,
że jego przyczyną były błędne decyzje kapitana Antoniego Wąsowicza i pozbawiła go
prawa dowodzenia statkami.
Po wypadku pracował on jako
pilot portowy, ponieważ służba ta nie była objęta nałożonym na niego zakazem.

Bałtyk upomina się
o ofiarę
Po podniesieniu z dna portu
27 grudnia 1938 r. statek został doholowany do stoczni
w Gdyni, gdzie miał przejść
niezbędne naprawy. Nie udało się go wyremontować do
wybuchu wojny i we wrześniu
1939 r. został celowo zatopiony przy wejściu do gdyńskiego portu skutecznie je blokując. Niemcy podnieśli statek
i po wyremontowaniu wcielili go do swojej floty zmieniając nazwę na jej niemiecki odpowiednik, czyli „Dirschau”.
Statek, używany w żegludze
bałtyckiej, zatonął na minie
postawionej przez radziecki
okręt podwodny „Lembit”. Koniec „Tczewa” nastąpił 2 grudnia 1942 r. na północny – zachód od Lipawy, kiedy statek
płynął z Gdańska do Rygi.
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Wiesława Dolina-Niżyńska
świętowała 40-lecie pracy
artystycznej

LISTOPAD

Tczewska artystka o wielu twarzach
i wielu talentach, obchodzi 40-lecie
pracy twórczej. 14 listopada w Fabryce Sztuk odbył się jej benefis, który
zgromadził wielu przyjaciół i miłośników twórczych dokonań artystki.

W

Wiesława Dolina-Niżyńska i Alicja Gajewska

O artystce mówili ci, którzy
mieli okazję z nią współpracować, uczyć się od niej, jej
przyjaciele , wśród nich Alicja Gajewska, Robert Turło,
Barbara Świąder-Puchowska prowadząca benefis, Ewa
Sadokierska.

Gratulacje złożyli Jubilatce
Mirosław Pobłocki, prezydent
Tczewa oraz starosta tczewski Mirosław Augustyn. – Tak
jak już wcześniej deklarowałem, chciałbym, aby w Tczewie pojawił się kolejny mural,

Fot. Małgorzata Mykowska

ieczór rozpoczął się
praprem ierą po wstałego specjalnie na tę okoliczność monodramu Bardziej autorstwa
i w reżyserii Barbary Świąder-Puchowskiej (twórczyni również całego projektu, którego
organizatorem jest Fabryka
Sztuk) w wykonaniu Jubilatki. Podczas spotkania można
było zapoznać się z artystycznymi dokonaniami DolinyNiżyńskiej. Tczew zawdzięcza
jej m.in. piękną oprawę graficzną różnych przedsięwzięć
i postać Wróżki Samborki,
którą artystka wymyśliła, narysowała i dała jej życie.

Tczewscy artyści
w najsłynnejszym
muzeum świata

który zaprojektował syn Wiesi – Maurycy. Taki mural powstanie w przyszłym roku
– powiedział prezydent Mirosław Pobłocki.
Wiesława Dolina-Niżyńska, z wykształcenia plastyk

Od 18 do 20 października, grupa artystów związanych
z Tczewem uczestniczyła w niecodziennym wydarzeniu.
Jarosław Kukowski i jego uczniowie: Ewa Kukowska
oraz Piotr Lemke zostali wytypowani przez Fundację
Art.Hanza, by reprezentować Polskę w przeglądzie malarstwa
odbywającym się w paryskim Luwrze.

O

Obrazy tczewian zostały dostrzeżone już pier wszego
dnia. Paryska galeria zamierza je wyeksponować, oczywiście po uzupełnieniu kolekcji, prawdopodobnie

w listopadzie. Z kolei francuscy artyści zadeklarowali
chęć wystawienia swoich prac
w Tczewie czy wzięcia udziału
np. w plenerach malarskich.

Fot. z archiwum Jarosława Kukowskiego

prócz prac francuskich
twórców pojawiły się
obrazy artystów z całego świata, m.in. z USA, Meksyku, Rosji, Japonii czy Chin.
Zainteresowanie zwiedzających było ogromne. Artyści
mogli nawiązać kontakty z innymi malarzami i właścicielami galerii.

ze specjalnością formy użytkowe, ukończyła Państwowe
Liceum Sztuk Plastycznych
w Gdyni. Od wielu lat wykonuje zawód grafika komputerowego, projektuje najróżniejsze formy – począwszy
od katalogów, folderów, magazynów, gazet, poprzez systemy identyfikacji wizualnej
(w tym logotypy), po pomoce
naukowe dla dzieci, zabawki edukacyjne oraz projekty
i skład książek.Specjalizuje
się w kolażu, zajmuje się również montażem filmowym.
Przez wiele lat współorganizowała z Januszem Kortasem
legendarny Dyskusyjny Klub
Filmowy „Sugestia” w Tczewie. Jako aktorka i performerka wystąpiła m.in. w czytaniu performatywnym Trup
autorstwa i w reżyserii Barbary Świąder-Puchowskiej
oraz w kilku jej wideoklipach,
m.in. w Juracie.

Jarosław Kukowski, światowej sławy surrealista, zaprezentował malarstwo nawiązujące ideowo do abstrakcji.
Obok nowej serii „Dotyk człowieka” pojawił się monumentalny zegar.
Artysta ma w planach wystawę w Szwajcarii i Nowym Jorku. Życzymy powodzenia.
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OZE i 3D w mojej firmie

S

potkanie adresowane
było do przedsiębiorców
jak też osób zainteresowanych tematyką odnawialnych źródeł energii. Tematem
wiodącym były doświadczenia związane z efektywnością instalacji fotowoltaicznej, na przykładzie instalacji
z a montow a ne j n a d ac hu
Słupskiego Inkubatora
Technologicznego, o mocy
szczytowej wynoszącej 180,36
kWp. Jest to jedna z największych w Polsce i najw iększa na Pomorzu instalacji PV
na dachu. Technologia uzyskiwania energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych
jest co raz bardziej popularna i co raz częściej spotykana
w naszym otoczeniu. Ogniwa fotowoltaiczne stale się
rozwijają, panele mają co raz
wyższą wydajność, a osprzęt
jest bardziej niezawodny.
Pod względem kosztów instalacji jest dziś o wiele taniej
niż kiedyś, można się również
starać o dofinansowania (dla
gospodarstw domowych) oraz
o preferencyjne kredyty i pożyczki w ramach programu
Energia plus.
Oprócz fotowoltaiki zaprezentowane zostały możliwości zastosowania technik
3D w przemyśle. Słup ski Inkubator Technologiczny dysponuje drukarkami

Fot. Dom Przedsiębiorcy w Tczewie

7 listopada gościliśmy
w Domu Przedsiębiorcy przedstawicieli
Słupskiego Inkubatora
Technologicznego, którzy
przedstawili nam swoje
doświadczenia z pracowni odnawialnych źródeł
energii oraz Centrum
Druku 3D.
pracującymi w technologiach
FDM/FFF (Fused Deposition
Modeling), SLS (Selective
Laser Sintering), MJP (Multi Jet Printing), które pozwalają na uzyskanie wydruków
o różnych parametrach technicznych, z zastosowaniem
różnych materiałów, w różnej
skali dokładności, wielkości
końcowego przedmiotu. Rozwiązania profesjonalne dedykowane przemysłowi.
Przedstawiono też próbki wydrukowanych elementów 3D
o bardzo złożonych kształtach i strukturze, zastosowaniem nowych metod modelowania i prototypowania. Wiele
uwagi poświęcono pomiarom i skanowaniu 3D w oparciu o skanowanie przestrzenne
ukierunkowane jest na dokonywanie weryfikacji wymiarów
lub poprawności wykonania
obiektu mało i wielkowymiarowego. W trakcie spotkania
mówiono również o inżynierii odwrotnej – specjalistycznej usłudze doradczej cyfryzacji obiektów z wykorzystaniem
inżynierii odwrotnej opiera
się na przekształcaniu obiektów przestrzennych w ich modele cyfrowe. Najczęstszym
zastosowaniem tego procesu jest późniejsza reprodukcja
elementów już niedostępnych
na rynku lub odtworzenie unikalnego uszkodzonego obiektu.

Spot k a n ie poprowad z i l i:
Marcin Ingielewicz, od lat
związany ze Słupskim Inkubatorem Technologicznymi
i Pracownią Automatyki Robotyki i Systemów Wizyjnych
działającą w SIT. Zawodowo zajmuje się skanowaniem
3D, analizą otrzymanych wyników pomiarowych oraz doborem optymalnych technologii wydruków jak i drukiem
3D oraz Jacek Niski, główny informatyk Pomorskiej
Agencji Rozwoju Regionalnego i Słupskiego Inkubatora
Technologicznego, dodatkowo realizujący Specjalistyczne Usługi Doradcze w zakresie pomiarów 3D, skanowania
3D, projektowania CAD, inżynierii odwrotnej oraz druku
3D w różnych technologiach
(FDM, PolyJet, SLS).
Słupski Inkubator Technologiczny powstał w 2012 r.
w w yniku realizacji przez
Pomorską Agencję Rozwoju
Regionalnego S.A. projektu
„Budowa i wyposażenie Słupskiego Inkubatora Technologicznego” Projekt był współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Oper ac y jne go Woje w ó d z t w a
Pomorskiego na lata 20072014; Poddziałanie 1.5.1 Infrastruktura dla rozwoju firm
innowacyjnych.

DOM PRZEDSIĘBIORCY
W TCZEWIE
ul. Obrońców Westerplatte 3
w Tczewie
tel. 58 777 53 41/42/43,
fax. 58 777 53 43
e-mail: info@dp.tczew.pl
dp.tczew.pl
facebook.com/dptczew
twitter.com/DPTczew

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

INFORMACYJNY
16 BIULETYN
SAMORZĄDU MIASTA TCZEWA

/2019

ROWER

LISTOPAD

Badanie mobilności
w tczewskich podstawówkach
Od 24 stycznia do 18 kwietnia br. w grupie uczniów
szkół podstawowych
znajdujących się w granicach administracyjnych
miasta Tczewa, zostało
przeprowadzone badanie
mobilności.

B

adanie zostało przeprowadzone przez Urząd
Miejski w Tczewie. Opracowanie zostało wykonane w
ramach współpracy Urzędu
Miejskiego w Tczewie z Wydziałem Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu. Raport wyznacza
wskazania na kolejny okres
planowania strategii ruchu rowerowego w Tczewie.
Celem przeprowadzonego badania było wskazanie, z jakich
środków transportu korzystają uczniowie szkół podstawowych w Tczewie na co dzień
w dojazdach do szkoły oraz
z jakich środków transportu
chcieliby w ramach tych dojazdów korzystać.
Ankieta składała się z 8 pytań,
z czego dwa pierwsze pytania
stanowiły metrykę pozwalającą określić płeć respondenta oraz jego wiek na podstawie
przypisania klasy, do której
uczęszczał w trakcie prowadzonego badania. Pytania 3-7
odnosiły się do częstości wykorzystywania środków transportu w dojazdach do szkoły
– samochodu, autobusu, roweru, hulajnogi oraz mobilności
pieszej. W ostatnim pytaniu
zapytano o środek transportu, którego chcieliby używać
respondenci w codziennych
dojazdach do szkoły.
Dane zebrane w ramach przeprowadzonego badania ankietowego przedstawiono w niniejszym raporcie w czterech
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częściach. W pierwszej (Rozdział 4.1.) przedstaw iono
strukturę częstości dojazdów
uczniów do szkół podstawowych w Tczewie według środków transportu. W drugiej
(Rozdział 4.2.) zaprezentowano strukturę codziennych
dojazdów do szkół podstawowych w Tczewie w podziale

różne formy

n a s z ko ł y, k l a s y (p o z io my nauczania) oraz ogółem.
W trzeciej części (Rozdział
4.3.) przedstawiono strukturę wskazywanych środków
transportu, którymi uczniow ie chcieliby docierać do
szkół podstawowych w Tczewie według szkół, klas (poziomów nauczania) oraz ogółem.

pieszo

różne formy

W ostatniej, czwartej części
(Rozdział 4.4.) przedstawiono zestawienie codziennych
dojazdów do szkół z wykorzystaniem rowerów i hulajnóg z dostępnością stojaków
dla rowerów oraz frekwencją
rowerową w kampanii „Rowerowy Maj”.
Na obszarze miasta Tczewa
funkcjonuje 14 szkół podstawowych, z czego 12 wzięło udział w badaniu mobilności uczniów. W badaniu
udział wzięło 3566 spośród
5378 uczących się w badanych szkołach. Ankietę przeprowadzono w 9 szkołach publicznych i 3 niepublicznych.
Wyniki badania i raport zostały zaprezentowane w dniu
31.10.2019 przez mgr Michała Kwiatkowskiego, doktoranta w Katedrze Studiów
Miejskich i Rozwoju Regionalnego, podczas sesji Rady
Miejskiej w Tczewie.

ROWER

Zawieszenie
działania systemu
MEVO
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Zarząd Obszaru Metropolitalnego zdecydował o rozwiązaniu
umowy z NB Tricity na zarządzanie Rowerem Metropolitalnym
MEVO. W ocenie zarządu, popartej analizą prawną
i ekonomiczną, jest to jedyna szansa na uratowanie idei roweru
metropolitalnego dla mieszkańców, a także ochronę środków
publicznych przeznaczonych na finansowanie tego projektu.

Tekst i zdjęcie:
Obszar Metropolitalny
Gdańsk-Gdynia-Sopot

Najważniejsze informacje
dla użytkowników

Dlaczego OMGGS
odstępuje od umowy
na MEVO?
Jest to jedyne wyjście, by uratować ideę roweru metropolitalnego dla mieszkańców,
a także ochronić środki publiczne przeznaczone na finansowanie tego projektu.
Projekt zostaje zawieszony
do czasu uporządkowania sytuacji prawnej. Rowery zostaną zabezpieczone – czasowo nie będzie można z nich
korzystać. Będziemy pracować nad nowymi rozwiązaniami, aby móc nadal udostępniać mieszkańcom Rower
Metropolitalny.

Czy będzie można
korzystać z rowerów MEVO?
Niestety nie, jednoślady zostaną zabezpieczone i sprawdzone. Pracujemy nad rozwiązaniami, które pozwolą
wrócić do systemu roweru publicznego. Właścicielem rowerów, które teraz znajdują się
na naszych ulicach jest obszar metropolitalny OMGGS.

Zwrot pieniędzy
za niewykorzystane
abonamenty
Zgodnie z obietnicą firmy NB
Tricity mieszkańcy, którzy
wpłacili środki na abonamenty

i nie wykorzystali ich, odzyskają swoje pieniądze.
Aby odzyskać wpłacone pieniądze należy przesłać oświadczenie o rozwiązaniu umowy i zwrocie kosztów z konta
klienta Mevo. Wzór oświadczenia można pobrać ze strony:
www.metropoliagdansk.pl/
metropolitalne-wiadomosci/
mevo-wazne-informacje-dla-uzytkownikow/
Oświadczenie można
przesłać:

›
›
›
›

drogą elektroniczną
na adres e-mail:
bok@rowermevo.pl
drogą elektroniczną przez
formularz kontaktowy
na stronie internetowej
www.rowermevo.pl
listem poleconym na adres pocztowy: ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa
osobiście w siedzibie Operatora – NB TRICITY
Spółka z o.o., ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa.

Podwykonawcy – co dalej?
Wiemy, że odstąpienie od
umowy na system Mevo to
też wyzwania dla firm – jesteśmy w kontakcie z podwykonawcami Nextbike, będziemy
z nimi współpracować, bo oni
znają system i nasze rowery.
Oferujemy wsparcie prawne
kontrahentom Nextbike, pomożemy w sporze prawnym.

Co dalej z rowerem
publicznym?

Jakie kolejne kroki
podejmie OMGGS?

Szukamy rozwiązań, nie chcemy dziś przesądzać, jak to będzie wyglądać od strony formalnej. Na pewno chcemy,
aby jak najszybciej oddać rower publiczny mieszkańcom
Metropolii, ponieważ jest to
projekt przez nich bardzo
oczekiwany. Aktualnie trwa
poszukiwanie najlepszych
rozwiązań, aby uruchomić
system i żeby rowery znów
pojawiły się na ulicach miast
i gmin.

Zarząd OMGGS jest zdeterminowany, aby mieszkańcy
metropolii mogli korzystać
z dużej i sprawnej floty rowerów publicznych. Dlatego też
opracowywane są scenariusze
działania, mające na celu kontynuację użytkowania i obsługi 1224 rowerów. Będziemy
dążyć do tego, aby możliwie
najszybciej udostępnić pojazdy i aplikację mieszkańcom.
Potrzebne są nowe rozwiązania formalne i techniczne
umożliwiające powrót funkcjonalności systemu.

Dlaczego nie rozwiązano
umowy po zaistnieniu
pierwszych przesłanek?
Rower Metropolitalny jest
kluczow ym projektem dla
Metropolii. Zarząd OMGGS
mając świadomość oczekiwań ze strony mieszkańców,
a także popularności systemu, oferował wsparcie firmie
NB Tricity tak długo, jak istniała realna szansa na wdrożenie II etapu i osiągnięcie
w y maganych parametrów
obsługi systemu, bez zagrożenia bezpieczeństwa wydatkowania publicznych pieniędzy. W momencie, w którym
to zagrożenie stało się realne,
a działania NB Tricity nie rokują nadziei, Zarząd podjął jedyną możliwą decyzję.

Będziemy także pracować nad
tym, aby – zgodnie z pierwotnymi założeniami – poszerzać
system w przyszłości. Należy
pamiętać, że system to nie tylko rowery, stacje i aplikacja,
ale także działania operacyjne
– przede wszystkim naprawy
i relokacja rowerów. Z pewnością trzeba będzie wyłonić
nowego operatora. Dziś priorytetem jest uratowanie tych
zasobów, które Obszar Metropolitalny już nabył i zabezpieczenie dotąd niewydatkowanych, ale przeznaczonych na
Mevo środków pochodzących
z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Mieszkańcy będą informowani na
bieżąco o proponowanych
i przyjętych rozwiązaniach.
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Świątecznie w Fabryce Sztuk
Fabryka Sztuk zaprasza
na warsztaty plastyczne
oraz wystawę o tematyce
bożonarodzeniowej.

duży jak chcesz i w każdej
chwili wyglądać na roztopioną Śnieżkę! Kamuflaż idealny! Wiek uczestników: grupy
przedszkolne.
Zapisy: 58 530 44 81.

KARTKI OKOLICZNOŚCIOWE
Własnoręcznie wykonamy
kartki, które następnie podaruje się osobom bliskim.
Wiek uczestników: od grup
przedszkolnych.
Zapisy: 58 530 44 81.

OZDOBY CHOINKOWE
Uczestniczy wykonają ozdoby choinkowe, np. bałwanki
czy renifery z włóczki. Wiek
uczestników: od starszych
grup przedszkolnych.
Zapisy: 58 530 44 81.

DLA GRUP
ZORGANIZOWANYCH

DLA GRUP
NIEZORGANIZOWANYCH

PEJZAŻ ZIMOWY

14.12 o godz. 11.00, ul. 30
Stycznia 4

WYSTAWA „BOŻE NARODZENIE W POLSKIEJ TRADYCJI”
Opowieść o tradycjach związanych z tym przepięknym okresem świątecznym, symbolice potraw na wigilijnym stole, kolędnikach i prezentach,
a także o tym, co wolno było, a czego nie można było czynić w okresie
świątecznym. Wystawa adresowana jest zarówno do przedszkoli, szkół
podstawowych i średnich, jak również do osób indywidualnych.
Wstęp wolny! Kamienica Fabryki Sztuk przy ul. Podmurnej 15.

Naszą tradycją jest, że przed
Wielkanocą i Bożym Narodzeniem organizujemy spotkanie dla dzieci wraz z rodzicami, dziadkami, podczas
których wykonujemy ozdoby
świąteczne w miłej, rodzinnej atmosferze.
Wstęp wolny!

›

Fot. Marcin Chełstowski

Fot. Marcin Chełstowski

SPRĘŻYNOWY BAŁWANEK
Wszyscy już choć raz w życiu robili bałwanka z kółek,
a czy widzieliście kiedyś bałwanka, który jest zrobiony
ze sprężynki? Może być tak

RODZINNE WARSZTATY
BOŻONARODZENIOWE

›

Jak stworzyć piękny, zimowy
krajobraz, korzystając z czarnego papieru i dodatków 3D?
Na to pytanie chętnie odpowiemy w naszej pracowni kreatywno-artystycznej!
Wiek uczestników: uczniowie szkół podstawowych.
Zapisy: 58 530 44 81.

Warsztaty rodzinne w 2017 r.
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