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RUSZA BUDŻET OBYWATELSKI

W NUMERZE
 Andrzej Netkowski
i kpt. Maciej Sodkiewicz
– „Tczewianie Roku 2013”,
Jan Szymała – kawaler
„Pro Domo Trsoviensi”

M. pobłocki

 Jaka przyszłość
terenów po jednostce
– konkurs rozstrzygnięty

Po raz pierwszy mieszkańcy Tczewa otrzymują do dyspozycji budżet
obywatelski – 500 tys. zł. Tczewianie sami zdecydują, na jakiego rodzaju zadania inwestycyjne te pieniądze zamierzają wykorzystać.
Miasto zostało podzielone na cztery okręgi, a prawo zgłoszenia propozycji do budżetu i poparcia dla zgłaszanych projektów przysługuje
wszystkim mieszkańcom Tczewa w wieku od 16 lat.
Więcej w specjalnym dodatku do „Panoramy Miasta”.

 Prezydent Tczewa
nagrodził najlepszych
zawodników i trenerów
 Oferta tczewskich szkół
podstawowych i gimnazjalnych
 Maturzyści zatańczyli poloneza
na Starym Mieście
 Konkurs fotograficzny
„Cztery pory roku w Tczewie
– kalendarz 2015”

Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki zaprasza mieszkańców
na debatę w sprawie budżetu obywatelskiego – w poniedziałek 3 marca
o godz. 17.00 w sali nr 8 Urzędu Miejskiego (pl. Piłsudskiego 1)
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KTO JEST KIM W RADZIE MIEJSKIEJ
Zbigniew urban

XLI SESJA

rodził się i mieszka w Tczewie. Ma
U
44 lata. Jest żonaty, ma trzech synów
i córkę. Ukończył fizykę na Uniwersyte-

cie im. A Mickiewicza w Poznaniu, podyplomowe studia prawno-menedżerskie na
Politechnice Gdańskiej oraz podyplomowe studia z matematyki i informatyki na
Uniwersytecie Gdańskim. W 2007 r. zdał
państwowy egzamin dla kandydatów na
członków rad nadzorczych przed Ministrem Skarbu Państwa. Jest naczelnikiem Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Tczewie.
Radnym miejskim jest od 2006 r. Reprezentuje mieszkańców całego miasta, a w szczególności osiedla im. A. Garnuszewskiego i Nowego
Miasta. W Radzie Miejskiej pracuje w komisji finansowo-budżetowej,
gospodarczej i rewizyjnej. Bezpartyjny, członek Stowarzyszenia „Razem
i Odpowiedzialnie”.
Jest pomysłodawcą i wnioskodawcą placu zabaw w niecce przy ul.
Jedności Narodu. Wielokrotnie zabiegał o poprawę infrastruktury i wyposażenia szkół, w tym o lokalizację „Orlika” i lodowiska przy Szkole
Podstawowej nr 11. Był pełnomocnikiem kilku inicjatyw obywatelskich
m.in. w sprawie utworzenia miejsc postojowych wzdłuż ogrodzenia tej
szkoły od strony ul. Saperskiej. Z jego inicjatywy przebudowano także
zatokę autobusową przy ul. Jedności Narodu, a budowa nowego przystanku autobusowego przy ul. Gdańskiej czeka na decyzję prezydenta.
Aktywizował mieszkańców Tczewa, zbierając podpisy w sprawie
przejęcia od 1 stycznia 2014 r. przez miasto od powiatu ul. Jedności
Narodu i wykonania jej generalnego remontu. Wnioskował o zmianę
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Tczewa i zabezpieczenie w budżecie na 2014 rok kwoty 200 tys. zł. na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy tej ulicy.
Zabiegał o obniżenie opłat za odbiór odpadów komunalnych i sprzeciwiał się zakupowi za prawie 9 mln zł ul. Malinowskiej od Pomorskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Wnioskował o ograniczenie wieku autobusów w nowym przetargu na komunikację miejską i podniesienie jakości usług świadczonych
przez przewoźnika. Chce wyznaczenia nowych linii autobusowych, np.
z dworca PKP przez al. Zwycięstwa, ul. W. Polskiego i ul. Jagiellońską
na osiedle Suchostrzygi i odwrotnie oraz bezpośredniego połączenia ul.
Jedności Narodu z osiedlem Suchostrzygi.
Wielokrotnie pomagał w rozwiązywaniu indywidualnych problemów mieszkańców. Wiele jego wniosków i interpelacji zostało już pozytywnie rozpatrzonych, a inne czekają na realizację.
Jego hobby są szachy, w które gra od 5 roku życia. W latach
2009–2013 był członkiem komisji rewizyjnej Polskiego Związku
Szachowego. Chce wprowadzenia szachów do szkół podstawowych jako nieobowiązkowego przedmiotu nauczania.
Kontakt: zbigniew.urban@wp.pl (tel.: 697715100)

Ilu nas jest?
Na początku lutego w Tczewie zameldowanych było 59 051 osób,
w tym 57 836 na pobyt stały i 1215 na pobyt czasowy. Od początku
stycznia przybyło 23 mieszkańców miasta.
Panorama Miasta – Biuletyn Informacyjny
Samorządu Miasta Tczewa
Rada Programowa:
Przewodniczący – Kazimierz Ickiewicz
Członkowie – Zenon Drewa, Katarzyna Mejna, Barbara Kamińska,
Włodzimierz Mroczkowski, Zbigniew Urban
Redaktor naczelna – Małgorzata Mykowska
Redaguje:
	Urząd Miejski w Tczewie,
Biuro Rzecznika Prasowego ( 58 77-59-322
Nakład: 6 000 egzemplarzy
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Porządek obrad XLI sesji Rady Miejskiej w Tczewie
na dzień 27 lutego 2014 r. (czwartek)
o godz. 11.00 w sali konferencyjnej im. F. Fabicha
w Urzędzie Miejskim w Tczewie (ul. 30 Stycznia 1)
I.
1.
2.
3.
4.

Część pierwsza:
Otwarcie sesji i powitanie gości.
Sprawdzenie obecności radnych.
Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji.
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z 30 stycznia
2014 r.
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za luty 2014 r.
6. Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych w okresie od
30 stycznia do 26 lutego 2014 r.

II. Część druga:
7. Informacja z przebiegu Akcji Zima w listopadzie i grudniu 2013 r.
8. Informacja z realizacji w 2013 r. stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz
szkół ponadgimnazjalnych.
9. Sprawozdania z działalności Komisji stałych za 2013 r.
10.Podjęcie uchwał w sprawie:
10.1 zmieniająca uchwałę w sprawę opłat za przewozy osób środkami miejskiej komunikacji masowej w Tczewie w latach 2012–2015,
10.2 opłat za przewozy osób środkami miejskiej komunikacji masowej w Tczewie w latach 2015–2019,
10.3 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia uprawnień pasażerów do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów zbiorową komunikacją masową w Tczewie,
10.4 ustalenia przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu w odniesieniu do gminnego transportu zbiorowego w mieście
Tczewie,
10.5 przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu ,,Czyste powietrze Tczewa”,
10.6 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Tczew,
10.7 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa w rejonie ulicy Kościuszki i al. Zwycięstwa,
10.8 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa obejmującego tereny w rejonie ulic ul. Kusocińskiego, Bałdowskiej i 30 Stycznia,
10.9 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie osiedla Górki w Tczewie,
10.10 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wojska Polskiego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta
Tczewa w rejonie ulicy Wojska Polskiego i Saperów w Tczewie,
10.11 zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Tczewie.
11. Zgłaszanie interpelacji i zapytań oraz wniosków.
12.Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.).

Zapraszamy na stronę: www.wrotatczewa.pl
ważne informacje
przyjazna nawigacja
innowacyjne możliwości

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013
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Jaka przyszłość terenów po jednostce – konkurs rozstrzygnięty
Zwycięska koncepcja, wykonana
przez Biuro Projektów Architektonicznych i Urbanistyki z Gliwic została zaprezentowana podczas sesji
Rady Miejskiej (30 stycznia). Koncepcja ta zakłada podział 19-hektarowego obszaru na trzy strefy
– usługową, gdzie można by stworzyć np. park technologiczny, interaktywne centrum edukacyjne
oraz strefę zieleni i strefę mieszkaniową (praca oznaczona symbolem
082311).
Drugie miejsce przyznano koncepcji – Studia 4 M Architekci
z Gdyni (praca oznaczona symbolem 100409) i trzecie – Atelier Loeger Architekci z Krakowa (praca
oznaczona symbolem 212121).
Wszystkie koncepcje zgłoszone na konkurs można obejrzeć
na miejskiej stronie internetowej www.wrotatczewa.pl (pod
zakładką: zagospodarowanie
przestrzenne).
Nagrodą w konkursie jest zaproszenie autora najlepszej wybranej pracy do wykonania koncepcji
zagospodarowaniaprzestrzennego.

M. Mykowska

Pracownia projektowa z Gliwic wygrała konkurs na koncepcję zagospodarowania terenów po jednostce wojskowej
w Tczewie.

Prezydent Mirosław Pobłocki i radny Włodzimierz
Mroczkowski przy planszy ze zwycięską pracą

Laureaci trzech pierwszych miejsc
otrzymali też nagrody finansowe,
których łączna pula wynosi 20 tys.
zł (10 tys. zł za pierwsze miejsce
i po 5 tys. zł za II i III).
Prace, które wpłynęły na konkurs to dopiero koncepcje, czyli propozycje urbanistów, w jaki
sposób ten teren można zagospodarować. Te pomysły będą pomocne przy sformułowaniu planu
zagospodarowania przestrzennego tego obszaru, co jest niezbędnym warunkiem do rozpoczęcia
tam inwestycji. Po zakończeniu

Zwycięska koncepcja pracowni z Gliwic

etapu planistycznego, do realizacji
poszczególnych propozycji, przyjętych przez samorząd miasta, zostaną zaproszeni inwestorzy prywatni. Samorząd miasta będzie
także zabiegał o pozyskanie środków unijnych na ten cel.
Przypomnijmy – na ogłoszony
przez miasto konkurs dotyczący
opracowania koncepcji architektoniczno-urbanistycznej terenów
powojskowych – Nowego Centrum Usługowego Tczewa (19 ha
u zbiegu ulic Wojska Polskiego i al.
Solidarności) – wpłynęło 8 prac.
Komisja konkursowa przeanalizowała je i wyłoniła najlepszą, jednocześnie oceniając ogólny
poziom prac jako bardzo wysoki. W skład Sądu Konkursowego weszli: Gabriela Rembarz (ekspert z Politechniki Gdańskiej)
– jako przewodnicząca oraz członkowie Adam Burczyk (wiceprezydent Tczewa), Maja Chyżyńska
(Wydział Rozwoju Miasta), Daniel Załuski (ekspert z Politechniki Gdańskiej).
Przedsięwzięcie jest prowadzone w ramach projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej w
Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
M.M.

12-13 kwietnia w Tczewie

„Rozsmakuj się w Tczewie – weekend za pół ceny”

Zakończyliśmy zbieranie zgłoszeń do akcji „Rozsmakuj się
w Tczewie – weekend za pół ceny”. Wydarzenie zaplanowane
jest na weekend 12 i 13 kwietnia br.
eklaracje udziału w akcji zło- Centrum Urody „Kosmetika”,
żyły: restauracje Mocca, Ha- Salon Pielęgnacji Urody „Styl”,
cjenda, Mon Blanc, Akropolis, Kącik Pielęgnacji Urody.
Przystań, Quchnia Smaq, SłoImpreza, która do tej pory odbyneczko, bar Hot King, pizzerie wała się w Gdańsku, została rozPatio i Sette Sette, bar mleczny szerzona na inne miasta Gdań„Kociewiak”, bar mleczny „Sta- skiego Obszaru Metropolitalnego.
romiejski Kredens”, bar Sai-Gon,
Patronatem medialnym imBiesiadny Dworek (Szpęgawa), prezę objęły „Gazeta Tczewska”
hotel Link, Tczewskie Centrum i „Dziennik Bałtycki”.
Sportu i Rekreacji, Klub SportoPrzed planowanym wydawy Aikido, Klub Sportowy „Gryf”, rzeniem, na stronie internetowej

D

www.wrotatczewa.pl
podamy
szczegółowe informacje dotyczące
partnerów akcji.

KRÓTKO
 Dzień Żołnierzy
Wyklętych – 1 marca
Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki zaprasza do udziału w uroczystościach z okazji Dnia Żołnierzy Wyklętych. Spotkanie odbędzie
się przy pomniku ofiar stalinizmu,
w parku przy Zespole Szkół Technicznych (ul. Sienkiewicza).
Program uroczystości:
• godz. 11.50 – zbiórka wszystkich uczestników uroczystości
• godz. 12.00 – po hejnale miasta
– hymn państwowy
• wystąpienie przedstawiciela
Konwentu Kombatantów
• wystąpienie prezydenta Tczewa
• wystąpienie przedstawiciela
Młodzieżowej Rady Miasta
• Słowo Boże
• składanie wiązanek kwiatów
i zapalenie zniczy
• sygnał hejnalisty
• podziękowanie za udział
w uroczystości (starosta powiatu tczewskiego)
 SKM wraca do Tczewa
Dobra wiadomość dla dojeżdżających do i z Trójmiasta – od 9 marca na trasę Gdańsk – Tczew wrócą
pociągi SKM. Codziennie miedzy
Tczewem a Gdańskiem kursować
będzie 8 pociągów w każdą stronę.
 Przeprowadzka Urzędu
Miejskiego
W wyremontowanym budynku
Urzędu Miejskiego (ul. 30 Stycznia
1) pracują już Wydział Spraw Społecznych, Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Edukacji, Biuro
Rady Miejskiej. Z początkiem marca tam przyjmować będzie również
kasa.
W marcu planowana jest przeprowadzka Wydz. Budżetu i Podatków oraz Wydz. Budżetu Urzędu.

ogłoszeniA
Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej na targowisku miejskim
w Tczewie przy ul. Żwirki:
• boks handlowy nr 11, o pow.
8,80 m2 w hali nr I, oznaczonej nr działki 32/34, obręb 5,
KW 16850, przeznaczonej do
oddania w najem w drodze II
przetargu, w celu prowadzenia
działalności handlowej
• boks handlowy nr 24, o pow.
17,20 m2  w hali nr I, oznaczonej nr działki 32/34, obręb 5,
KW 16850, przeznaczonej do
oddania w najem w drodze
przetargu, w celu prowadzenia
działalności handlowej.
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Nowa sala obrad, Radni uchwalili
a patron ten sam
W styczniu radni miejscy po raz
pierwszy obradowali w nowej sali
konferencyjnej – w budynku przy
ul. 30 Stycznia 1. Nowej sali nadano imię Franciszka Fabicha
– tego samego patrona miała poprzednia sala obrad, w budynku
– przy pl. Piłsudskiego 1.
Wraz ze zmianą siedziby
Rady Miejskiej w Tczewie, zachodzi konieczność zmiany zapisu w uchwale z 2004 w sprawie
nadania sali obrad Rady Miejskiej w Tczewie imienia Franciszka Fabicha, dotyczącego
adresu. Uchwała zawiera zmianę, iż z dniem 30 stycznia 2014
roku, sala obrad Rady Miejskiej
w Tczewie imienia Franciszka
Fabicha, będzie mieściła się
przy ul. 30 Stycznia 1 – czytamy
w uzasadnieniu do uchwały.

Z sesji
Na sesji Rady Miejskiej w Tczewie 30 stycznia 2014 r. podjęto następujące uchwały:
– nr XL/320/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania sali obrad Rady Miejskiej
w Tczewie imienia Franciszka
Fabicha;
– nr XL/321/2014 w sprawie
ustanowienia wieloletniego
programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc
gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020;
– nr XL/322/2014 w sprawie
określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiana
w formie posiłku albo świadczenia  rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
dla osób objętych wieloletnim
programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa
w zakresie dożywiania
na lata 2014–2020;
– nr XL/323/2014 w sprawie
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego
do przyznania nieodpłatnie
pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku
lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem
wspierania finansowego gmin
w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014–2020;
– nr XL/324/2014 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej
w Tczewie na 2014 r.
Wszystkie uchwały można znaleźć
w Biurze Rady Miejskiej UM oraz
na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej: www.bip.tczew.pl

Program pomocy w zakresie dożywiania
Podczas styczniowej sesji radni miejscy jednogłośnie przyjęli program
dotyczący pomocy dla mieszkańców Tczewa w zakresie dożywiania.
„Pomoc gminy w zakresie dożywiania” jest programem osłonowym przygotowanym w związku
z ustanowieniem przez Radę Ministrów wieloletniego programu
wspierania finansowego gmin
w zakresie dożywiania „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania”. Program będzie realizowany w latach 2014–2020 i obejmie
mieszkańców Tczewa.
Cel programu
Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich
dochodach lub znajdujących się
w trudnej sytuacji.
Program jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie:
– poprawy poziomu życia rodzin
o niskich dochodach;
– poprawy stanu zdrowia dzieci
i młodzieży;
– kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.
Ocena sytuacji
warunkująca realizację
programu

W roku 2013 objęto 3128 osób
wsparciem w zakresie dożywiania. W ramach realizowania dożywiania w 2013 roku w trybie udzielania pomocy w postaci
posiłku bez wydawania decyzji administracyjnej oraz przeprowadzania wywiadu środowiskowego objęto wsparciem 202
uczniów.
Ubóstwo rodzin, zjawisko niedożywiania dzieci i uczniów, a
także znaczące wydatki na żywność pogarszają standard życia
rodzin, a tym samym ograniczają możliwość zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych pozostających na ich utrzymaniu
dzieci. Wobec tego objęcie dzieci
i uczniów zgłaszających chęć zjedzenia posiłku pozwoli na zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb żywieniowych.
Podmioty realizujące
program
Program realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tcze-

Po raz pierwszy radni głosowali w nowej sali obrad,
przy ul. 30 Stycznia 1

wie jako samorządowa jednostka
pomocy społecznej we współpracy z innymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi
gminy (szkoły podstawowe, gimnazja) oraz podmiotami prowadzącymi szkoły lub przedszkola
niepubliczne do których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu
miasta Tczewa.
Koordynatorem programu
jest Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Tczewie.
Zakres podmiotowy
i przedmiotowy programu
W ramach programu udziela się
wsparcia:
– dzieciom do czasu podjęcia
nauki w szkole podstawowej;
– uczniom do czasu ukończenia
nauki w szkole ponadgimnazjalnej.
W szczególnie uzasadnionych
przypadkach, gdy uczeń albo
dziecko wyraża chęć zjedzenia
posiłku, odpowiednio dyrektor
szkoły lub przedszkola informuje
ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.
Przyznanie takiej pomocy odbywa się bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzania
rodzinnego wywiadu środowiskowego.
Liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w
w/w sposób, nie może przekro-

czyć 20 % proc. liczby uczniów
dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy
w poprzednim miesiącu
kalendarzowym.
Finansowanie programu
Program jest finansowany
ze środków własnych gminy
oraz dotacji z budżetu państwa
otrzymanej w ramach dofinansowania wieloletniego programu
wspierania finansowego gmin
w zakresie dożywiania „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania”
na lata 2014–2020.
***
Radni przyjęli również uchwałę
„w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie
pomocy w zakresie dożywiania
w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim
programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie
dożywiania na lata 2014–2020”.
Zgodnie z uchwałą , kryterium
dochodowe wynosi 150 proc.
kwoty wynikającej z ustawy
o pomocy społecznej (kryterium ustawowe przyznające
prawo do świadczeń z pomocy społecznej to dochód w wysokości 542 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 456 zł
na osobę w rodzinie).
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Tczew w programie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Samorządowcy Obszaru Metropolitalnego
Trójmiasta
podpisali 14 lutego Porozumienie w sprawie realizacji
Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych. Sygnatariuszami porozumienia są m.in.
miasto Tczew, a także gmina
Tczew i powiat tczewski.

Porozumienie oznacza formalne
powołanie do życia tzw. Związku ZIT, który według wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, ma koordynować
współpracę metropolitalną.
Stronami porozumienia jest
36 samorządów, wchodzących
w skład Obszaru Metropolitalnego
Trójmiasta, określonego w Planie
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego.
Związek ZIT będzie miał w latach 2014–2020 do dyspozycji ok.
1,06 mld zł na dodatkowe inwestycje. Dodatkowe – bo rząd i tak
będzie dotował na Pomorzu różne
projekty w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego.
Przedsięwzięcia ZIT muszą
spełniać kilka warunków:
• sprzyjać rozwojowi współpracy i integracji na obszarze funkcjonalnym miast,
przede wszystkim tam, gdzie
skala problemów związanych
z brakiem współpracy i komplementarności działań różnych jednostek administracyjnych jest największa

• promować partnerski model
współpracy różnych jednostek
administracyjnych
• zwiększać wpływ miast i powiązanych z nimi obszarów
funkcjonalnych na kształt
i sposób realizacji działań
wspieranych na ich obszarze
w ramach polityki spójności.
By działać w zgodzie z tymi
założeniami, Związek ZIT musi
opracować strategię rozwoju.
Strategia – zgodnie z oczekiwaniami Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju – ma być gotowa
do końca czerwca. Jej częścią będą
także kryteria, które pozwolą ocenić projekty inwestycyjne pod kątem korzyści dla całego Obszaru
Metropolitalnego.

W myśl Porozumienia, przewodniczącym Zarządu Związku
ZIT jest prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, wiceprzewodniczącym – prezydent Gdyni Wojciech Szczurek. W skład Zarządu
wchodzą także prezydent Sopotu
Jacek Karnowski i przedstawiciele trzech grup powiatów – starosta Janina Kwiecień, reprezentująca powiat kartuski, burmistrz
Pruszcza Gdańskiego Janusz
Wróbel, reprezentujący powiaty
gdański, tczewski i nowodworski
oraz burmistrz Redy Krzysztof
Krzemiński, reprezentujący powiaty wejherowski i pucki.
(informacja i zdjęcie
nadesłane przez GOM)

Nagrody za najpiękniejsze iluminacje świąteczne
Prezydent Tczewa Mirosław
Pobłocki przekazał 7 nagród
pieniężnych w konkursie
na najładniejsze iluminacje
świąteczne.
Uroczystość wręczenia nagród
odbyła się 12 lutego w Urzędzie
Miejskim.
W obecnej edycji, warunkiem
przystąpienia do konkursu było
przesłanie zdjęcia ilustrującego
zgłoszenie. Komisja konkursowa
w składzie: Adam Burczyk, wiceprezydent Tczewa oraz Iwona
Base i Ewa Banaszak z Wydziału
Spraw Komunalnych UM oceniła
nadesłane zgłoszenia.
Komisja jednogłośnie ustaliła
werdykt:
• w kategorii budynków wielomieszkaniowych – balkony
I miejsce (ex aequo) – Lech Nagórski (ul. Rokicka 20C), Łukasz
Kowalczuk (ul. Saperska 11),
Jerzy Kiszel (ul. Saperska 11);
II miejsce (ex aequo) – Kazimierz
Langmesser (ul. Jedn. Narodu 13), Kazimierz Klinkosz
(ul. Czyżykowska 65), Janusz
Myszk (ul. Jedn. Narodu 20F);

Prezydent Tczewa przekazał nagrody zwycięzcom konkursu

• w kategorii budynków
jednorodzinnych
I miejsce – Elżbieta Orzechowska
(ul. Starowiejska);
podziękowanie: Ryszard
Koszałka (ul. Sobieskiego).
– Dziękuję Państwu za udział
w konkursie, który podobnie jak
organizowany latem – konkurs
na najpiękniejsze balkony i elewacje, służy upiększaniu naszego

miasta – powiedział Mirosław
Pobłocki, prezydent Tczewa.
– Konkurs zimowy, który ogłosiliśmy po raz trzeci, nieodparcie kojarzy się ze świętami Bożego Narodzenia. Te kolorowe lampki,
którymi dekorują Państwo swoje domy, balkony, dodają świętom
kolorytu i tej jedynej w swoim rodzaju atmosfery.
M.M.

Remont „91” – w tym roku
Jeszcze w tym roku rozpocznie się remont drogi krajowej nr 91 na odcinku przechodzącym przez Tczew aż
do węzła Czarlin (przy skrzyżowaniu z drogą krajową
nr 22) – to prawie 7 km drogi.
Zostały już ogłoszone przetargi,
rozpoczęcie inwestycji planowane jest w czerwcu. Inwestorem jest
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Zadanie obejmie wymianę nawierzchni na całym odcinku, naprawę chodników,
przebudowę wszystkich istniejących skrzyżowań oraz zbudowanie
nowego – z ul. Poligonową, a także
budowę ścieżki rowerowej.
Ścieżka rowerowa rozpocznie
się przy skrzyżowaniu z ul. Armii
Krajowej i poprowadzi do skrzyżowania z ul. Jagiellońską, dalej
pobiegnie istniejącą ścieżką przez
Os. Bajkowe, a potem w pasie drogi krajowej połączy al. Kociewską
z ul. Norwida.
– Cała inwestycja kosztować
będzie ok. 85 mln zł, w tym 5 mln
to koszt budowy ścieżki rowerowej.
Planujemy inwestycje rozpocząć w
czerwcu br., a zakończyć jesienią
2015 – tłumaczy Karol Markowski, zastępca dyrektora oddziału
GDDKiA w Gdańsku. – Podczas
remontu planujemy ruch wahadłowy na drodze krajowej, natomiast
dedykowaną drogą objazdu dla
kierowców przejeżdżających przez
Tczew będzie autostrada A–1.
Inwestycja ta jest realizowana
przy finansowym udziale miasta
Tczewa (skrzyżowanie z ul. Poligonową oraz z al. Kociewską
– tzw. Nowosuchostrzycką).
– Dziękuję Generalnej Dyrekcji za współpracę, bo bez niej nie
byłaby możliwa realizacja ścieżki rowerowej oraz budowa skrzyżowań, na których miastu bardzo
zależy – powiedział Mirosław
Pobłocki, prezydent Tczewa.
To nie wszystkie remonty dróg,
które czekają nas w tym roku.
Starostwo zamierza zbudować rondo w miejscu tymczasowego – przy wieży ciśnień. Pod koniec lutego rozpocznie się wycinka
drzew, a od 17 marca możemy się
spodziewać wyłączenia z ruchu
ul. Bałdowskiej na odcinku od ronda do ul. Zielonej. Objazdy tego
odcinka będą trwały ok. 6 tygodni. Potem utrudnienia związane
z budową ronda czekać nas będą
przy ul. 30 Stycznia, ale tam ruch
ma się odbywać wahadłowo.
W tym roku również miasto
planuje gruntowny remont ul. Nowowiejskiej i Sambora.
M.M.
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Prezydent Tczewa

zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym

„Cztery pory roku w Tczewie – kalendarz 2015”
REGULAMIN KONKURSU
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Cztery pory roku w Tczewie – kalendarz 2015” zwany
dalej „konkursem”.
2. Organizatorem konkursu jest Urząd Miejski w Tczewie, zwany dalej
„organizatorem”.
3. Miejsce organizacji konkursu: Urząd Miejski w Tczewie, Biuro
Rzecznika Prasowego, pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew.
4. Informacje na temat konkursu publikowane będą za pośrednictwem strony internetowej organizatora www.wrotatczewa.pl oraz
na łamach „Panoramy Miasta” – biuletynu informacyjnego samorządu miasta Tczewa.
II. CELE KONKURSU
1. Fotograficzne przedstawienie walorów Tczewa.
2. Publikacja kalendarza promującego miasto, zawierającego zwycięskie fotografie.
III. UCZESTNICY
1. Konkurs ma charakter otwarty.
2. Osoby niepełnoletnie muszą dołączyć do karty zgłoszenia pisemną
zgodę rodziców bądź prawnych opiekunów.
3. Z udziału w konkursie wyłączeni są:
• organizatorzy i członkowie ich najbliższych rodzin,
• członkowie jury wraz z najbliższą rodziną.
III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
1. Konkurs trwa od dnia publikacji regulaminu na stronie internetowej organizatora do 31.10.2014 r.
2. Prace konkursowe należy przesłać lub dostarczyć osobiście
do 31.10.2014 r. (decydująca jest data wpływu fotografii do organizatora) na adres:
Urząd Miejski w Tczewie
Biuro Rzecznika Prasowego
pl. Piłsudskiego 1
83-110 Tczew
z dopiskiem „KONKURS FOTOGRAFICZNY”.
4. Prace konkursowe powinny być dostarczone w postaci odbitek na
papierze fotograficznym o wymiarach 20x30 oraz na nośniku CD,
który pozostanie do dyspozycji organizatora.
5. Prace konkursowe, zarówno w postaci odbitek jak i na nośniku CD,
należy oznaczyć imieniem i nazwiskiem autora oraz tytułem lub opisem zdjęcia oraz datą i miejscem jego wykonania.
6. Każdy uczestnik zgłasza od 4 do 6 fotografii poziomych w formacie cyfrowym o rozdzielczości przynajmniej 300 dpi, uwzględniających wszystkie pory roku
7. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przekazanie wraz z fotografiami podpisanej czytelnie karty zgłoszenia. Prace bez podpisanej karty zgłoszenia nie będą brały udziału w konkursie.
8. Kartę zgłoszenia, której wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu można pobrać w siedzibie organizatora lub ze strony internetowej www.wrotatczewa.pl.
9. Uczestnik konkursu, składając swój podpis na karcie zgłoszenia,
oświadcza, że:
• zapoznał się z regulaminem konkursu i akceptuje jego postanowienia,
• posiada pełnię praw autorskich do przesłanych fotografii, a ich wykorzystanie na cele konkursu nie naruszy praw osób trzecich, pod rygorem poniesienia przez uczestnika odpowiedzialności odszkodowawczej,
• zdjęcia nie były wcześniej nigdzie publikowane oraz nie były bądź nie
są zgłaszane do innych konkursów,

• wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych
osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926,
z późniejszymi zmianami), do celów związanych z przeprowadzeniem konkursu, a w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia – w celach promocyjnych i marketingowych.
10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14.11.2014 r. Wyniki zostaną
opublikowane na stronie internetowej organizatora www.wrotatczewa.pl oraz na łamach „Panoramy Miasta” – biuletynu informacyjnego samorządu miasta Tczewa.
11. Wyboru zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Werdykt
jury jest nieodwołalny.
IV. NAGRODY
1. Przewiduje się 3 nagrody główne (za I, II i III miejsce) oraz 9 wyróżnień.
Nagrodą za zajęcie I miejsca w konkursie jest tablet.
2. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o terminie wręczenia nagród przez Prezydenta Miasta Tczewa pocztą tradycyjną, elektroniczną albo telefonicznie w ciągu tygodnia od rozstrzygnięcia konkursu.
3. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu i przyznaniem nagród
czuwa organizator.
V. PRAWA ORGANIZATORA
1. Fotografie nadesłane na konkurs nie tracą praw autorskich. Organizator ma jednak nieodpłatne prawo do publikowania oraz wykorzystywania w inny sposób zdjęć zgodnie z zasadami konkursu.
2. Zgłaszając swoje uczestnictwo w konkursie, z chwilą dostarczenia
fotografii uczestnik wyraża zgodę na korzystanie przez organizatora ze zdjęcia w zakresie niezbędnym do jego publikacji lub niekomercyjnego rozpowszechniania w celach promocyjnych; w szczególności udzielenie licencji obejmuje uprawnienie organizatora do
wykorzystania zdjęcia do celów związanych z konkursem, w tym
do ewentualnego opublikowania i rozpowszechnienia w postaci ilustracji w kalendarzu. Organizator nabywa również prawo do korzystania z utworu na innych polach eksploatacji wskazanych w art. 50
Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego
1994 r. (Dz.U. z dnia 23 lutego 1994 r)., w tym w szczególności w zakresie wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronach internetowych organizatora oraz
we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich powielania i wprowadzania od obrotu. Uprawnienie organizatora dotyczy nieodpłatnego wykorzystania
wszystkich nadesłanych fotografii. Udzielenie licencji jest
nieodpłatne. Organizator zobowiązuje się do oznaczania zdjęć
imieniem i nazwiskiem autora przy ich wykorzystywaniu na polach eksploatacji, o których mowa wyżej.
3. Organizator ma prawo usunąć z konkursu – z powodu nieprzestrzegania zasad regulaminu – prace niezwiązane z tematem,
niewłaściwego formatu, niespełniające wymagań technicznych,
zawierające treści nieprzyzwoite i wulgarne, a w szczególności naruszające cudze prawa autorskie.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania niezbędnych
zmian w celu dostosowania zdjęć do wymogów, jakie muszą być
spełnione przy ich publikacji (np. zmiana rozdzielczości).
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej organizatora www.wrotatczewa.pl.
2. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 77 59 322
oraz pisząc na adres e-mail: salkowska@um.tczew.pl lub sniegula@
um.tczew.pl.
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6 wniosków na dotację na remonty zabytków

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XLIX/430/2010 z dnia 30
września 2010 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielenia
i rozliczenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym miasta Tczewa do 10 stycznia 2014 r. wpłynęło do tutejszego
urzędu 6 wniosków o przyznanie
dotacji na 2014 r.:
• dot. obiektów wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków:
1. wniosekParafiiRzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża św. w Tczewie, o dotację na
prace konserwatorskie przy
dwóch barokowych feretronach (dwustronnych obrazach
procesyjnych) w płaskorzeźbionych ramach wraz ze stolikami, w kościele parafialnym pw.
Podwyższenia Krzyża św. przy
ul. Wyszyńskiego 6 w Tczewie
– nr w rej. zab. A/563 – kościół,
• dot. obiektów położonych na
obszarze wpisanym do rejestru zabytków w kolejności alfabetycznej adresów:
1. wniosek właściciela budynku
przy ul. J. Dąbrowskiego 23 w
Tczewie, o przyznanie dotacji

M. Mykowska

Do Urzędu Miejskiego
wpłynęło 6 wniosków
o przyznanie dotacji
na prace remontowe i konserwatorskie realizowane
w 2014 r. przy zabytkach
wpisanych do rejestru.

2.

3.

4.

5.

na wymianę stolarki okiennej
w budynku przy ul. J. Dąbrowskiego 23 w Tczewie,
wniosek właścicieli budynku przy ul. Garncarskiej 1-2
w Tczewie, o przyznanie dotacji na remont elewacji w budynku przy ul. Garncarskiej
1-2 w Tczewie,
wniosek właścicieli budynku
przy ul. Podgórnej 6 w Tczewie, o przyznanie dotacji na remont elewacji, wymianę stolarki okiennej drzwiowej w
budynku przy ul. Podgórnej 6
w Tczewie,
wniosek właściciela budynku
przy ul. Podgórnej 7 w Tczewie,
o przyznanie dotacji na remont
elewacji, remont więźby dachowej wraz wymianą pokrycia
dachowego w budynku przy ul.
Podgórnej 7 w Tczewie,
wniosek właściciela budynku
przy ul. Skromnej 6 w Tcze-

wie, o przyznanie dotacji na remont elewacji i wymianę stolarki okiennej w budynku przy
ul. Skromnej 6 w Tczewie.
Wszystkie wnioski poddane są
analizie pod względem zgodności
z w/w uchwałą i ustawą z 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków opiece nad zabytkami (z uwzględnieniem błędów/braków formalnych
i merytorycznych).
Decyzję o przyznaniu dotacji
podejmie Rada Miejska w Tczewie w formie uchwały.
W budżecie na ten cel przeznaczono 50 000 zł.
W ubiegłym roku na ten cel
przeznaczono taką sama kwotę.
Wówczas dotację otrzymały: parafia pw. Podwyższenia Krzyża św.,
wspólnoty mieszkaniowe budynków przy pl. Hallera 10 i 22 oraz
Mickiewicza 12, a także właściciel
budynku przy ul. Podgórnej 22.

Nowe okna w komendzie hufca

Harcerze dziękują firmie Vetrex

od koniec ubiegłego roku w sieP
dzibie Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Tczewie przy ul. Wojska Polskiego 18a
wymienione zostały dwa okna.
Remont ten nie mógłby się odbyć
gdyby nie pomoc firmy Vetrex,
która współfinansowała inwestycję. Montażem zajęli się pracownicy tej firmy Łukasz Michalak
i Maciej Bona. Wartość wykonanych prac transportu i materiałów pomocniczych była na tyle
duża, że bez wsparcia firmy Vetrex prace remontowe nie byłyby
możliwe do samodzielnego wykonania przez hufiec.
Tczewscy harcerze za pośrednictwem „Panoramy Miasta”
składają serdeczne podziękowania za ten gest, dzięki któremu

ogłoszeniA
 Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w
Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Miejskiej Tczew, położonej na targowisku miejskim w Tczewie przy ul. Franciszka Żwirki, o pow. 238 m2,
oznaczonej nr działki 32/41,
obr. 5, KW GD1T/00016850/3,
przeznaczonej do oddania w
dzierżawę w celu prowadzenia
działalności handlowej.
 Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Tczewie
(II piętro) został wywieszony
wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej na targowisku miejskim w Tczewie
przy ul. Żwirki – boks handlowy nr 26, o pow. 23,50 m2
w hali nr I, oznaczonej nr
działki 32/34, obręb 5, KW
16850, przeznaczonej do oddania w najem w drodze przetargu, w celu prowadzenia działalności handlowej.
 Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Tczewie
(II piętro) został wywieszony
wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonej
w Tczewie, przy ul. Portowców, Obr. 1, dz. 547/1.
 Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Tczewie
(II piętro) został wywieszony
wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonej
w Tczewie, przy ul. Stoczniowców, Obr. 1, dz. 845/1.
 Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Tczewie
(II piętro) został wywieszony
wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonej
w Tczewie, przy ul. Starowiejskiej, Obr. 9, dz. 500/9.

podczas zimy będziemy mogli spotykać się w ciepłych pomieszcze-

niach nawet wtedy, gdy na dworze ściśnie mróz i śnieg zawieje.

 Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej,
położonej w Tczewie, przy ul.
Nad Wisłą, Obr. 8, dz. 439/2.

 • Bezpieczeństwo

Luty 2014 • Panorama Miasta • www.wrotatczewa.pl • www.bip.tczew.pl

straż miejs k a
w t czew ie

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

Straż Miejska posumowała 2013 rok

Dzielnicowi się sprawdzili
Tczewska Straż Miejska podsumowała działania w 2013 r. Wśród jej priorytetowych zdań było m.in. rozpoczęcie pracy przez
dzielnicowych. Pilotażowy program wprowadzony początkowo na trzy miesiące przyniósł dobre efekty, więc został utrzymany,
a nawet rozważane jest jego rozszerzenie na inne dzielnice Tczewa.

•

M. Mykowska

• W 2013 r. Straż Miejska odnotowała 8907 interwencji (9478
w 2012 r.), z tego 4711 zostało
zgłoszonych przez mieszkańców, 2274 przez operatorów
monitoringu, a 1922 przez dyżurnych Komendy Powiatowej
Policji w Tczewie.
• W 2013 r. strażnicy nałożyli
2016 mandatów (2314 w 2012 r.)
na łączną kwotę 187 870 zł,
pouczono 2727 osób, skierowano 141 wniosków o ukaranie do sądu.
Najwięcej mandatów (811) dotyczyło wykroczeń przeciwko
ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i było to np. spożywanie alkoholu w miejscu
niedozwolonym. 658 mandatów (łącznie na 67 350 zł) nałożono za wykroczenia przeciw
bezpieczeństwu w ruchu drogowym (np. niezgodne z przepisami parkowanie, zastawianie wjazdów, przechodzenie na
czerwonym świetle), 308 mandatów dotyczyło wykroczeń
przeciwko urządzeniom użytku
publicznego (m.in. akty wandalizmu, niszczenie terenów zielonych, zanieczyszczania terenów publicznych przez psy).
• 112 osób (96 osób w 2012 r.)
z upojeniem alkoholowym przewieziono do pogotowia socjalnego w Elblągu (63) lub do miejsca
zamieszkania (49).
• Straż Miejska przeprowadziła 1097 (1094 w 2012 r.) wspólnych patroli z policją.
Strażnicy zabezpieczali 60 uroczystości, imprez masowych
oraz sportowych.
• Osadzeni z Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim
w 2013 r. zebrali z chodników, zieleńców i innych terenów łącznie 814 worków (120litrowych) oraz dwie przyczepy
różnego rodzaju odpadów (papiery, liście, butelki itp.). Ponadto pracowali przy usuwaniu skutków zimy, koszeniu
i odchwaszczaniu terenów zielonych, usuwaniu ogłoszeń
wywieszonych w miejscach
zabronionych, malowaniu pomieszczeń oraz innych różne-

•

Podczas imprez plenerowych (na zdjęciu Pchli Targ) stoisko
Straży Miejskiej cieszy się dużym zainteresowaniem

go rodzaju pracach porządkowych na rzecz miasta. Średnio
na terenie Tczewa pracowało
4 skazanych, przez 207 dni.
• Z dniem 1 marca 2013 r., wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, powołano 4 dzielnicowych na
osiedlach:
– Suchostrzygi i Bajkowe
– 	Śródmieście i Stare Miasto.
Dzielnicowi, poza rutynowymi czynnościami, uczestniczyli w spotkaniach z mieszkańcami oraz przedstawicielami
instytucji. Podczas tych spotkań mieszkańcy niejednokrotnie korzystali z różnego rodzaju porad oraz dzielili się swoimi
obserwacjami i pomysłami dotyczącymi funkcjonowania
osiedla lub miasta.
W administracjach spółdzielni

mieszkaniowych zostały udostępnione książki interwencji, do których każdy mieszkaniec może wpisywać uwagi
i zgłoszenia. Takie rozwiązanie zapewnia dzielnicowym
stały dopływ informacji z poszczególnych dzielnic, a co za
tym idzie, pozwala szybko
i skutecznie reagować.
Dzielnicowi pracujący na os.
Suchostrzygi i Bajkowym podjęli 531 interwencji własnych
oraz 477 zleconych (przez administracje, dyżurnych Straży
Miejskiej, mieszkańców), nałożyli 217 mandatów na łączną
kwotę 12 900 zł, pouczyli 397
osób.
Na terenie Os. Garnuszewskiego i Starego Miasta dzielnicowi podjęli 455 interwencji własnych, 447 zleconych, nałożyli

Cele do zrealizowania w 2014 roku
i rozdawanie dzieciom kamize• Wdrożenie programu e-mandat (między innymi elektrolek odblaskowych.
niczna książka interwencji, • Kamery mobilne – wykorzysłużby patrolowej, ewidencji
stanie ich w miejscach, gdzie
mandatów, windykacji grzydochodzi do naruszeń przepiwien.
sów prawa (dzikie wysypiska,
• Profilaktyka w odniesieniu do
dewastacje mienia itp.)
dzieci szkół podstawowych – • Przystąpienie do programu
w miejscach o dużym zagrożecertyfikacji i standaryzacji
niu dla bezpieczeństwa dzieci
straży miejskich i gminnych
i młodzieży planuje się ustawoj. pomorskiego. Cel – okrewianie patroli monitorujących
ślenie wzorców społecznie oczeruch pojazdów oraz pieszych
kiwanej straży.

•

•

•

174 mandaty na łączną kwotę
18 050 zł, pouczyli 291 osób.
Po analizie wyników pracy
dzielnicowych i pozytywnych reakcji mieszkańców, planuje się
w przyszłości powołanie dzielnicowych na innych osiedlach.
73 nagrania z monitoringu
przekazano Komendzie Powiatowej Policji. W większości dotyczyły one kolizji i wypadków drogowych, kradzieży
i uszkodzenia mienia, były też
nagrania rozboju, potrącenia
przez samochód, pobicia
Strażnicy miejscy skontrolowali 300 placówek pod względem
zawartych umów na wywóz
odpadów stałych. W 6 przypadkach ujawniono nieprawidłowości, które zostały niezwłocznie usunięte.
Patrole mieszane (strażnik
i policjant) 133 razy kontrolowali tereny Rodzinnych
Ogrodów Działkowych.
Egzekwowanie
przepisów
związanych z trzymaniem
psów, w szczególności sprzątania po nich – liczba postępowań
mandatowych
nieznacznie
wzrosła: z 152 na 158 . Realizowano długofalową akcję, która
będzie kontynuowana również
w najbliższych latach, prowadzoną z dziećmi i młodzieżą
w szkołach (pogadanki). Celem
akcji jest uświadomienie młodemu pokoleniu, jakie obowiązki
spoczywają na właścicielu psa
i co się wiąże z jego trzymaniem. Wszystkie te działania przynoszą pożądany efekt,
strażnicy coraz częściej obserwują przypadki sprzątania po
psach oraz coraz częściej zauważają to sami mieszkańcy.
Strażnicy brali udział w szkolenia dotyczących udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej. Obecnie umiejętności
takie posiadają wszyscy funkcjonariusze. Patrole zmotoryzowane, wyposażone są dodatkowo w torby medyczne,
których zestaw pozwala na
udzielenie szeroko rozumianej
pomocy przedmedycznej. Co
roku prowadzone są szkolenia
uzupełniające .
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Nagrody prezydenta Tczewa dla sportowców i trenerów
39 zawodników i 14 trenerów otrzymało nagrody,
a 6 zawodników stypendia prezydenta Tczewa.

Stypendia otrzymali:
– Michał Baran, wioślarstwo,
KKS Unia Tczew
– Mateusz Biskup, wioślarstwo,
KKS Unia Tczew
– Kamil Gajewski, tenis ziemny,
SKT Sopot
– Daniela Kamińska, triathlon,
MKS Sambor
– Lucyna Borkowska, pływanie,
MKS Sambor
– Krzysztof Uwijała,
lekkoatletyka, MKS Sambor.
Nagrody otrzymali:
ZAWODNICY
– Patryk Szlicht, piłka nożna,
Stowarzyszenie Piłkarskie
„Gryf 2009”
– Mateusz Lipiak, szachy,
UKS Skoczek
– Justyna Szulc, piłka ręczna,
UKS Conrad Gdańsk
– Patryk Bielecki, lekkoatletyka, UKS „Krawiec”

M. Mykowska

Nagrody pieniężne i stypendia
przyznane zostały za osiągnięcia
sportowe w 2013 r. Uroczystość
ich wręczenia odbyła się 29 stycznia w Urzędzie Miejskim.
Nagrody zostały przyznane
jednorazowo, ich wysokość
to od 200 do 1000 zł, a stypendia
na 10 lub 11 miesięcy, w wysokości od 400 do 500 zł miesięcznie.
Łączna pula stypendiów
to 31 500 zł, a nagród 21 500 zł.
Dodatkowo nagrody rzeczowe
otrzymało 7 sportowców.
– Gratuluję Wam sportowych
wyników i ogromnej determinacji i pasji, dzięki którym odnosicie
sukcesy. Gratuluję zawodnikom,
gratuluję również trenerom – bo
to oni szlifują sportowe diamenty
– powiedział Mirosław Pobłocki, prezydent Tczewa.

– Patryk Brejski, lekkoatletyka,
UKS „Krawiec”.

Nagrody i wyróżnienia zawodnikom i trenerom wręczali prezydent
M. Pobłocki i przewodniczący Rady Miejskiej – M. Augustyn

– Karol Grądziel, lekkoatletyka,
UKS „Krawiec”
– Rafał Gołąbek, lekkoatletyka,
UKS „Krawiec”
– Paweł Wyczling, lekkoatletyka, UKS „Krawiec”
– Patryk Szlicht, lekkoatletyka,
UKS „Krawiec”
– Mateusz Mazurowski, lekkoatletyka, UKS „Krawiec”
– Maria Deptulska, lekkoatletyka, UKS „Krawiec”
– Julia Kowalska, lekkoatletyka, UKS „Krawiec”
– Jagoda Cesarz, lekkoatletyka,
UKS „Krawiec”
– Jagoda Fierka, lekkoatletyka,
MKS Sambor
– Hanna Chamska, lekkoatletyka, MKS Sambor
– Katarzyna Zalewska, lekkoatletyka, MKS Sambor
– Katarzyna Mowczyn, lekkoatletyka, MKS Sambor
– Maja Mamcarz, lekkoatletyka, MKS Sambor
– Julia Lechman, lekkoatletyka, MKS Sambor
– Daniel Ławrynowicz, pięciobój
nowoczesny, MKS Sambor
– Patryk Baran, lekkoatletyka,
MKS Sambor
– Marcelina Forduńska, lekkoatletyka, MKS Sambor

– Katarzyna Godlewska, lekkoatletyka, MKS Sambor
– Daniel Stoba, piłka ręczna,
MKS Sambor
– Michał Stawicki, piłka ręczna,
MKS Sambor
– Szymon Jabłonecki, piłka
ręczna, MKS Sambor
– Michał Dyszer, piłka ręczna,
MKS Sambor
– Sebastian Kosznik, piłka ręczna, MKS Sambor
– Wojciech Nastały, piłka ręczna, MKS Sambor
– Jakub Posorski, piłka ręczna,
MKS Sambor
– Wiktor Szramke, piłka ręczna, MKS Sambor
– Oskar Dziuban, piłka ręczna,
MKS Sambor
– Aleks Jączyński, piłka ręczna,
MKS Sambor
– Rafał Waruszewski, piłka
ręczna, MKS Sambor
– Kacper Sadowski, piłka ręczna, MKS Sambor
– Karol Różycki, piłka ręczna,
MKS Sambor
– Paweł Woźniak, piłka ręczna,
MKS Sambor
– Mateusz Daszek, piłka ręczna, MKS Sambor
– Michał Jaszczerski, pięciobój
nowoczesny, MKS Sambor

TRENERZY
– Mariusz Grubich, wioślarstwo, KKS Unia Tczew
– Jarosław Langowski, lekkoatletyka, MKS Chojniczanka
1930 Chojnice
– Joanna Bonczkowska, lekkoatletyka, UKS „Krawiec”
– Elżbieta Olszewska-Duluk,
lekkoatletyka, UKS „Krawiec”
– Teresa Beśka, lekkoatletyka,
UKS „Krawiec”
– Katarzyna Karnowska, lekkoatletyka, MKS Sambor
– Tadeusz Galiński, lekkoatletyka, MKS Sambor
– Józef Krawczykiewicz, lekkoatletyka, MKS Sambor
– Tomasz Śmiełowski, piłka
ręczna, MKS Sambor, Gimnazjum nr 3
– Piotr Maziewski, pływanie,
MKS Sambor
– Mariusz Marut, pięciobój nowoczesny, MKS Sambor
– Sławomir Gdaniec, pięciobój
nowoczesny, MKS Sambor
– Edmund Antczak, lekkoatletyka, Klub Lekkoatletyczny
Lechia Gdańsk
– Piotr Chmara, lekkoatletyka,
UKS „Krawiec”.
Wyróżnienia prezydenta
Tczewa otrzymali:
– Natalia Stubba, Karate Shotokan, Tczewski Klub Karate-Do
– Dawid Stubba, Karate Shotokan, Tczewski Klub Karate-Do
– Julia Sabiecka, Karate Shotokan, Tczewski Klub Karate -Do
– Miłosz Sabiecki, Karate Shotokan, Tczewski Klub Karate -Do
– Zuzanna Golicka, skok przez
przeszkody, Pomorska Liga
Jeździecka
– Zygfryd Liban, biegi
– Andrzej Semborowski, lekkoatletyka, Pomorski Klub Weteranów Lekkiej Atletyki.

Wyróżnienie dla Kingi Grzyb – za sportową promocję Tczewa
Piłkarka ręczna Kinga
Grzyb otrzymała wyróżnienie prezydenta Tczewa Mirosława Pobłockiego
za sportowa promocję Tczewa w kraju i za granicą.
Prezydent Mirosław Pobłocki
wręczył piłkarce pamiątkową
statuetkę i pogratulował sukcesów sportowych. Upominki
i gratulacje otrzymali również
rodzice zawodniczki Bogumiła i Leszek Polenz.
Kinga Grzyb, (z d. Polenz)
jest reprezentantka Polski grająca na pozycji skrzydłowej.
Karierę sportową zaczynała
w czwartej klasie Szkoły Podsta-

wowej nr 12 w Tczewie. Jest wychowanką MKS Sambor Tczew.
W latach 2001-2005 występowała
w Starcie Elbląg, w latach 2005–
–2011 w Piotrcovii, z którą zdobyła wicemistrzostwo Polski w 2007
i brązowy medal mistrzostw Polski w 2009. Od 2011 do 2013 była
zawodniczką Ruchu Chorzów.
W 2013 powróciła do Startu Elbląg.
W reprezentacji Polski debiutowała 21 listopada 2001
w towarzyskim spotkaniu z Jugosławią, wystąpiła m.in. na mistrzostwach świata w 2005 (19
miejsce), 2007 (11 miejsce) i 2013
(4 miejsce) oraz mistrzostwach
Europy w 2006 (8 miejsce).
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Dzień Tczewa –
Andrzej Netkowski i kpt. Maciej Sodkiewicz otrzymali tytuł „Tczewianin Roku 2013”,
a Jan Szymała – Medal „Pro Domo Trsoviensi”. Areszt Śledczy w Tczewie został „Instytucją Przyjazną Miastu Tczew”.
yróżnienia przyznane zoW
stały z okazji Dnia Tczewa.
Święto obchodzone jest na pamiąt-

kę wkroczenia w 1920 r. armii gen.
Józefa Hallera do Tczewa i powrotu miasta do Macierzy.
Uroczystą sesję Rady Miejskiej rozpoczął występ zespołu
kociewskiego „Frantówka”. Zaproszonych gości przywitał Mirosław Augustyn, przewodniczący Rady Miejskiej. Radny
Kazimierz Ickiewicz mówił
o „Ojczyźnie i tęsknocie za ojczyzną według Cypriana Kamila
Norwida”. – Ojczyzna to wielki
zbiorowy obowiązek – przywołał
słowa poety. Radny przypomniał,
że obchodzimy w tym roku 94.
rocznicę powrotu Tczewa do Macierzy. Było to możliwe m.in. dzięki kultywowaniu przez Polaków
mieszkających pod zaborami, naszej narodowej tradycji, obyczajowości, szanowaniu religii.
Mirosław Pobłocki, prezydent Tczewa, przypomniał najważniejsze wydarzenia minionego roku. – 2013 rok był dla Tczewa
dobrym – proinwestycyjnym i prorozwojowym rokiem. Na inwestycje przeznaczyliśmy 25 mln zł, wykorzystaliśmy środki zewnętrze
– z dotacji unijnych i programów
dofinansowywanych przez rząd –
mówił prezydent.
W ubiegłym roku m.in. zakończyliśmy realizację projektu rewitalizacji Starego Miasta – budowę

Zespół młodzieżowy „Frantówka” rozpoczął uroczystą sesję Rady Miejskiej

plant miejskich, wyremontowane zostały kamienice przy ul. Mickiewicza 18 oraz Zamkowej 11
i 18. Wybudowany został kolejny
800-metrowy odcinek al. Kociewskiej (tzw. ul. Nowosuchostrzycka), postały nowe skwery, place zabaw (m.in. Radosna Szkoła
przy SSP 2), siłownie pod chmurką. W Szkole Podstawowej nr 12,
Gimnazjum nr 1 oraz Centrum
Kultury i Sztuki przeprowadzo-

no termomodernizację, wyremontowany został budynek po byłym CED, gdzie obecnie znajduje
się Urząd Miejski. Przygotowano
również nową siedzibę dla MOPS
– przy ul. 1 Maja 8.
– Rozpoczął się 2014 rok – na
pewno skromniejszy pod względem inwestycji i innych wydatków, ale nadal będzie to rok rozwoju Tczewa. Inwestycji będzie
mniej, ale będą to takie zadania,

Harcerze gratulowali wyróżnienia Janowi Szymale – kawalerowi „Pro Domo Trsoviensi”

które poprawią komfort życia
mieszkańców. Ogromną szansą
dla miasta i wielkim zadaniem
dla samorządu są tereny powojskowe – poznaliśmy już koncepcję zagospodarowania tego
obszaru. Wierzę, że sprostamy
temu wyzwaniu i stworzymy
miejsce, które zaspokoi oczekiwania i potrzeby tczewian – powiedział prezydent Mirosław
Pobłocki.

Tczewianinem Roku 2013 został również
Andrzej Netkowski
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wyróżnienia dla zasłużonych

Dzień Tczewa to co roku okazja,
by wyróżnić tych, którzy dla miasta zasłużyli się najbardziej. W
tym roku prezydent Tczewa po
raz pierwszy przyznał aż dwa tytuły „Tczewianin Roku”. Za ubiegłoroczne osiągnięcia tytułem
tym zostali wyróżnieni: Andrzej
Netkowski i kpt. Maciej Sodkiewicz.
Medal „Pro Domo Trsoviensi” (dla tczewskiego domu) to
wyróżnienie przyznawane przez
Radę Miejską w Tczewie. W tym
roku otrzymał je Jan Szymała.
Wyróżnienie zostało przyznane za „działalność społeczną,
a w szczególności za odbudowę
i rozwój harcerstwa w Tczewie
i na terenie powiatu tczewskiego, za prawdziwie mistrzowską
edukację kilku pokoleń tczewskich harcerzy, organizację
i prowadzenie wielu obozów
harcerskich na przestrzeni kilkudziesięciu lat oraz za wierne trwanie w życiu zawodowym
i osobistym wedle ideałów i wzorów harcerskich w myśl idei –
Bogu, Ojczyźnie i bliźnim”.

Tytuł „instytucji przyjaznej miastu Tczew” otrzymał Areszt Śledczy w Starogardzie Gd. Jego
dyrektor – ppłk. Jan Komoszyński odebrał z rąk prezydenta pamiątkową statuetkę.
Współpraca Tczewa i starogardzkiego Aresztu Śledczego
trwa od 2010 roku. W tym czasie
osadzeni wykonywali prace po-

Jan Komoszyński, dyr Aresztu Śledczego w Starogardzie Gd.
odebrał statuetkę: „Instytucja Przyjazna Miastu Tczew”

rządkowe, wspierając działania
służb miejskich i przyczyniając
się do poprawy estetyki i czystości naszego miasta.
Nagrodę prezydenta Tczewa (czek
na 3 tys. zł) za działania kulturalne i promocję Tczewa poprzez
organizację cyklicznego wydarzenia: Festiwalu Grzegorza Cie-

Laureaci wyróżnienia „Pierścień Mechtyldy”

Tczewianin Roku 2013 – Andrzej Netkowski – z zawodu jest
kolejarzem, a w wolnym czasie społecznikiem. Od najmłodszych lat
pasjonuje się turystyką kajakową, przepłynął wiele polskich rzek.
W 2013 r. w bardzo krótkim czasie, tj. w ciągu 11 dni, kajakiem
przepłynął Wisłę – z Oświęcimia do Tczewa. Przepływając 902 km
w tak krótkim czasie i w bardzo trudnych warunkach pogodowych,
pokazał determinację, hart ducha i wszędzie tam, gdzie przepływał
i zatrzymywał się na noclegi, promował nasze miasto. Pokazał, że
można realizować marzenia mimo wielu przeszkód i przeciwności
losu. Udowodnił, że zwykły człowiek, pasjonujący się kajakarstwem
jest też w stanie przepłynąć królową polskich rzek.
Tczewianin Roku 2013 – Maciej Sodkiewicz – zawodowy
żeglarz, właściciel szkoły żeglarstwa Sekstant. Poprowadził ponad

chowskiego IN MEMORIAM
otrzymał Józef Golicki.
Podczas uroczystej sesji wręczono
również wyróżnienia Rady Programowej Kociewskiego Kantoru Edytorskiego „Pierścień
Mechtyldy”.
Wyróżnienia otrzymali:
– Katarzyna Sturmowska
(Pinczyn) – w kategorii
literatura
– Jadwiga Mielke, dyr. Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ks. F. Wierzchowskiego w Gniewie
– w kategorii regionalizm
– prof. Tadeusz Linkner
(Kościerzyna) – w kategorii
literatura
– Bogdan Wiśniewski,
dyr Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie
– w kategorii publicystyka.
Wyróżnienie w kategorii literatura otrzyma także Edward
Zimmermann z Gdyni (wyróżnienie z ub. roku).
M.M.

130 rejsów, w trakcie których opłynął całą Europę. Organizował
i prowadził wyprawy na Islandię, a także na Spitsbergen i Alaskę,
był na Antarktydzie oraz dwukrotnie opłynął przylądek Horn.
Zorganizował wyprawę „Sekstant Expedition – Rosyjska Arktyka 2013”. W trakcie całej wyprawy na maszcie powiewała flaga Tczewa.
W ciągu 111 dni żeglugi jacht Barlovento II przepłynął niemal
8 tysięcy mil morskich przez wody Morza Białego, Morza Barentsa
i Morza Karskiego. Zdobył rekordową pozycję północną osiągniętą
przez jacht pod polska banderą.
Barlovento II stał się pierwszym polskim jachtem, który
przeszedł przez cieśniny Karskie Wrota i Jugorskij Szar.
Maciej Sodkiewicz jest jednym z najmłodszych kapitanów
prowadzących duże żaglowce.

wszystkie fotografie na str. 10–11 M. Mykowska

Prezydent Tczewa przekazał pamiątkową statuetkę
Tczewianinowi Roku 2013 – kpt. Maciejowi Sodkiewiczowi
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Dom przedsiębiorcy w tczewie
ul. Obrońców Westerplatte 3 w Tczewie
tel. 58 77 53 41/42/43, fax. 58 77 53 43
e-mail: info@dp.tczew.pl, www.dp.tczew.pl, www.facebook.com/dptczew

Konsultacje
i doradztwo:
• Konsultacje z zakresu
poszukiwania funduszy
unijnych – Bożena Białas,
w każdy 1 i 3 czwartek miesiąca, od 13:00 do 15:00, pok. 18
• Doradca podatkowy
– Piotr Geliński, w każdą
2 i 4 środę miesiąca, od 10.00
do 11.30, pok. 18
• Bezpłatne konsultacje
prawne:
– adwokat Szymon Bubka,
w każdą 2 środę miesiąca,
od 15.15 do 17.00, pok. 18
– radca prawny Ewa Skrodzka, w 1 poniedziałek miesiąca,
w godz. 12.30-13.30, pok. 18
– radca prawny Michał Hoffmann, w 3 poniedziałek miesiąca, w godz. 12.30-13.30,
pok. 18
• Konsultacje z ekonomii
społecznej, w każdy wtorek
i czwartek w godz. 13.00-17.00,
pok. 18
• Biuro projektu „Czas na
biznes” – aktywizacja osób
bezrobotnych, codziennie
od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00-16.00 pok. nr 12
Terminy i godziny spotkań i konsultacji mogą ulegać zmianom,
prosimy o śledzenie informacji
na stronie Domu Przedsiębiorcy:
www.dp.tczew.pl
Zachęcamy do zgłaszania swoich
adresów e-mail, na które mogą
Państwo otrzymywać bieżące informacje poprzez bezpłatny
newsletter Domu Przedsiębiorcy.

OgłoszeniA
Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro)
został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność
Gminy Miejskiej Tczew, położonych
na targowisku miejskim w Tczewie
przy ul. Żwirki w hali nr I:
• boks handlowy nr 13,
o pow. 5,60 m2,
• boks handlowy nr 18,
o pow. 14,30 m2.
Nieruchomości oznaczone są nr
działki 32/34, obręb 5, KW 16850,
przeznaczone do oddania w najem
w drodze III przetargu, w celu prowadzenia działalności handlowej.

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

CASHFLOW w Domu Przedsiębiorcy
odczas ferii zimowych w dniu
P
19 lutego w sali konferencyjnej Domu Przedsiębiorcy w Tcze-

wie młodzież z Gimnazjum w Suchym Dębie miała okazję zagrać
w Cashflow oraz zobaczyć jak
funkcjonuje inkubator przedsiębiorczości.
Podczas wizyty młodzież zapoznała się z zasadami gry,
sprawdzając w ten sposób, jak
prowadzi się biznes na wolnym
rynku.
Cashflow, popularna edukacyjna gra planszowa Roberta
Kiyosaki, została zaprojektowana tak, aby umożliwić poznanie
tematyki związanej z rachunkowością i finansami. Uczy ona
podstaw inwestowania w akcje,
biznes i nieruchomości, umieszczając gracza w interaktywnym
środowisku pozwalającym na
eksperymentowanie z własną
strategią. W grze zastosowano
unikalną technikę nauki inwe-

stowania – model interaktywny.
Jest on prosty, ale jednocześnie
przynosi maksymalne efekty.
Umożliwia naukę nie poprzez
czytanie czy słuchanie wykładu,
ale poprzez symulację rzeczywistych zdarzeń, bez ryzyka utraty własnych, ciężko zarobionych
pieniędzy!

SpotkaniazgrąCashflowbędą
z pewnością powtarzane w Domu
Przedsiębiorcy, gdyż inicjatywa
spotyka się z coraz większym zainteresowaniem. Przypomnijmy,
że rozgrywki zapoczątkowano
w listopadzie 2013 r. w ramach
obchodów Światowego Tygodnia
Przedsiębiorczości.

Samorządowcy o OWES…
5 stycznia 2014 r. w sali konfe1
rencyjnej Domu Przedsiębiorcy w Tczewie odbyło się spotkanie

samorządowców powiatu tczewskiego z przedstawicielami projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii
Społecznej na subregion Metropolitalny i Nadwiślański”. Projekt powstał w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Podczas spotkania samorządowcy z powiatu tczewskiego mieli okazję zapoznać się z projektem
„Ośrodek Wsparcia Ekonomii
Społecznej na subregion Metropolitalny i Nadwiślański” i możliwościami udzielenia wsparcia dla
osób bezrobotnych. Przedstawiony został wachlarz narzędzi oraz
środków jakimi dysponuje projektodawca dla wszystkich osób zainteresowanych podjęciem działalności w ramach spółdzielni
socjalnej.
W ramach projektu można
otrzymać dofinansowanie na założenie spółdzielni – 20 tys. zł na
każdego członka spółdzielni oraz
wsparcie pomostowe.

Samorządowcy wymienili się
doświadczeniami z podobnymi
działaniami spółdzielni na swoim terenie oraz możliwościami dotarcia z informacją do osób zainteresowanych pracą – utworzeniem
spółdzielni socjalnej. W spotkaniu
uczestniczył zastępca Prezydenta
Miasta Tczewa Adam Burczyk,
starosta tczewski Józef Puczyński oraz Piotr Wołkowiński,
pełnomocnik
Stowarzyszenia
Gdański Obszar Metropolitalny
ds. Ekonomii Społecznej. Na stronie głównej Domu Przedsiębiorcy,

można znaleźć zakładkę poświęconą ekonomii społecznej, zawierającą informacje dotyczące projektu oraz informacje na temat
możliwości uruchomienia spółdzielni socjalnej.
Organizatorem spotkania był
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gdańsku – www.dobrarobota.org
Wszystkich zainteresowanych
zapraszamy na bezpłatne konsultacje w każdy wtorek w godz. od
13.00 do 17.00 w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie pok. nr 18.
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Pracodawcy Pomorza o rozwoju gospodarczym w Tczewie i powiecie
Najważniejszym czynnikiem warunkującym rozwój Tczewa
i powiatu tczewskiego jest rozwój gospodarki. Najprostszym
miernikiem jego rozwoju jest wysokość stopy bezrobocia.
W powiecie tczewskim wynosi
ona 14%, (średnia krajowa 13,4%),
natomiast w Tczewie stopa bezrobocia kształtuje się na poziomie
poniżej 10%.
Z powyższych danych wynika,
że mieszkańcy i firmy funkcjonują w przeciętnych warunkach
krajowych. Powyższa statystyka nie obejmuje jednak mieszkańców pracujących poza Polską. Oznacza to, że teoretyczny
poziom bezrobocia w powiecie jest
większy niż 14 %.
Kwestia możliwości zatrudnienia i poziom wynagrodzenia to
jednocześnie najważniejszy problem życiowy każdego mieszkańca Tczewa i powiatu tczewskiego. Jest to również decydujący
czynnik dla rozwoju mikro i małych firm działających i sprzedających swoje usługi i produkty na
tym rynku.
Zatem zarówno mieszkańcom
jak i właścicielom mikro i małych
firm zależy na tym, aby bezrobocie było minimalne, a mieszkańcy
osiągali wysokie dochody.
Inna jest sytuacja w dużych
i średnich firmach realizujących
sprzedaż usług i produktów poza

rynkiem powiatu tczewskiego.
Jednak potrzebują one dla swojego rozwoju dobrze przygotowanych pracowników, zmotywowanych do wydajnej pracy.
W ramach prac Oddziału Pracodawcy Pomorza w Tczewie w
2014-2016 zaplanowaliśmy działania wspierające naszym zdaniem gospodarkę i równocześnie wpływające na poziom życia
mieszkańców:
1. Podniesienie poziomu edukacji i oświaty na terenie Tczewa i powiatu tczewskiego.
Planujemy wspólną pracę
z samorządem powiatowym
i miejskim oraz wszystkimi
instytucjami i organizacjami
mającymi wpływ na realizację powyższego celu .
2. Połączenie Tczewa z centrum
GOM SKM z sztywnym rozkładem jazdy, zoptymalizowanym dla potrzeb dojeżdżających do pracy, uczących się
i studiujących. W Tczewie nie
ma szkół wyższych i nie ma
możliwości kształcenia się we
wszystkich zawodach. Jest to
naturalne ze względu na niewielką odległość od Gdańska.

Konieczne jest w większym
stopniu wykorzystanie rynku
pracy Trójmiasta dla mieszkańców Tczewa, powiatu
tczewskiego oraz przyległych
powiatów.
3. Powstanie parku technologicznego dla małych i średnich firm w Tczewie. Aby
zwiększyć wynagrodzenie,
firmy muszą podnieść poziom technologiczny swoich
usług i wyrobów. Można to
uzyskać poprzez innowacyjne rozwiązania w firmach.
Innowacyjność umożliwia dynamiczny rozwój firm w tym
możliwość kooperacji z dużymi przedsiębiorstwami ponadnarodowymi. Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań
oprócz pomysłu wymaga dużych nakładów finansowych,
możliwości prowadzenia prac
badawczych z wsparciem naukowców, wsparcia w zakresie doradztwa finansowego, prawnego, szkoleniowego,
marketingowego. Tylko park
technologiczny może zabezpieczyć realizację powyższego
celu.

4. Działania promocyjne na rzecz
rozwoju przemysłu w Tczewie
i powiecie. Stabilny rozwój generalnie zapewnia przemysł.
Niezbędne są działania systemowe informujące i utrwalające w społeczeństwie znaczenie
przemysłu dla rozwoju gospodarczego regionu.
Powyższe cele realizować będziemy, współpracując z Urzędem
Miasta w Tczewie, na warunkach
zapisanych w „Porozumieniu
w sprawie współpracy w zakresie kształtowania polityki gospodarczej miasta Tczewa” z 5 listopada 2013.
Prowadzimy rozmowy z władzami powiatu tczewskiego
w celu sformułowania zasad
współpracy w zakresie polityki
gospodarczej powiatu.
Reasumując uważamy, że
powyższe wspólne działania pozwolą na dynamiczny rozwój
firm i podniesienie poziomu dochodów mieszkańców miasta
i powiatu.
Grzegorz Sobieralski
Przewodniczący Oddziału
Pracodawców Pomorza w Tczewie

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Z PRZEPROWADZONEGO KONKURSU OFERT
NA ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ NALEŻĄCYCH DO OBSZARU TEMATYCZNEGO
„Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, obejmującego
prowadzenie w 2014 r. monitoringu atmosfery na terenie Tczewa w automatycznych stacjach
pomiarowych, zgodnie z wymaganiami Państwowego Monitoringu Środowiska”
Lp

Podmiot – organizacja
pozarządowa

1

Fundacja Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej 80-243
Gdańsk,
ul. Brzozowa 15a

Nazwa zadania

Termin
realizacji
zadania

Wspomaganie realizacji
styczeń 2014 r.
zadań państwowego mo– grudzień
nitoringu środowiska oraz
2014 r.
badań stanu środowiska
Razem

Koszt całkowity
zadania
przedstawiony w ofercie

Kwota
oczekiwana

Kwota zaakceptowana
przez
prezydenta

114.900,00 zł

70.000,00 zł

70.000,00 zł

114.900,00 zł

70.000,00 zł

70.000,00 zł
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Wybieramy szkołę podstawową
Tczewskie szkoły podstawowe i gimnazja już rozpoczynają zapisy uczniów na kolejny rok szkolny. Wiele z nich, aby przybliżyć uczniom i rodzicom swoją ofertę, organizuje dni otwarte. To okazja,
aby zobaczyć szkolne pomieszczenia, sprawdzić, w jakich warunkach pracują uczniowie i z jakich
zajęć dodatkowych mogą skorzystać. To także możliwość poznania nauczycieli. Poniżej prezentujemy „w pigułce” ofertę szkół podstawowych i gimnazjalnych naszego miasta.
SZKOŁY PODSTAWOWE
sportowa Szkoła
Podstawowa nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Bohaterów Westerplatte
ul. Gdańska 2
tel./fax 58 777-2-888, 58 777-29-81
ssp2tczew1@wp.pl,
ssp2tczew2@wp.pl
www.ssp2tczew.superszkolna.pl
dyrektor: Robert Kraska
 liczba uczniów: 567
 liczba oddziałów: 26
 klasy profilowane: sportowa
o profilu pływanie,
integracyjna
 zajęcia pozalekcyjne:
• klasy I-III – koła przedmiotowe Potrafię wiecej i Wiem wiecej – dla klas I, doskonalące
umiejętności czytania i pisania oraz poszerzające wiedzę
matematyczno-przyrodniczą,
Biegle czytam i piszę, Biegle liczę, Poznaję świat przyrody –
dla klas II, Mistrz ortografii,
Mistrz łamigłówek matematycznych, koło przyrodniczoekologiczne – dla klas III, koło
języka angielskiego, recytatorskie, teatralne w j. angielskim,
sportowe, zajęcia sportowo-rekreacyjne, koło rękodzieła artystycznego, plastyczne, papieroplastyki, origami, tańca
towarzyskiego, zajęcia logopedyczne, wyrównawcze, terapia
pedagogiczna, terapia zajęciowa, zajęcia rewalidacyjne, ćwiczenia grafomotoryczne
• klasy IV-VI – koło polonistyczne z elementami teatru, koło historyczne, koło
przyrodniczo-ekologiczne,
koło matematyczne, koło języka niemieckiego, koło języka angielskiego, koło krzewienia kultury chrześcijańskiej,
koło dziennikarskie, koło filatelistyczne, koło bezpieczeństwo ruchu drogowego, koło
przyjaciół biblioteki, koło teatralne, teatr kukiełkowy, koło
plastyczne, koło muzyczne w
języku niemieckim, nauka gry
na gitarze, zespół wokalno-instrumentalny, taniec towarzy-

ski, pływanie, piłka nożna, piłka ręczna, rewalidacja, terapia
pedagogiczna, terapia zajęciowa, zajęcia wyrównawcze
średni wynik testu szóstoklasistów w 2013 r.: 21,02*
Szkoła Podstawowa nr 5
im. Adama Mickiewicza
ul. Obr. Westerplatte 18
tel./fax 58 531-35-27
sekretariat.sp5@wp.pl
www.sp5tczew.superszkolna.pl
dyrektor: Gabriela Makać
 liczba uczniów: 494
 liczba oddziałów: 20
 zajęcia pozalekcyjne:
• klasy I-III – koła zainteresowań i przedmiotowe, zajęcia wyrównawcze, terapia
pedagogiczna, terapia logopedyczna, zajęcia socjoterapeutyczne
• klasy IV-VI – koła zainteresowań i przedmiotowe, np.
matematyczne, języka angielskiego, dziennikarskie,
teatralne, przyrodnicze, chór
Tęczowe nutki, szkółka gitarowa, UKS „Piątka”, zajęcia
wyrównawcze, terapia pedagogiczna, zajęcia socjoterapeutyczne, gazetka szkolna
średni wynik testu szóstoklasistów w 2013 r.: 18,65*
Szkoła Podstawowa nr 7
im. Stanisława Staszica
ul. Stoczniowców 15a
tel./fax 58 531-35-06
sp7tczew1@tcz.pl
www.sp7tczew.superszkolna.pl
dyrektor: Jan Kur



•

liczba uczniów: 272
liczba oddziałów: 14
zajęcia pozalekcyjne:
klasy I-III – wyrównywanie wiedzy, terapia pedagogiczna, rewalidacja, warsztaty
plastyczne, kółko ekologiczne,
gimnastyka korekcyjna

• klasy IV-VI – praca z uczniem zdolnym, koło matematyczne, koło teatralne, koło
redakcyjne, klub przyjaciół biblioteki, zajęcia sportowe, zajęcia socjoterapeutyczne, chórek
szkolny, kółko taneczne, koło
regionalno-historyczne, koło
przyrodnicze, koło warcabowe,
kółko szachowe, koło liturgiczne, zajęcia z pierwszej pomocy,
kółko komunikacyjne, język
angielski
średni wynik testu szóstoklasistów w 2013 r.: 22,34*
Szkoła Podstawowa nr 8
im. św. Wojciecha w Tczewie
ul. Armii Krajowej 70
tel./ fax 58 531 65 19
sp8.tczew@interia.pl
www.sp8tczew.superszkolna.pl
dyrektor: Bożena Dudzińska
 liczba uczniów: 384
 liczba oddziałów: 17
 zajęcia pozalekcyjne:
• klasy I-III – terapia pedagogiczna, zajęcia wspomagające
rozwój dziecka w wieku szkolnym, zespoły wyrównawcze
z edukacji polonistycznej,
zespoły wyrównawcze z edukacji matematycznej, wiem
więcej – zajęcia rozwijające
z uczniem zdolnym
• klasy IV-VI – terapia pedagogiczna, koło informatyczne,
zajęcia wyrównawcze
z języka polskiego, wychowanie do życia w rodzinie, zajęcia przygotowujące uczniów
do sprawdzianu z języka polskiego, zajęcia przygotowujące
uczniów do sprawdzianu
z matematyki, zajęcia sportowe i rekreacyjne, SKS, klub
przyrodnika-podróżnika (koło
przyrodnicze), koło jezyka angielskiego, koło przyjaciół biblioteki, koło rozwijające zainteresowania religijne, chór
średni wynik testu szóstoklasistów w 2013 r.: 21,68*

Szkoła Podstawowa nr 10
z Oddziałami Integracyjnymi
im. płk. Stanisława Dąbka
ul. M. Konopnickiej 11
tel./fax (58) 531-17-07
sp10tczew@wp.pl
www.sp10tczew.edupage.org
dyrektor: Wojciech Borzyszkowski
 liczba uczniów: 793
 liczba oddziałów: 34
 klasy profilowane: sportowa, rozszerzony język niemiecki, integracyjne
 zajęcia pozalekcyjne :
• klasy I-III – terapia zajęciowa, terapia pedagogiczna, rewalidacja, chór szkolny, koło
plastyczne, koło regionalne Samborowe dzieci, zajęcia
sportowo-rekreacyjne, gimnastyka korekcyjna, koło matematyczne, zajęcia ekologiczne, Klub przyjaciół zdrowia,
zajęcia wyrównawcze, zajęcia
logopedyczne, nauka pływania
• klasy IV-VI – terapia zajęciowa, terapia pedagogiczna, rewalidacja, chór szkolny, gimnastyka korekcyjna, zajęcia
ekologiczne, koło przyrodnicze,
koło historyczno-regionalne,
koło języka angielskiego, koło
języka niemieckiego, koło polonistyczne, koło matematyczne,
koło wymiany polsko-niemieckiej, logopeda, nauka pływania, koło komunikacyjne, koło
informatyczne, koło radiowe,
koło miłośników teatru, koło
przyjaciół biblioteki
• Szkoła posiada bus dowożący
uczniów niepełnosprawnych.
średni wynik testu szóstoklasistów w 2013 r.: 23,04*
Szkoła Podstawowa nr 11
im Mikołaja Kopernika
ul. Saperska 12
tel./fax 58 531-59-52
sp11tczew@wp.pl
www.sp11tczew.pl
dyrektor: Marek Trzciński
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i gimnazjalną
 liczba uczniów: 835
 liczba oddziałów: 33
 zajęcia pozalekcyjne:
• klasy I-III – koło szachowe,
koło plastyczne, zajęcia umuzykalniające, koło redakcyjne, koło matematyczne,
koło sportowe, gry i zabawy
świetlicowe, zajęcia wyrównawcze, logopedia, terapia
pedagogiczna
• klasy IV-VI – koło sportowe,
koło języka polskiego, koło redakcyjne, zajęcia umuzykalniające, koło przyrodnicze,
koło j. angielskiego, Klub młodegoo dkrywcy, koło matematyczne, zajęcia wyrównawcze,
koło plastyczne, koło taneczne, logopedia, terapia pedagogiczna, chór szkolny, koło historyczne, koło przyrodnicze,
koło szachowe, wychowanie
komunikacyjne – przygotowanie do egzaminu na kartę
rowerową

średni wynik testu szóstoklasistów w 2013 r.: 26,58*

Owoce w szkole, Śniadanie
daje moc, KIK 34 – Zapobieganie nadwadze i otyłości
oraz chorobom przewlekłym,
Lepsza szkoła, Postaw na rozwój! Zrównoważony!, Ratujemy, uczymy ratować, Muuvit
– ruszaj się z klasą, Klub bezpiecznego Puchatka, Między
nami kobietkami, Tczew –
moje miasto bez odpadów, Zakręcone, odkręcone

Szkoła Podstawowa nr 12
im. Bronisława Malinowskiego
ul. Topolowa 23, 83-110 Tczew
tel./fax 58 531-60-70, 58 532-63-81
e-mail: sekretariat@sp12tczew.pl
www.sp12tczew.pl
dyrektor: Lidia Wasielewska
 liczba uczniów: 1135
 liczba oddziałów: 44
 klasy profilowane: klasy
sportowe
 język angielski (w kl. IV-VI
– podział na grupy
wg zaawansowania)
 zajęcia lekcyjne w godzinach
8.00-14.20
 opieka: pedagoga, logopedy,
psychologa, terapeuty pedagogicznego i pielęgniarki szkolnej,
 zajęcia gimnastyki korekcyjnej
dla dzieci z wadami postawy,
 realizacja programów i projektów: Szklanka mleka,

 zajęcia pozalekcyjne:
• klasy I-III – koła przedmiotowe: matematyczne, przyrodnicze, koła artystyczne:
plastyczne, teatralne, taneczno-teatralne, chór szkolny,
muzyczno-rytmiczne, koła zainteresowań: szachowe, europejskie, sportowe, czytelnicze,
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, terapia pedagogiczna,
zajęcia logopedyczne, socjoterapeutyczne, gimnastyka korekcyjna, basen

• klasy IV-VI – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego, matematyki i j. angielskiego, terapia pedagogiczna,
koła przedmiotowe: koło polonistyczne, koło historyczne,
koło matematyczne, koło j. angielskiego, koło przyrodnicze,
koła zainteresowań: Klub młodych odkrywców świata, Klub
ciekawych świata, koło redakcyjne, koło regionalne, koło informatyczne, koło szachowe,
koło misyjne, koła artystyczne: teatralne, teatralne w j. angielskim, zespół muzyczny Duodecyma, koło plastyczne, koło
dziewiarskie, koło Szalonych
robótek ręcznych, zajęcia sportowo-rekreacyjne: aerobic, basen, gry i zabawy przy muzyce,
piłka siatkowa, piłka ręczna,
tenis stołowy
średni wynik testu szóstoklasistów w 2013 r.: 25,48*
* Maksymalny wynik testu szóstoklasistów: 40 pkt.

SZKOŁY GIMNAZJALNE
Gimnazjum nr 1
im. gen. J.H. Dąbrowskiego

Gimnazjum nr 2
im. mjra H. Sucharskiego

ul. Czyżykowska 69
tel./fax 58 531-17-63
gim1.tczew@wp.pl
www. gim1tczew.superszkolna.pl
dyrektor: Tadeusz Dzwonkowski

ul. Południowa 6
tel./fax 531-50-19
list.gim2tczew@gmail.com
www.gim2tczew.superszkolna.pl
dyrektor: Piotr Przybylak

 liczba uczniów: 621
 liczba oddziałów: 24
 klasy profilowane:
j. ang. rozszerzony, matematyczno-fizyczno-informatyczna
 zajęcia pozalekcyjne:
koło plastyczne, koło gitarowe, koło muzyczne, koło
dziennikarskie, koło teatralne, koło informatyczne, koło
techniczne, koło wolontariatu, koło czytelnicze

 liczba uczniów: 250
 liczba oddziałów: 12
 klasy profilowane: sportowe
– pływackie, terapeutyczne
 zajęcia pozalekcyjne:
4 koła sportowe – piłki nożnej chłopców, piłki siatkowej
dziewcząt i chłopców, lekkoatletyki, koło plastyczne, koło
informatyczne, koło biologiczno-ekologiczne, koło historyczne, zespół teatralny, koło
biblijne, koło sceniczno-wokalne, koło geograficzne

Średnie wyniki egzaminu
trzecioklasistów w 2013 r.:

Średnie wyniki egzaminu
trzecioklasistów w 2013 r.:










część humanistyczna – 58,2 %
część polonistyczna – 63,4 %
część przyrodnicza – 59,1 %
część matematyczna – 46,9 %
j.ang. (podstawowy) – 67,3 %
j.ang. (rozszerzony) – 58,9 %
j.niem. (podstawowy) – 65,6 %
j.niem. (rozszerzony) – 40,8 %










część historyczna – 50,0 %
część polonistyczna – 48,4 %
część przyrodnicza – 48,7 %
część matematyczna – 35,8 %
j. ang. (podstawowy) – 45,8 %
j. ang. (rozszerzony) – 22,1 %
j.niem.(podstawowy)–45,7%
j. niem. (rozszerzony) – 25,5 %

Gimnazjum nr 3
im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego
ul. Władysława Jagiełły 8
tel./fax. 58 532-60-28
gim3@tczew.pl
www.gim3tczew.superszkolna.pl
dyrektor: Tomasz Szulc
 liczba uczniów: 628
 liczba oddziałów: 27
 klasy profilowane: piłka
ręczna, język ang.
 zajęcia pozalekcyjne: koło
polonistyczne, matematyczne, biologiczne, chemiczne,
fizyczne, geograficzne, taneczne, teatralne, origami,
plastyczne, sportowe, ewangelizacyjne, kulinarne, rowerowe, wokalne, ekologiczne,
akustyczne, j. obcych
Średnie wyniki egzaminu
trzecioklasistów w 2013 r.:









Publiczne Katolickie
Gimnazjum w Tczewie
ul. Wodna 6
tel./fax 58 531-36-09
zsk.tczew@gmail.com
www.katolik.tczew.pl
dyrektor: ks. Krzysztof Niemczyk
 liczba uczniów: 276
 liczba oddziałów: 11
 zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu EFS „Nowoczesna edukacja”: robotyka i ICT,
mechatronika, szkolna grupa taneczna, koszykówka, siatkówka, piłka nożna, basen, wokalno-instrumentalne (zespół
Deesis), teatralne, polonistyczne, dziennikarskie i fotograficzno-filmowe, przyrodnicze,
wiedzy patriotycznej, matematyczno-fizyczne, astronomiczne,
architektoniczne, inteligencja
w terenie, pierwsza pomoc, dyskusyjny klub filmowy, z rozwoju
osobistego „Personal building”
Średnie wyniki egzaminu
trzecioklasistów w 2013 r.:

część historyczna – 55,4 %
 część polonistyczna – 78,2 %
część polonistyczna – 66,2 %
 część historyczna – 73,5 %
część przyrodnicza – 57,0 %
 część matematyczna – 77,7 %
część matematyczna – 48,3 %
 część przyrodnicza – 74,0 %
j. ang. (podstawowy) – 64,3 %
 j. ang. (podstawowy) – 86,5%
j. ang. (rozszerzony) – 50,4 %
 j. ang. (rozszerzony) – 77,5 %
j.niem.(podstawowy)–56,2%
 j. niem. (podstawowy) – 84,5%
 j. niem. (rozszerzony) – 71,8%.
j. niem. (rozszerzony) – 38,1 %
Dane dotyczą roku szkolnego 2013/2014.
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SEGREGACJA
ODPADÓW W TCZEWIE
W związku z pytaniami mieszkańców o szczegóły prawidłowego segregowania odpadów komunalnych, przypominamy, jakie są
pojemniki i co do nich wrzucamy.
Najwięcej niejasności jest w przypadku metali. Na terenie naszego miasta wszelkie metalowe odpady, w tym zakrętki od butelek
czy słoików wrzucamy do pojemnika PLASTIK.
Jednocześnie informujemy, że
do tego pojemnika, wraz z plastikiem, powinny trafiać wszelkie
opakowania wieloskładnikowe,
co do których mamy jakiekolwiek
wątpliwości.
nowa siedziba pracowni
edukacji ekologicznej
Informujemy, że od 20 lutego
biuro Pracowni Edukacji Ekologicznej mieści się w nowym
budynku Urzędu Miejskiego
przy ul. 30 Stycznia 1 w pokoju
nr 37 (II piętro).
Został również zmieniony numer telefonu na: 58 77 59 447.

Czekamy na deklaracje
dotyczące opłat za odpady
Przypominamy, że z uwagi na
obniżenie w 2014 r. stawki opłat
za odpady komunalne, konieczne jest złożenie nowej deklaracji
w sprawie odpłatności za odpady.
Dotyczy to tylko osób, które segregują śmieci (w ich przypadku
stawka została obniżona z 13 zł do
11,20 zł miesięcznie) i jednocześnie dokonują opłaty za odpady na
konto Urzędu Miejskiego (opłata
ta nie jest wliczana do czynszu).
Od początku roku do połowy lutego do Urzędu Miejskiego wpłynęło ok. 7 tys. deklaracji. Formularze
były przyjmowane m.in. dodatkowo w jedną z sobót (18 stycznia) –
tego dnia wpłynęło ponad 500 deklaracji.
Nadal czekamy na deklaracje od mieszkańców. Formularze
znajdują się w Urzędzie Miejskim,
można je też pobrać ze strony internetowej www.wrotatczewa.pl
(zakładka ODPADY), wypełnić
i przesłać pocztą na adres urzędu
(dokumentu nie można przesłać
mailem, ponieważ konieczny jest
oryginalny podpis).

Urząd Miejski w Tczewie – Wydział Spraw Komunalnych
83-110 Tczew, ul. 30 Stycznia 1, tel. 58 77 59 447, www.pee.tczew.pl, e-mail: pee@um.tczew.pl

Pojemnik lub worek w kolorze
żółtym z napisem „plastik”
wrzucaj:

 butelki po napojach (np. typu PET), kosmetykach i środkach
czystości (np.: po szamponach),
 opakowania po żywności (np. margarynach),
 koszyczki po owocach,
 pojemniki po artykułach sypkich,
 art. gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych,
 czyste kanistry,
 torebki, worki, reklamówki, folie,
 opakowania tekturowe po napojach,
 zakrętki,
 opakowania metalowe.

Pojemnik lub worek w kolorze
żółtym z napisem „makulatura”
wrzucaj:










książki, gazety, czasopisma, katalogi, prospekty i foldery,
papier szkolny i biurowy,
torby papierowe,
papier pakowy,
pudełka kartonowe i tekturowe,
tekturę,
ścinki drukarskie,
zapisane kartki.

Pojemnik lub worek w kolorze
zielonym z napisem „szkło”
wrzucaj:

szklane:
 butelki po napojach i sokach,
 słoiki po żywności,
 butelki po napojach alkoholowych,
 opakowania po kosmetykach.
Opakowania, przed włożeniem do worka lub pojemnika segregacyjnego
należy opróżnić z płynów, resztek żywności lub innych zanieczyszczeń.
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Wspomnienie o czesławie Biskupie
„Nie umiera ten, o kim pamięć nie ginie”

W grudniu 2013 roku zmarł po ciężkiej chorobie Czesław Biskup, wieloletni nauczyciel, kierownik
szkoły, dydaktyk i pracownik Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Tczewie.
zesław Biskup urodził się 5 luC
tego 1928 roku w Starogardzie Gdańskim. Ojciec jego Leon

prowadził przedsiębiorstwo zajmujące się skupem i sprzedażą zbóż oraz nasion uprawnych.
Rozprowadzało ono także opał,
nawozy, paszę dla bydła i koni.
Zaopatrywało w paszę II Pułk
Szwoleżerów Rokitniańskich, który stacjonował w Starogardzie
Gdańskim. Współpraca ze szwoleżerami oraz tradycje powstańcze
rodziny ukształtowały patriotyczną postawę młodego człowieka.
Ojciec Czesława był powstańcem
wielkopolskim, a rodzina matki
przywędrowała na Powiśle z zaboru rosyjskiego po powstaniu
styczniowym, w którym członkowie rodziny uczestniczyli i stracili majątek.
Kiedy wybuchła II wojna
światowa Niemcy zajęli Pomorze.
Wraz z wkroczeniem Niemców
do Starogardu Gdańskiego zarekwirowano rodzinie Biskup cały
majątek. W ciągu 10 minut przepadł dobytek całego życia. Gestapo i policja przeprowadzała jeszcze wielokrotnie nocne rewizje
w mieszkaniu państwa Biskup
i zabierała wszystko, co przedstawiało jakąkolwiek wartość
np. kołdry, bieliznę, porcelanę. Te
nocne wizyty spowodowały głębokie urazy w psychice 11-letniego chłopca. Ogromny, negatywny wpływ na młodego człowieka
wywarły próby przymusowego wcielenia do Hitlerjugend. Do
domu kilkakrotnie, począwszy
od 1942 r., przysyłano pisma o konieczności stawienia się w danym
dniu na zebranie drużyny Hitlerjugend. Dla chłopca pochodzącego
z patriotycznego domu, przedwojennego zucha i harcerza, było to
zadanie bardzo trudne. Czesław
Biskup nigdy nie przystąpił do organizacji, nie nosił hitlerowskiego mundurka, mimo kolejnych
pism z groźbami kar. Mimo obaw
o życie swoje i rodziny nie podporządkował się decyzji niemieckich
władz o przymusowym wcielaniu chłopców do Hitlerjugend. Za
ten opór przyszło mu niedługo zapłacić. Pod koniec wojny J. Goebbels ogłosił wojnę totalną, wciągając w to dzieci, starców i kobiety.
W sierpniu 1944 r. 16-letni Czesław Biskup wraz z grupą chłopców został skierowany pod Berlin,
by kopać rowy obronne dla woj-

ska. Chłopców zakwaterowano w
barakach w pobliżu stacjonującej
tam baterii ciężkiej artylerii przeciwlotniczej. Do najcięższych prac
należało transportowanie pocisków armatnich, zasypywanie lejów po bombach, zbiór buraków i
ziemniaków. Dla kilkunastoletnich chłopców była to praca ponad siły. Najtrudniejszą była zima
1944/45. Barak był nieopalany,
okna bez szyb zatykane były gazetami. Brak ciepłej odzieży spowodował liczne odmrożenia rąk,
uszu, policzków – co powodowało problemy jeszcze przez wiele lat
po wojnie. Brak wyżywienia powodował liczne choroby, nie gojące się czyraki. Bardzo dokuczliwy
był brak snu. Kilkakrotnie w ciągu nocy zrywały chłopców na nogi
alarmy przeciwlotnicze. Tej zimy
na Berlin spadła niewyobrażalna
ilość bomb lotniczych. Koszmar
pobytu w Niemczech w końcowej
fazie wojny najlepiej charakteryzuje krótki fragment wspomnień
pana Czesława. Wiosną 1945 r.
znalazł się w kościele i cisza, która tam panowała, tak zapadła
w Jego pamięci, iż napisał: „(…) po
raz pierwszy w życiu byłem tak
blisko Boga i czułem ulgę i ciepło
płynące z modlitwy”. W kwietniu
1945 r., jeszcze przed kapitulacją
Niemców, chłopców przejęli Amerykanie i przewieźli ich na południe Francji. W ciepłym klimacie i z doskonałym wyżywieniem
większość wróciła do zdrowia.
Czesław Biskup w październiku 1945 r. wrócił do domu, do Starogardu Gdańskiego. Tu ukończył
gimnazjum i liceum, a maturę zdał w 1948 r. Przez rok pracował w Urzędzie Wojewódzkim
w Bydgoszczy, gdyż jako syn „wroga klasowego – przedwojennego
prywaciarza” nie od razu dostał
się na wyższe studia. W 1949 r.
rozpoczął studia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu.
W 1952 r. ukończył studia I stopnia w zakresie zoologii. Studia
magisterskie ukończył w 1964 r.
także w zakresie zoologii.
Konsekwencją przeżyć wojennych i trudnych lat powojennych była choroba. Zachorował na
gruźlicę, którą leczył przez wiele
miesięcy. Pracę w oświacie rozpoczął 16 listopada 1952 r. w Szkole
Podstawowej nr 2 w Tczewie jako
nauczyciel biologii. Rozpoczął pra-

cę w Tczewie, gdyż tu otrzymał
nakaz pracy. W roku szkolnym
1959/60 został kierownikiem tejże placówki. Po połączeniu Szkoły
Podstawowej nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 3 przeszedł do pracy, do
nowo wybudowanej „Tysiąclatki”
przy ul. Gdańskiej. W tejże szkole w 1964 r. został zastępcą kierownika. W swojej pracy nauczycielskiej stawiał na współpracę
z uczniami i dlatego rozbudował
samorząd szkolny i powołał do życia redakcję uczniowskiego pisma
„Głos Ucznia”. Aktywne włączanie uczniów w życie szkoły upowszechniło się wówczas w pozostałych szkołach Tczewa.
CzesławBiskupzostałw1969r.
wizytatorem – metodykiem biologii. Odtąd zajmował się przede
wszystkim doskonaleniem pracy nauczycielskiej. Otrzymał też
propozycję pracy dydaktycznej na
Uniwersytecie Gdańskim, ale tej
propozycji nie przyjął, gdyż uczelnia nie była w stanie zapewnić
mieszkania, a zdrowie nie pozwalało na dojazdy do pracy.
W latach 1968-1970 brał udział
w akcji odczytów pedagogicznych
„Uspołecznienie uczniów w działalności Szkolnego Samorządu Uczniowskiego”. Wziął udział
w Ogólnopolskim Zlocie Autorów
Odczytów Pedagogicznych, który odbył się we wrześniu 1970 r.
w Łodzi.
W 1970 r. został powołany na
stanowisko dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Kadr.
Zorganizował redakcję pisma dla
nauczycieli miasta i powiatu „Głos
Dydaktyka”. Od 1972 r pracował
w Inspektoracie Oświaty na stanowisku starszego wizytatora. Od
maja 1982 r. pełnił funkcję zastępcy Inspektora Oświaty i Wychowania w Tczewie. Pod szczególną
opieką miał przedszkola naszego miasta. Miejskie przedszkola
wiele skorzystały z tej opieki, gdyż
w owym czasie zdobywały liczne
nagrody i wyróżnienia. Na emeryturę przeszedł w 1986 r. Później
pracował jeszcze jako wychowawca w Internacie Szkoły Specjalnej
do 1993 r.
Od czasów studenckich związany był z Ligą Ochrony Przyrody,
w Tczewie przewodniczył strukturom miejskim. Był organizatorem
olimpiad z zakresu ochrony przyrody, inicjował badania ornitologiczne, z młodzieżą badał ptaki

z rodziny krukowatych, o czym pisała lokalna prasa „Dziennik Bałtycki” i „Głos Wybrzeża”.
Za swoją pracę zawodową i społeczną został odznaczony wieloma
odznaczeniami, medalami i orderami: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym
Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką Honorową – Zasłużony Ziemi Gdańskiej, a także Medalem
za Zasługi dla Ochrony Przyrody
i Zasłużony Działacz Kultury.
Żona Jego, Jadwiga, także jest
biologiem, wieloletnią, zasłużoną nauczycielką Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie. Ich córka Maria nie
poszła w ślady rodziców i ukończyła Wydział Elektryczny Politechniki Gdańskiej. Państwo Biskup doczekali się trójki wnucząt.
Czesław Biskup zmarł 1 grudnia 2013 r. i został pochowany
w Gdańsku, na Cmentarzu Łostowickim w kwaterze 80a.
Pozostanie na zawsze w naszej
pamięci jako człowiek niezwykle
kulturalny, taktowny, szarmancki, życzliwy ludziom a jednocześnie bardzo skromny. Zapamiętamy jego uśmiech i to, że potrafił
osiągnąć cel, nie podnosząc głosu. Jeśli zwracał komuś uwagę,
był niezwykle delikatny, nigdy nikogo nie uraził. Był człowiekiem
niezwykle pogodnym mimo dręczących Go przeżyć wojennych.
Zawsze zachowywał spokój i opanowanie. Jego skromność, życzliwość, uśmiech i wiara w dobroć
człowieka sprawiają, że odszedł
od nas człowiek, w którego towarzystwie czuliśmy się dobrze; człowiek, który pozostawił po sobie
pustkę, którego trudno zastąpić.
Bożena Deja-Gałecka
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Sceny z życia miasta

W pogoni za modą
oczątkowo ten artykuł miał być przeP
glądem archiwalnej prasy, taką kroniką wydarzeń sprzed lat. Główne źródło – to

Przed sklepem damskich kapeluszy, Rynek nr 12. Na zdj. Joanna Politowicz (w środku)

Reklamy sklepu przy ob. ul. Mickiewicza 7
(obok i powyżej)

Sekcja Historii Miasta
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Tczewie
ul. J. Dąbrowskiego 6
pn.–pt. 11:00–17:00
śr. 10:00–15:00
tel. 58 531-36-37 wew. 19
Zapraszamy!

W ww. sklepie. Na zdj. Joanna Politowicz (pierwsza od lewej)

Oferta sklepu na Rynku nr 15

Fot. 1-3 –„Pielgrzym”, 1910, nr 4, 31, 32. Zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie
Fot. 4-5 – Zbiory Adama Murawskiego

wydania „Pielgrzyma” z pierwszego kwartału 1910 roku, które oprawione zdobią biblioteczne regały, ale przede wszystkim służą
Czytelnikom tczewskiej książnicy i nie tylko
(elektroniczną wersję można pobrać ze strony
mbp.tczew.pl). Jednak moją uwagę przykuło
coś zupełnie innego – interesujące reklamy
informujące o „modowych nowościach sezonu
wiosennego”. A że Dzień Kobiet tuż tuż, to aż
się prosi, żeby choć odrobinę o tym napisać.
***
Weszłam z mężem do sklepu pana Brzozowskiego, gdzie poprzednio kupiliśmy botki,
i – zdumiałam się. W tak krótkim czasie sklep
został zmodernizowany. Nawet wewnątrz były
wystawy z obuwiem – ustawione na szklanych półeczkach i wazonach w kilkupiętrowe
piramidy […] Poprosiłam o czółenka z beżowego zamszu, na brązowym obcasie. Podano
mi fotel. Dwie panienki, które zwracały się do
mnie „łaskawa pani”, zajęły się mną i delikatnie wciągnęły mi jeden bucik, a potem drugi
na stopy. Buciki pasowały. Buty drogie, ale eleganckie. Mąż poszedł do kasy. A panienki już
pakowały pudełko w biały papier, obwiązując
je kolorową tasiemką […]
***
Anna Łajming w książce pt. „Mój dom”, której
fragment został powyżej przytoczony, wspomina jeszcze o tym, że noszenie toreb z zakupami było passe, jakie futra były najmodniejsze w danym sezonie, dlaczego pan Godlewski
tańczył w tenisówkach o chropowatej, gumowej podeszwie zamiast w eleganckich butach
i w jaki sposób żona Żabińskiego, właściciela kinoteatru (ob. Centrum Kultury i Sztuki),
wywołała swoim przyjściem na bal takie zamieszanie, że przez nią niektóre panie prędko
znikły z sali, pojechały do domu oraz czy wachlowanie oby na pewno wyszło z mody? Odsyłam do tej nader interesującej lektury, która
przybliża nam lata trzydzieste w Tczewie.
M. K.
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Centrum Kultury i Sztuki zaprasza

Marzec w TCSiR

8 marca godz. 17:00 i 20:00
DZIEŃ KOBIET
Kabaret Ani Mru–Mru
z nowym programem!!!
Bilety: 50 zł
„Jeśli się nie da, a bardzo się
chce… to można!” to widowisko,
z wszystkim, co w kabarecie najlepsze – atrakcyjnie dobrane tematy skeczy, oryginalna gra i pointy trafiające w punkt, wszystko
podane w charakterystycznej dla
Ani Mru–Mru najlepszej jakości.
Widzowie będą mogli poznać życie szczęśliwego narzeczonego
i niezadowolonego męża, znajdzie
się coś dla miłośników zwierząt,
ale i fani sportów walki nie będą
pominięci. Część spośród wybranych skeczy była zaprezentowana podczas tegorocznego festiwalu RYJEK, z którego kabaret Ani
Mru–Mru wrócił z większością
możliwych do zdobycia nagród.
15 marca godz. 19:00
Koncert zespołu
Wolna Grupa Bukowina
Bilety: 30 zł (przedsprzedaż),
35 zł (w dniu koncertu)

W marcu Tczewskie Centrum
Sportu i Rekreacji zaplanowało
następujące imprezy sportowe:
• Grand Prix Tczewa 2014
w Tenisie Stołowym:
1, 8, 15, 22, 29 marca
• Amatorska Liga Siatkówki:
8 i 15 marca

Wolna Grupa Bukowina
– polska grupa muzyczna z nurtu poezji śpiewanej powstała na
początku lat 70. XX wieku. Wolna
Grupa Bukowina zadebiutowała
w 1971 roku na Giełdzie Piosenki Turystycznej w Szklarskiej Porębie. Zespół przyjechał z Buska
Zdroju, a założył go ówczesny maturzysta Wojciech Bellon. Piosenką Wojtka „Ponidzie” wyśpiewali jedną z głównych nagród. Poza
sporym dorobkiem fonograficz-

nym zespół ma na swym koncie
wielokrotnie nagrodzone występy
w licznych polskich festiwalach
w tym na Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie,
udział w studenckich festiwalach FAMA oraz dwukrotny występ dla 150-tysięcznej widowni
na Przystanku Woodstock. Zespół
ma też za sobą wielokrotne występy zagraniczne w Europie a także
dla Polonii w Kanadzie, USA
i Irlandii. Wolna Grupa Bukowina od 41 lat z nieustającym powodzeniem koncertuje w Polsce,
zdobywając sobie nowe pokolenia
wiernych słuchaczy.
Obecny skład Wolnej Grupy
Bukowina to:
Grażyna Kulawik – śpiew,
Wojciech Jarociński – śpiew,
gitara,
Wacław Juszczyszyn – śpiew,
gitara
Wojciech Maziakowski – gitara
basowa
Marek Zarankiewicz – instrumenty perkusyjne
Krzysztof Żesławski – gitara
elektryczna

ZAWODY SZKOLNE w ramach
Igrzysk i Gimnazjady Młodzieży
Szkolnej:
• 3.03 – koszykówka dziewcząt
(gimnazja)
• 4.03 – „mini” koszykówka
chłopców (SP)
• 5.03 – „mini” koszykówka
dziewcząt (SP)
• 6.03 – koszykówka chłopców
(SP)
• 18.03 – „mini” piłka ręczna
dziewcząt (SP)
• 19.03 – „mini” piłka ręczna
chłopców (SP)
• 25.03 – Biegi Przełajowe (SP,
Gimnazja i Szkoły PG)

Maturzyści zatańczyli poloneza na ulicach Tczewa
o raz pierwszy w Tczewie maP
turzyści zatańczyli poloneza
na ulicach Tczewa. Inicjatorami

imprezy było Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnokształcące,
które zaprosiło do wspólnego tańca maturzystów ze wszystkich
szkół ponadgimnazjalnych Tczewa. W polonezie wzięło udział
około 400 uczniów.
Maturzyści wyruszyli z parkingu przy ul. Ogrodowej wzbudzając ogromne zainteresowanie przechodniów. Tanecznym
krokiem przeszli ul. Jarosława
Dąbrowskiego, rozdzielili się
na ul. Mickiewicza i Krótkiej,
by spotkać się na pl. Hallera.
Tam na scenie czekali już Mirosław Pobłocki, prezydent
Tczewa, starosta tczewski Jó-

zef Puczyński oraz ks. prałat
Piotr Wysga. Wszyscy życzyli
maturzystom powodzenia na egzaminie dojrzałości, a prezydent
Tczewa przekazał młodzieży
magiczne długopisy z napisem:
„Matura napisze się sama…”
Na zakończenie zagrała kapela „Fat Angel” z Zespołu Szkół
Katolickich (Filip Siuda – perkusja, Mikołaj Ambroziak
– gitara, Karol Maruszewski
– gitara, Jakub Czech – bas).
Oczywiście tematem koncertu
była… matura.
A za rok kolejny polonez na
tczewskiej starówce. Już dzisiaj
zapraszamy przyszłorocznych
maturzystów.

M. Mykowska

Tanecznym krokiem tczewscy maturzyści rozpoczęli czas
intensywnych przygotowań do egzaminu dojrzałości.

Poloneza tańczyli uczniowie wszystkich szkół
ponadgimnazjalnych w Tczewie

M.M.

– Zenon Drewa – czwartki w godz. 14.00–16.00
(od marca – w budynku UM przy ul. 30 Stycznia 1),
a Adam Burczyk – w poniedziałki w godz. 14.00–15.30
Członkowie Prezydium Rady Miejskiej pełnią dyżur w środy
w godz. 15.30–16.30 w Biurze Rady Miejskiej (ul. 30 Stycznia 1).

M. Mykowska

DYŻURY W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW MIESZKAŃCÓW
Mirosław Pobłocki, prezydent Tczewa, przyjmuje interesantów
– w czwartki w godz. 14.00–16.00;
zastępcy prezydenta Tczewa

Prezydent Tczewa wręczył maturzystom magiczne długopisy
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