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POLONEZ NA STARÓWCE
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Tanecznym krokiem maturzyści rozpoczęli czas intensywnych przygotowań do egzaminu dojrzałości.
Na starówce poloneza tańczyli uczniowie ośmiu szkół
ponadpodstawowych z Tczewa i Swarożyna. Każdy
otrzymał upominek od prezydenta Tczewa – długopis,
którym „matura napisze się sama”.
Więcej na str. 9 Ü

l

l

Budżet obywatelski
Tczewa – 68 projektów
do weryfikacji
Oferta tczewskich
szkół podstawowych
i gimnazjalnych
Straż Miejska
podsumowała 2014 rok
Tczewianie uczcili
święto miasta
Nowy cykl nie tylko
dla miłośników historii:
Kulisy międzywojennego
Tczewa
Dotacje dla organizacji
pozarządowych
– wyniki konkursów
grantowych
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TO JEST KIM W RADZIE MIEJSKIEJ

MIROSŁAW AUGUSTYN
R

adny od 2002 r., od 2010 r. – przewodniczący Rady Miejskiej. W kadencji 20022006 oraz 2006-2010 działał w Komisji
Gospodarczej (w kadencji 2006-2010 był
jej przewodniczącym) i Komisji Edukacji,
Kultury i Kultury Fizycznej.

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

I. Część pierwsza:
1.
2.
3.
4.

Jest bezpartyjny, do Rady Miejskiej startował z listy „Porozumienie na Plus”, reprezentuje wyborców z Os. Czyżykowo.
Emerytowany nauczyciel. Trener II klasy piłki
ręcznej, instruktor narciarstwa i tenisa. Członek miejskiego koła Kiwanis – międzynarodowej organizacji pomagającej dzieciom.
Prezes Nauczycielsko-Środowiskowego Stowarzyszenia Sportowego
BELFER, które założyło i przez 15 lat prowadziło Ligę Amatorską piłki
nożnej halowej, a od 28 lat organizuje Turnieje PN Halowej. Prezes
ds. finansowych Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Piłki Ręcznej.
Zajmuje się organizacją rozgrywek grup młodzieżowych dziewcząt
i chłopców wszystkich roczników w województwie pomorskim. Od
1981 r. prowadził działalność gospodarczą – piekarnię, w której zatrudniał do 50 osób. Firma brała udział w wystawach i targach o
zasięgu ogólnopolskim. Jako przedsiębiorca pomaga przy organizacji
pikników, turniejów sportowych, konkursów, wigilii miejskiej, festynów itp. , sponsoruje Dom Dziecka, kluby sportowe, przedszkola,
szkoły oraz osoby prywatne.
Wykształcenie wyższe. Żonaty, dwoje dorosłych dzieci.

Kontakt: tel.: 601 618 532; adres mailowy: augustyn.prm@gmail.com

WIELODZIETNI BEZ ULG ZA ŚMIECI
O

d połowy 2013 r., zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Tczewie,
rodziny wielodzietne płaciły mniej za odbiór odpadów komunalnych (za trzecie i kolejne dzieci 1 zł miesięcznie w przypadku segregowania odpadów lub 5 zł, gdy rodzina nie segregowała śmieci). Ulgi
obowiązujące w Tczewie nie były uzależnione od dochodów rodziny.
Korzystało z nich blisko 600 osób.
Niestety, na skutek zmiany ogólnopolskich przepisów, ulgi te musiały
zostać cofnięte już od lutego br. Rodziny, które korzystały z tej formy
wsparcia, zostały o zmianach poinformowane przez Urząd Miejski.
– Żałujemy, ze doszło do takiej sytuacji, ale nie mamy na to wpływu.
Nowe przepisy zabierają nam możliwość wspierania rodzin wielodzietnych i promowania polityki prorodzinnej – powiedział Adam
Burczyk, wiceprezydent Tczewa.

M.M.

Ilu nas jest?
Na początku lutego br. w Tczewie zameldowane były 58 592
osoby, w tym 57 529 na pobyt stały i 1063 na pobyt czasowy. Od
początku stycznia 2015 r. ubyło 114 mieszkańców miasta.
PANORAMA MIASTA – BIULETYN INFORMACYJNY
SAMORZĄDU MIASTA TCZEWA
RADA PROGRAMOWA:
PRZEWODNICZĄCY – Kazimierz Ickiewicz
CZŁONKOWIE – Adam Urban, Katarzyna Mejna, Rajmund Dominikowski,
Mieczysław Matysiak
REDAKTOR NACZELNA – Małgorzata Mykowska
REDAGUJE:
Urząd Miejski w Tczewie,
Biuro Rzecznika Prasowego ( 58 77–59–322
NAKŁAD: 6 000 egzemplarzy
DRUK: Wydawnictwo Bernardinum Sp. z o.o.

5.
6.

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

II. Część druga:
7.

Informacja z realizacji w 2014 r. stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów
oraz szkół ponadgimnazjalnych
8. Informacja z przebiegu Akcji Zima w listopadzie i grudniu 2014 r.
9. Sprawozdania z działalności Komisji stałych za grudzień 2014 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
10.1 zmieniająca uchwałę Nr XXV/195/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia zasad
gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Tczew,
10.2 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Tczewa w rejonie ulicy Kościuszki i al.
Zwycięstwa,
10.3 przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa w obszarze
dawnego poligonu w rejonie osiedla Górki w Tczewie,
10.4 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzania poboru opłaty
skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i
wysokości wynagrodzenia za inkaso,
10.5 zatwierdzenia taryf dla zbiorczego zaopatrzenia w wodę i zbiorczego odprowadzania ścieków przez Zakład Wodociągów i
Kanalizacji Spółka z o. o w Tczewie.
11. Zgłaszanie interpelacji, zapytań oraz wniosków.
12. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania,
życzenia itp.).
Porządek sporządzono 12 lutego 2015 r.

1 marca

DZIEŃ ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki
serdecznie zaprasza na obchody
Dnia Żołnierzy Wyklętych – 1 marca

Program:
• godz. 10.00 – msza św. w kościele „szkolnym” pw. św. Stanisława
• godz. 11.40 – odsłonięcie tablicy z nazwą Rondo Żołnierzy Wyklętych (przy wieży ciśnień). Nazwa te została nadana uchwałą rady
Miejskiej w Tczewie z maja 2014 r.

• godz. 12.00 – uroczystości przy Pomniku Ofiar Stalinizmu (przy

Zespole Szkół Technicznych, ul. Sienkiewicza):
– hymn państwowy,
– wystąpienie przedstawiciela Konwentu Organizacji Kombatanckich,
– wystąpienie Prezydenta Miasta Tczewa,
– wystąpienie przedstawiciela Młodzieżowej Rady Miasta,
– słowo boże
– pieśni patriotyczne w wykonaniu chóru Passionata
– składanie wiązanek kwiatów, zapalenie zniczy
– sygnał hejnalisty,
– podziękowanie za udział w uroczystości – Starosta Powiatu Tczewskiego
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Krótko

Budżet obywatelski 2015

68 PROJEKTÓW DO WERYFIKACJI

l Przetarg na odbiór odpadów

Mieszkańcy złożyli 68 projektów
do budżetu obywatelskiego Tczewa 2015. Do 27 lutego potrwa ich
weryfikacja.
Najwięcej projektów, bo aż po 12
złożyli mieszkańcy okręgu nr I (Bajkowe-Piotrowo, Os. Górki) oraz VII
(Os. Garnuszewskiego). Z okręgu
nr II (os. Bema, Czyżykowo, Za
Parkiem) wpłynęło 11 wniosków,
z okręgów nr III (Stare Miasto), nr
IV (Prątnica, Suchostrzygi I) oraz
nr V (Suchostrzygi II) – po 7 wniosków. Z okręgu nr VI (Zatorze, Os.
Staszica) otrzymaliśmy tylko 3
wnioski, a z okręgu nr VIII (Nowe
Miasto, Kolejarz, Strzelnica) – 9.
Wśród propozycji zgłaszanych
przez mieszkańców są m.in.
place zabaw, place rekreacyjne,
siłownie pod chmurką, budowa
i przebudowa chodników, miejsc
postojowych, parkingów, wykonanie iluminacji świątecznej,
tor wrotkarski, budowa skoczni
w dal, łacha sportowo-rekreacyjna nad Wisłą, kładka pieszo-rowerowa nad Kanałem Młyńskim,
monitoring na osiedlu, obsadzenia zielenią, remonty schodów
w skarpie, budowa przystanku
komunikacji miejskiej, a nawet
wykonanie… kanału remontowego z kompresorem powietrza.
Teraz czas na weryfikację projektów pod względem formalnym
i merytorycznym. Wnioski będą
weryfikowane w następującym
zakresie:
• poprawnego wypełnienia formularza,

W ubiegłym roku w ramach budżetu obywatelskiego powstało
m.in. 5 placów zabaw

• weryfikacji uprawnień osób
zgłaszających projekt;
• spełnienia przez zgłaszane
projekty warunków określonych w regulaminie
• zgodności projektu z technicznymi i finansowymi warunkami realizacji przedsięwzięcia,
• skutków realizacji zadania w
kolejnych latach i możliwości
zabezpieczenia środków w
kolejnych budżetach miasta,
• możliwości realizacji projektu
w odniesieniu do rzeczywistego kosztu,
• potwierdzenia możliwości
uzyskania prawa nieodpłatnego dysponowania terenem
zgodnie z postanowieniami
regulaminu (promesa/przyrzeczenie/ właściciela terenu i obiektów niebędących

własnością gminy zawarcia
z Gminą Miejską Tczew umowy
nieodpłatnego dysponowania
w celu realizacji projektu).
Do 5 marca zostanie ogłoszona
lista pozytywnie zweryfikowanych projektów, a od 6 do 27
marca trwać będzie głosowanie
(tradycyjne i elektroniczne).
Do 3 kwietnia ogłoszone zostaną wyniki tegorocznego budżetu
obywatelskiego.
W ubiegłym roku w ustalonym
w regulaminie terminie wpłynęło 36 wniosków, z których 15 zostało sfinansowanych z budżetu
obywatelskiego.
Więcej szczegółów
na www.bo.tczew.pl

M.M.

Prezydent powołał Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną
Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki powołał Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną.
Komisja jest organem doradczym
prezydenta Tczewa w sprawach
planowania i zagospodarowania
przestrzennego. Została powołana na okres do końca 2018 r.
W jej skład wchodzą osoby posiadające wykształcenie i fachowe
przygotowanie związane z teorią i praktyką planowania przestrzennego.

Skład komisji:
– Maria Kiełb-Stańczyk
– Karol Markowski
– Seweryn Osowski
– Gabriela Sieniawska
– Krzysztof Zając

– Daniel Załuski
– sekretarz komisji, którym jest
pracownik Urzędu Miejskiego
wskazany przez prezydenta
miasta.

Zadania komisji:
1. Komisja opracowuje opinie w
sprawach dotyczących:
– projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta lub
projektów zmiany studium
– projektów miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego lub projektów ich zmian
– analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy,
oceny postępów w opracowy-

waniu planów miejscowych oraz
wieloletnich programów ich sporządzania.
2. W razie potrzeby komisja opracowuje opinie w sprawach związanych z zagospodarowaniem
przestrzennym miasta, w tym
dotyczących:
– projektów decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego lub
ustaleniu warunków zabudowy
w odniesieniu do innych inwestycji – mających istotne znaczenie
dla wizerunku i funkcjonowania
miasta.
3. W swoich opiniach komisja
może formułować wnioski do
prezydenta miasta o przystąpienie do konkretnych opracowań
studialnych.

Ogłoszony został przetarg na
usługę odbierania odpadów
komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy w granicach
administracyjnych miasta
Tczewa, a także wyposażenie
tych nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów
komunalnych zmieszanych
oraz w urządzenia (pojemniki
i worki) do selektywnego
zbierania odpadów komunalnych takich jak: papier, szkło,
tworzywa, metale, opakowania wielomateriałowe,
odpady zielone, popioły oraz
leki z aptek. Do obowiązków
wykonawcy należeć będzie
także utrzymanie pojemników w należytym stanie
technicznym i sanitarnym.
Usługodawca spełni także te
nowe wymogi, które zostały
uchwalone w styczniu przez
Radę Miejską (m.in. odbiór
popiołów przez cały rok, odbiór odpadów zielonych)
Firma wyłoniona w przetargu
będzie świadczyć usługi w
okresie od 1 czerwca 2015 r.
do 31 maja 2018 r.
Termin składania ofert mija
12 marca br.

l Pomoc „de minimis”
– nowy formularz
9 podmiotów skorzystało
w ubiegłym roku ze zwolnienia od podatku od nieruchomości, które wprowadziła
Rada Miejska w Tczewie z
myślą o właścicielach lokali
gastronomicznych na Starym
Mieście. Na ostatniej sesji
radni zmienili podjętą w ubiegłym roku uchwałę. W związku ze zmianą rozporządzenia
Rady Ministrów w sprawie
zakresu informacji przedstawianych przez podmiot
ubiegający się o tzw. pomoc
de minimis oraz wprowadzenia nowego wzoru formularza
informacji przedstawianych
przy ubieganiu się o pomoc
de minimis, konieczne jest
dostosowanie dotychczas
obowiązującego formularza
do obecnie funkcjonującego wzoru. Zmiana jest więc
jedynie formalna.
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l MIASTO WSPIERA
SZCZEPIENIA PRZECIW HPV
Radni uchwalili przeznaczenie
20 tys. zł w budżecie miasta
na rok 2015, na badania profilaktyczne. Kwota ta zostanie
wykorzystana na realizację,
wspólnie z powiatem tczewskim, programu Profilaktyki
Zakażeń Wirusem Brodawczaka ludzkiego HPV „Chronię
życie przed rakiem”. Wspólny
projekt realizowany jest od
roku 2013.
Z wymienionych środków zaszczepiona zostanie przede
wszystkim grupa dziewcząt z
rocznika 2003, które obecnie są
w systemie opieki społecznej.

l MIEJSCA W PRZEDSZKOLACH DLA 4-LATKÓW
Radni przyjęli regulamin otwartego konkursu ofert oraz
kryteria wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych
przedszkolach.
Uchwała jest następstwem
zmiany przepisów o systemie
oświaty, które wprowadzają
nowe regulacje dotyczące
zadań organów prowadzących w zakresie wychowania
przedszkolnego. Ustawa określa, że dziecko w wieku 5 lat
jest obowiązane odbyć roczne
przygotowanie przedszkolne.
Wprowadza także prawo dla
dzieci w wieku 3 i 4 lat do korzystania z wychowania przedszkolnego określając terminy,
od których prawo to wchodzi
w życie tj. od 1 września 2015
r. dla dzieci w wieku 4 lat i od
1 września 2017 r. dla dzieci w
wieku 3 lat.
Zapewnienie warunków do
spełnienia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego (5-latkom) oraz
prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego (od
1 września 2015 r. 4-latkom i
od 1 września 2017 r. 3-latkom) jest zadaniem własnym
gminy. Gmina ma zapewnić
dziecku możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego w publicznych lub
niepublicznych placówkach
przedszkolnych położonych
na terenie gminy. W celu
wyłonienia niepublicznych
placówek przedszkolnych,
gmina zobowiązana jest do
przeprowadzenia otwartego
konkursu ofert.

Od 1 czerwca

Zmiany w odbiorze odpadów komunalnych
Podczas styczniowej sesji tczewscy
radni uchwalili
zmiany dotyczące
odbioru odpadów
komunalnych,
w tym nowy regulamin utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Tczew.
Od 1 czerwca m.in.
odbierane będą
odpady zielone.
Miasto Tczew przejęło od 1 lipca 2013 r obowiązki w zakresie
odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych
z zamieszkanych nieruchomości.
Gmina przejęła także obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania
odpadów komunalnych oraz
utrzymania tych pojemników
w należytym stanie technicznym,
sanitarnym i porządkowym.
Uchwalone zmiany to efekt półtorarocznych doświadczeń oraz
zgłaszanych przez mieszkańców
potrzeb.

M. MYKOWSKA

Z sesji

Nowe przepisy, które uchwalili radni, wejdą w życie od 1 czerwca
2015 r.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY (dotyczą
osób, które zadeklarowały selektywną zbiórkę odpadów):

stycznia do 15 lutego), w ramach
„wystawek” – raz w tygodniu tj.
co poniedziałek,

l w sezonie wegetacyjnym, tj.

l popioły odbierane będą przez

od 1 kwietnia do 30 listopada, nie
rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

odbierane będą odpady zielone
(trawa, gałęzie, resztki roślin itp.),
w każdej ilości, która zostanie
umieszczona w pojemnikach
lub workach do selektywnego
zbierania odpadów. Nie dotyczy
to odpadów biodegradowalnych
z gospodarstw domowych (kuchennych)

l odpady wielkogabarytowe,

w tym zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, choinki po okresie Bożonarodzeniowym (od 1

cały rok, z tym, że w sezonie
grzewczym (od 1 października do
30 kwietnia) – raz na dwa tygodnie, a poza sezonem grzewczym
– raz w miesiącu,

l usunięto ograniczenia ilościo-

we dotyczące odbierania odpadów komunalnych zmieszanych.
Gmina odbierze i zagospodaruje
wszystkie odpady komunalne
zmieszane z nieruchomości na
których zamieszkują mieszkańcy,
w zamian za uiszczoną opłatę.

UWAGA! Nowe przepisy wejdą
w życie z dniem 1 czerwca 2015 r.

Wpłynęły 2 wnioski o dotacje na remont zabytków
Z

godnie 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 2015 r. wpłynęły do tut.
urzędu 2 wnioski o przyznanie
dotacji na 2015 r.:

l dot. obiektów wpisanych indy-

widualnie do rejestru zabytków:

1. wniosek Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża
św. w Tczewie, o dotację na prace konserwatorskie przy baroko-

wym feretronie (dwustronnym
obrazie procesyjnym) w obramieniu mosiężnym znajdującym
się w kościele parafialnym pw.
Podwyższenia Krzyża św. przy ul.
Wyszyńskiego 6 w Tczewie – nr
w rej. zab. A/563 – kościół, B-164
– feretron

l dot. obiektów położonych

na obszarze wpisanym
do rejestru zabytków:

1. wniosek właścicieli (Wspólnoty
Mieszkaniowej) nieruchomości
przy ul. Lipowej 5-6/Podgórnej 1
w Tczewie, o dotację na remont
elewacji frontowej w budynków
przy ul. Lipowej 5-6 i ul. Podgórnej 1 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 miasto przeznaczyło taką
sama kwotę. Z dotacji skorzystała
wówczas parafia pw. Podwyższenia Krzyża św. oraz właściciele
czterech kamienic: przy ul. J. Dąbrowskiego 23, przy ul. Garncarskiej 1-2, przy ul. Podgórnej 6 oraz
przy ul. Skromnej 6.

Samorząd
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Ogłoszenia

Jest koncepcja, będzie plan

NOWA DZIELNICA TCZEWA

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Tczewie (II piętro) zostały
wywieszone:

Planiści zakończyli prace nad koncepcją zagospodarowania
terenów byłych koszar. Jeszcze w tym roku planowane jest
uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego dla
tego obszaru. Wkrótce przygotowana zostanie oferta dla
inwestorów.

l wykaz nieruchomości – lo-

J

l wykaz nieruchomości sta-

uż rok temu, w wyniku konkursu ogłoszonego przez
prezydenta Tczewa Mirosława
Pobłockiego, wyłoniona została
firma, która przygotowała najciekawszą koncepcję zagospodarowania tego obszaru. Działka jest
bardzo atrakcyjna, liczy ok. 19 ha
i znajduje się w centrum miasta,
u zbiegu ulic Wojska Polskiego
i krajowej „91”.

nowiącej własność Gminy
Miejskiej Tczew, przeznaczonej do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej przyległej
nieruchomości gruntowej,
położonej w Tczewie przy
ul. Starowiejskiej na rzecz
właścicieli lokali mieszkalnych budynku przy ul. Starowiejskiej 26 – dz. 521/20
o pow. 582 m2;

Na konkurs wpłynęło 8 prac, za
najlepszą uznana została praca przygotowana przez Biuro
Projektów Architektonicznych
i Urbanistyki z Gliwic. Nagrodą
w konkursie była m.in. możliwość
zawarcia z miastem umowy na
opracowanie szczegółowej koncepcji zagospodarowania nowej
dzielnicy.

l wykaz nieruchomości sta-

nowiącej własność Gminy
Miejskiej Tczew, przeznaczonej do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej
przyległej nieruchomości gruntowej, położonej
w Tczewie przy ul. Armii
Krajowej na rzecz właścicieli
lokali mieszkalnych budynku przy ul. Armii Krajowej 1
– dz. 174/1 o pow. 815 m2;

Przez rok trwały prace nad jej
przygotowaniem. Szczególnie
trudne okazało się wytyczenie
układu komunikacyjnego w nowej dzielnicy, która do tej pory
była praktycznie pozbawiana
połączeń drogowych z resztą
miasta.
Projektanci wyznaczyli jedną
zbiorczą ulice, która będzie przebiegać wzdłuż całej dzielnicy – na
południu łączyć się będzie z ul.
Kazimierza Wielkiego i Grunwaldzką. Tam zbudowane zostanie
skrzyżowanie w formie ronda
i z tego miejsca łatwo już będzie
włączyć się do drogi krajowej nr
91. Na północy ulica, roboczo nazwana Nową Saperów, łączyć się
będzie z ul. Wojska Polskiego. Jej
przedłużeniem będzie al. Zwycięstwa. Zarządca drogi krajowej nr
91 nie wyraził zgodny na bezpośrednie połączenie tego obszaru
z drogą nr 91, natomiast od strony ul. Grunwaldzkiej nie ma takiej możliwości, gdyż znajdują się
tam już prywatne, zbudowane
działki. Wytyczenie mniejszych
ulic wewnątrz dzielnicy będzie
dostosowane do potrzeb przyszłej zabudowy.
Aby ułatwić dojazd do nowej
dzielnicy, ale też poprawić przejezdność ul. Wojska Polskiego,

kali mieszkalnych – przeznaczonych do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej
na rzecz najemców;

l wykaz nieruchomości za-

w tej właśnie ulicy wytyczone zostaną lewo i prawoskręty.
Zgodnie z koncepcją urbanistów,
nieruchomość została podzielona na trzy strefy. Na południu
zlokalizowany ma być nieuciążliwy przemysł, strona południowo-wschodnia to miejsce na
mieszkania i usługi. Najbardziej
reprezentacyjna będzie część
północna, od strony ul. Wojska
Polskiego – tam gdzie dzisiaj
znajduje się budynek byłych
koszar. Będzie to centrum, być
może z małym rynkiem i usługami, które sprawią, że dzielnica
będzie żyła także po zamknięciu
biur i zakładów pracy. To, czy „koszarowiec” zostanie zachowany,
zależeć będzie od przyszłego
inwestora.
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla tego obszaru ma trafić pod

obrady Rady Miejskiej jeszcze jesienią tego roku. Już teraz przygotowywana jest oferta dla przyszłych inwestorów. Jak podkreśla
prezydent Mirosław Pobłocki,
jest spore zainteresowanie tym
terenem.
– Nowa dzielnica ma być terenem przyjaznym mieszkańcom,
a jednocześnie motorem rozwojowym Tczewa, miejscem generującym nowe miejsca pracy
– deklaruje Mirosław Pobłocki, prezydent Tczewa. – Jeszcze dyskutujemy nad tym, w jaki
sposób będziemy udostępniać
teren przyszłym inwestorom. Zależy nam, aby mieć jakiś realny
wpływ na to, co tam powstanie,
a sposobem na to może być pozostawienie sobie jakiejś formy
własności czy zarządzania tym
obszarem.

M.M.

budowanej oznaczonej numerem działki 103/2 obr. 11
KW GD1T/00017957/0 położonej w Tczewie przy ul.
Piotrowo 4 przeznaczonej
do oddania w dzierżawę
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego;

l wykazy nieruchomości

gruntowych, przeznaczonych pod wiaty śmietnikowe, oznaczonych jako:

– część działki nr 253/32 obr.
6 KW GD1T/000116851/0
położona w Tczewie przy
ul. Saperskiej,
– część działki nr 253/29 obr.
6 KW GD1T/000116851/0
położona w Tczewie przy
ul. Saperskiej,
– część działki nr 425/22 obr.
6 KW GD1T/000116851/0
położona w Tczewie przy
ul. Wyzwolenia;

l wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej,
położonej w Tczewie, przy
ul. Chłopskiej, Obr. 1, dz.
527/3.
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Prezydent Tczewa nagrodził sportowców i trenerów
Tczew stoi piłką ręczną i lekkoatletyką – najwięcej sportowców
uprawiających te dyscypliny zostało uhonorowanych przez prezydenta Tczewa.

– Jesteście dowodem na to, że
w Tczewie też mogą pojawić się
gwiazdy sportu – powiedział
prezydent Mirosław Pobłocki.
– Wystarczy trochę talentu, a do
tego sporo pracy i charakteru.
Wasze osiągnięcia są imponujące. Duża w tym zasługa również trenerów, którzy potrafią
odnaleźć talenty, a potem je
oszlifować i doprowadzić do mistrzostwa. Gratuluję Wam osiągnięć, jestem dumny, że jesteście
mieszkańcami Tczewa.
Jak powiedział prezydent, z liczby
rozdanych nagród i stypendiów
wynika, że w Tczewie najsilniejsze są dwie dyscypliny – piłka
ręczna i lekkoatletyka.

M. MYKOWSKA

39 zawodników oraz 16 trenerów
otrzymało nagrody prezydenta
Tczewa Mirosława Pobłockiego
za osiągnięcia w 2014 r. Ponadto
przyznanych zostało 7 stypendiów oraz 10 wyróżnień. Uroczystość ich wręczenia odbyła się 28
stycznia w Urzędzie Miejskim.

Nagrody wręczali prezydent Mirosław Pobłocki oraz jego zastępca – Adam Urban

– Samorząd Tczewa będzie was
wspierać, byście mieli jak najlepsze warunki do uprawiania
sportu. Wracajcie zawsze z tarczą
– powiedział M. Pobłocki.

Nagrody otrzymali zawodnicy:
• Alicja Michalska, lekkoatletyka, UKS Krawiec
• Oliwia Koss, lekkoatletyka, UKS Krawiec
• Julia Grzybek, lekkoatletyka, UKS Krawiec
• Weronika Szlagowska, lekkoatletyka, UKS Krawiec
• Jagoda Cesarz, lekkoatletyka, UKS Krawiec
• Julia Kowalska, lekkoatletyka, UKS Krawiec
• Mateusz Fergon, boks, KS Wisła Tczew
• Kacper Sadowski, piłka ręczna, MKS Sambor
• Karol Różycki, piłka ręczna, MKS Sambor
• Aleks Jączyński, piłka ręczna, MKS Sambor
• Paweł Woźniak, piłka ręczna, MKS Sambor
• Agata Warczyńska, piłka ręczna, MKS Sambor
• Oskar Dziuban, 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
• Rafał Waruszewski, piłka ręczna, MKS Sambor
• Mateusz Daszek, piłka ręczna, MKS Sambor
• Jakub Kordek, piłka ręczna, MKS Sambor
• Wiktor Wilma, piłka ręczna, MKS Sambor
• Miłosz Walkowiak, triathlon, MKS Sambor
• Michał Jaszczerski, pięciobój nowoczesny, MKS Sambor
• Mateusz Lipiak, lekkoatletyka, MKS Sambor
• Kamil Gajewski, tenis, SKT Sopot
• Urszula Jakimowicz, lekkoatletyka, SKLA Sopot
• Wiktoria Frankowska, piłka ręczna, MKS Sambor
• Oliwia Gwizdalska, piłka ręczna, MKS Sambor
• Karolina Hanzek, piłka ręczna, MKS Sambor

Za otrzymane nagrody, w imieniu
zawodników i trenerów, podziękował Eugeniusz Markowicz,
trener MKS Sambor.
Nagrody finansowe są jedno-

razowe i wynoszą od 250 do 1000
zł, a stypendia w wysokości od
400 do 500 zł wypłacane będą
przez 10 miesięcy.

M.M.

• Klaudia Jędrycha, piłka ręczna, MKS Sambor
• Agnieszka Kajtek, piłka ręczna, MKS Sambor
• Daria Majocha, piłka ręczna, MKS Sambor
• Oktawia Majorowska, piłka ręczna, MKS Sambor
• Patrycja Orzłowska, piłka ręczna, MKS Sambor
• Aleksandra Suska, piłka ręczna, MKS Sambor
• Magdalena Wańczyk, piłka ręczna, MKS Sambor
• Sandra Wawrzynkiewicz, piłka ręczna, MKS Sambor
• Dominika Znajdek, piłka ręczna, MKS Sambor
• Michalina Znajdek, piłka ręczna, MKS Sambor

• Mariusz Marut, pięciobój nowoczesny, MKS Sambor
• Małgorzata Lidzińska, lekkoatletyka, MKS Sambor
• Józef Krawczykiewicz, lekkoatletyka, MKS Sambor
• Sabina Wasiek, lekkoatletyka, UKS Krawiec
• Artur Wierzbicki, piłka ręczna, MKS Sambor
• Robert Karnowski, piłka ręczna, MKS Sambor
• Tadeusz Galiński, lekkoatletyka, MKS Sambor
• Eugeniusz Markowicz, lekkoatletyka, MKS Sambor
• Edmund Antczak, lekkoatletyka, Klub Lekkoatletyczny
Lechia Gdańsk

Stypendia:

Wyróżnienia:

• Sebastian Pabjan, wioślarstwo, KKS Unia Tczew
• Daniela Kamińska, triathlon, MKS Sambor
• Daniel Ławrynowicz, pięciobój nowoczesny, MKS Sambor
• Lucyna Borkowska, pływanie, MKS Sambor
• Patryk Sowiński, lekkoatletyka, MKS Sambor
• Katarzyna Godlewska, lekkoatletyka, MKS Sambor
• Patryk Baran, lekkoatletyka, MKS Sambor

• Krystian Jurczyński, kolarstwo szosowe,
Stowarzyszenie UKS Rowerowy Tczew
• Grzegorz Tyrolski, lekkoatletyka, UKS Krawiec
• Mateusz Deptulski, radioorientacja sportowa,
Tczewskie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej
• Maria Deptulska, radioorientacja sportowa,
Tczewskie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej
• Magdalena Rutkowska, radioorientacja sportowa,
Tczewskie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej
• Miłosz Sabiecki, karate shotokan,
Tczewski Klub Karate•DO
• Natalia Stubba, karate shotokan,
Tczewski Klub Karate•DO
• Julia Sabiecka, karate shotokan,
Tczewski Klub Karate•DO
• Natalia Kuzioła, karate shotokan,
Tczewski Klub Karate•DO
• Krzysztof Małkiewicz, lekkoatletyka, MKS Sambor

Trenerzy:
• Teresa Beśka, lekkoatletyka, UKS Krawiec
• Mariusz Grubich, wioślarstwo, KKS Unia Tczew
• Elżbieta Olszewska•Duluk, lekkoatletyka, UKS Krawiec
• Ryszard Kruża, boks, KS Wisła Tczew
• Tomasz Śmiełowski, piłka ręczna, MKS Sambor
• Dorota Szymkiewicz, piłka ręczna, MKS Sambor
• Sławomir Gdaniec, triathlon, MKS Sambor
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Firmy z Tczewa wśród najlepszych
pracodawców Pomorza
Firma Edoradca z Tczewa oraz Grupa GPEC, której częścią jest tczewski Zakład Energetyki Cieplnej
zostali laureatami konkursu „Pomorski Pracodawca Roku 2014.
Ideą konkursu jest wyłonienie liderów wśród pomorskich przedsiębiorstw, które nie tylko osiągają dobre wyniki ekonomiczne,
ale również tworzą właściwe warunki pracy oraz potrafią dostrzec
potencjał swoich pracowników.
Konkurs organizowany jest przez
Pracodawców Pomorza, zrzeszających firmy o różnym profilu
działalności, formie własności
i wielkości. Obecnie organizacja
skupia blisko 700 firm.
Firma EDORADCA z siedzibą
w Tczewie została nagrodzona
w kategorii małe przedsiębiorstwo. Specjalizuje się w kompleksowym doradztwie w zakresie pozyskiwania funduszy
europejskich oraz zarządzaniu
projektami finansowanymi ze
środków pomocowych na inwestycje w przedsiębiorstwach,
badania i rozwój oraz szkolenia.
Aktywnie działa na rynku Funduszy Kapitałowych wpierając
przedsiębiorczość poprzez inkubację i tworzenie innowacyjnych
startup’ów.
Firma realizuje budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego
na terenie Pomorskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej w Tczewie.
W najbliższym czasie obiekt zostanie oddany do użytku. Tym

Grupa GPEC to laureat w kategorii duże przedsiębiorstwo.
– Od lat realizujemy programy,
które pozwalają naszym pracownikom na rozwój ich umiejętności i kompetencji oraz
wdrażamy projekty, które razem
z pracownikami realizujemy na
rzecz lokalnych społeczności
w naszych miastach – mówi Lucyna Federowicz, dyrektor ds.
personalnych i strategii Grupy
GPEC.
samym EDORADCA oferuje nowe
miejsca pracy dające możliwość
rozwoju zawodowego przy ciekawych i innowacyjnych projektach.
Każdy pracownik firmy uczestniczy w profesjonalnym szkoleniu
wstępnym i otrzymuje pakiet
szkoleń oraz wsparcie coachingowe podnoszące kwalifikacje
i kompetencje zawodowe na każdym etapie rozwoju zawodowego i osobistego.
– Jesteśmy niezwykle dumni,
że nasza firma otrzymała tak
prestiżowe wyróżnienie – mówi
Tomasz Grabowski – prezes
zarządu. – Otrzymaliśmy nagrodę przyznawaną za działanie w zgodzie z zasadami etyki
i odpowiedzialności społecznej.
Przyznanie nam tej prestiżowej
nagrody niewątpliwie motywuje
nasz 50-cio osobowy zespół do
dalszego działania. Chcielibyśmy
podziękować naszym pracownikom, bez których sukces naszej
firmy nie byłby możliwy.

Firma inwestuje w rozwój pracowników np. nowatorskie metody szkoleniowe. Dodatkowo
Grupa prowadzi kilka programów
rozwoju talentów oraz system
elektronicznych i tradycyjnych
szkoleń wewnętrznych.
Grupa GPEC wypracowała także
nowoczesny system wynagradzania i motywowania z premią
za realizację celów oraz nagrodą
z zysków. Pracownicy posiadają
również szeroki pakiet świadczeń
pozapłacowych: prywatną opiekę medyczną, dopłaty do wypoczynku, bilety do kina i teatru,
bony apteczne, dofinansowanie
zajęć sportowych, pakiet dla
młodych rodziców, (np. wyprawka oraz dodatkowy miesięczny
płatny urlop).
Grupa GPEC od lat angażuje się
w wiele inicjatyw z zakresu
społecznej odpowiedzialności
biznesu. Wśród nich było m.in.
odnowienie i doposażenie placu
zabaw na tczewskiej kanonce.

Nieruchomości na sprzedaż
Gmina Miejska Tczewa organizuje w najbliższym czasie kilka postępowań przetargowych. Jeśli jesteś
zainteresowany nabyciem nieruchomości, koniecznie sprawdź ofertę na www.sip.tczew.pl (zakładka
działki na sprzedaż).

Wkrótce do sprzedaży trafią również pozostałe nieruchomości:
– ul. Armii Krajowej 39 (dawny
budynek Urzędu Stanu Cywilnego) – pow. budynku 645,93 m2,

działka nr 369 o pow. 3023 m2,
obr. 5. Cena wywoławcza to
2 300 000 zł. Jest to nieruchomość zabudowana, przeznaczona pod działalność usługową.
Planowany termin przetargu to
koniec drugiego kwartału br.
– ul. Czerwonego Kapturka, dz.
173, pow. 6914 m2, obr. 11. Cena
wywoławcza wynosi 2 200 000 zł.
Jest to nieruchomość niezabudowana , przeznaczona pod usługi.
Planowany termin przetargu: koniec drugiego kwartału br.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Tczewie (II piętro) zostały
wywieszone:

l wykaz nieruchomości nie-

zabudowanej stanowiącej
własność Gminy Miejskiej
Tczew przeznaczonej do
sprzedaży w drodze przetargu. Nieruchomość położona
jest w Tczewie u zbiegu ulic
Forsterów i ks. Władysława
Młyńskiego oraz oznaczona
numerem działki 60/4 obr.
12 o pow. 3630 m2, KW
GD1T/00002515/2. Ww.
działka przeznaczona jest
do sprzedaży na funkcje dopuszczone w Zmianie Miejscowego Planu Ogólnego
Zagospodarowania Przestrzennego miasta Tczewa
w rejonie ulic Głowackiego,
pomiędzy drogą nr 1 na
południe od osiedla Górki
I i II, a południową granicą
miasta w Tczewie symbolem UU.10 – przeznaczenie
podstawowe terenu: tereny
usługowe;

l wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej,
położonej w Tczewie, przy
Skwerze 750-lecia miasta
Tczewa, Obr. 13, dz. 174/4;

l wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej,
położonej w Tczewie, przy
Skwerze 750-lecia miasta
Tczewa, Obr. 13, dz. 174/5;

l wykaz nieruchomości prze-

Sprawdź ofertę Gminy Miejskiej Tczew

11 marca odbędzie przetarg nieograniczony na sprzedaż działki o pow. 5750 m2 położonej
w Tczewie przy ul. Czerwonego Kapturka, z przeznaczeniem na działalność usługową.
Cena wywoławcza wyniesie
1 810 000 zł. Więcej o ofercie na:
http://www.bip.tczew.pl

Ogłoszenia

Jeżeli interesują Państwa inne
nieruchomości np. pod zabudowę jednorodzinną, prosimy
śledzić informację na stronie:
http://www.bip.tczew.pl/
wiadomosci/1157/lista/sprzedaz lub w Urzędzie Miejskim
w Tczewie Wydział Gospodarki
Mieniem Komunalnym, II piętro pok. 55, tel. 58 77 59 362,
e-mail: rawa@um.tczew.pl .

znaczonej do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej,
położonej w Tczewie, przy
Skwerze 750-lecia miasta
Tczewa, Obr. 13, dz. 174/6;

l wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej,
położonej w Tczewie, przy
ul. Jarzębinowej, Obr. 4, dz.
39/178;

l wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej,
położonej w Tczewie, przy
ul. Robotniczej, Obr. 1, dz.
527/2;

l wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej,
położonej w Tczewie, przy
ul. Robotniczej, Obr. 1, dz.
528/2.
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l Prezydent Miasta Tczewa
informuje, że na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro)
został wywieszony wykaz
nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność
Gminy Miejskiej Tczew
przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.
Nieruchomość położona
jest w Tczewie przy ul. Armii Krajowej 39 i oznaczona
numerem działki 369 obr. 5
o pow. 3023 m2,
KW GD1T/00024164/6
Działka nr 369 obr. 5 według Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tczewa
zapisana jest
w obrębie jednostki urbanistycznej oznaczonej na
rysunku Planu symbolem
UMW4 – „Suchostrzygi”.
W jednostce tej wyróżniono obszar przestrzeni publicznej wskazany do działań
inwestycyjnych do roku
2015 określony symbolem
UMW4 – I „Wielofunkcyjne centrum usługowe
20-tysięcznej zachodniej
dzielnicy mieszkaniowej” – przeznaczeniem
terenu jest wielofunkcyjne centrum usługowe
zachodniego zespołu
osiedli mieszkaniowych z
parkingami ogólnodostępnymi, wyodrębniono w
nim tereny oznaczone na
rysunku planu symbolami:

•

•

03UO – przeznaczenie
rozwinięcie funkcji centrum
handlowego z podwyższeniem standardów zabudowania i zagospodarowania
dot. ww. działki
05UO – przeznaczenie
zabudowa usługowo-handlowa dot. ww. działki

l Prezydent Miasta Tczewa
informuje, że na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro)
został wywieszony wykaz
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w
drodze bezprzetargowej,
położonej w Tczewie, przy
ul. Ceglarskiej, Obr. 14,
dz. 38/2.

Straż Miejska posumowała 2014 rok

Najważniejsze: bezpieczeństwo i porządek publiczny
Tczewska Straż Miejska podsumowała działania w 2014 r. Najważniejsze było bezpieczeństwo
i porządek publiczny. Bardzo
dobrze układa się współpraca
z policją. W ubiegłym roku doszło
do 1148 wspólnych patroli, policja
ustalając sprawców przestępstw
coraz częściej korzysta z nagrań
centrum monitoringu.
l W 2013 r. Straż Miejska odnotowała 10 531 interwencji (8907
w 2013 r.), z tego 6865 to zgłoszenia mieszkańców, przedstawicieli
instytucji oraz własne interwencje strażników, 2029 zgłoszonych
zostało przez operatorów monitoringu, a 1637 przez dyżurnych
Komendy Powiatowej Policji
w Tczewie.
l W 2014 r. strażnicy nałożyli
1394 mandaty (2016 w 2013 r.) na
łączną kwotę 119 800 zł, pouczono 2646 osób, skierowano 145
wniosków o ukaranie do sądu.
Najwięcej mandatów (678) dotyczyło wykroczeń przeciwko ustawie o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
i było to np. spożywanie alkoholu
w miejscu niedozwolonym. 461
mandatów nałożono za wykroczenia przeciw bezpieczeństwu
w ruchu drogowym (np. niezgodne z przepisami parkowanie, zastawianie wjazdów, przechodzenie na czerwonym świetle), 132
mandatów dotyczyły wykroczeń
przeciwko urządzeniom użytku
publicznego ( m.in. akty wandalizmu, niszczenie terenów zielonych, zanieczyszczania terenów
publicznych przez psy).
l 145 osób (112 osób w 2013 r.)
z upojeniem alkoholowym przewieziono do pogotowia socjalnego w Elblągu (67), do miejsca zamieszkania (53), do policyjnej izby

M. MYKOWSKA

Ogłoszenia

Podczas imprez plenerowych (na zdjęciu dożynki działkowe) Straż
Miejska organizuje działania profilaktyczne, często w formie gier i zabaw

zatrzymań (1), do szpitala (2), do
ogrzewali w Tczewie (9), do ośrodków w Malborku i Gdańsku.
l Straż Miejska przeprowadziła
1148 (1097 w 2013 r.) wspólnych
patroli z policją.
l Osadzeni z Aresztu Śledczego
w Starogardzie Gdańskim w 2014 r.
zebrali 1574 worki i poj. 120 l. oraz
16 przyczep ciągnikowych odpadów z terenów zielonych, skwerów, chodników i innych miejsc
publicznych. Ponadto pracowali
przy koszeniu traw, odchwaszczaniu chodników, usuwaniu śmieci
z miejsc przebywania bezdomnych,
zbierali liście, gałęzie po obcinkach
drzew i inne odpady zielone.
Średnio na terenie Tczewa pracowało 3 skazanych, przez 205 dni.
l W 2014 r. dzielnicowi strażnicy
miejscy pełnili służbę na osiedlach:
– Suchostrzygi i Bajkowe
– Śródmieście i Zatorze
– Stare Miasto i Czyżykowo.
Dzielnicowi pracujący na os.
Suchostrzygi i Bajkowym pod-

jęli 342 interwencje własne oraz
360 zleconych (przez administracje, dyżurnych Straży Miejskiej,
mieszkańców), nałożyli 141 mandatów karnych na łączną kwotę
11 750 zł, pouczyli 227 osób.
Na terenie Śródmieścia i Zatorza
dzielnicowi podjęli 390 interwencji własnych, 713 zleconych, nałożyli 214 mandatów na łączną kwotę 17 650 zł, pouczyli 151 osób.
Na Starym Mieście i Czyżykowie
dzielnicowi podjęli 322 interwencje własne, 685 zleconych, nałożyli 95 mandatów na łączną kwotę 7 395 zł, pouczyli 265 osób.
l 88 nagrań z monitoringu przekazano Komendzie Powiatowej
Policji. W większości dotyczyły
one kolizji i wypadków drogowych, kradzieży i uszkodzenia
mienia, były też nagrania rozbojów, uszkodzenia samochodów.
l Strażnicy zabezpieczali 54 uroczystości oraz imprezy patriotyczne, kulturalne, sportowe,
rekreacyjne, religijne.

Priorytety na 2015 r.
Andrzej Jachimowski

Komendant Straży Miejskiej w Tczewie

– Naszym najważniejszym zadaniem pozostaje dbanie o bezpieczeństwo i porządek publiczny w Tczewie. Poza tym za cel na 2015 rok postawiliśmy sobie spełnienie wymogów i uzyskanie certyfikatu w zakresie standaryzacji straży miejskich i
gminnych woj. pomorskiego. Jest to projekt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,
w ubiegłym roku taki certyfikat otrzymały tylko dwie straże w woj. pomorskim – w Starogardzie Gd. i
w Gdańsku. Zależy nam, aby mieszkańcy wiedzieli, jakie zadania realizują funkcjonariusze, zachęcamy
tczewian do udziału w planowaniu przedsięwzięć mających na celu poprawę bezpieczeństwa i stanu
sanitarno-porządkowego w mieście. Będziemy kontynuować współpracę z policją i podejmować
wspólne działania m.in. z Wydz. Ruchu Drogowego, Wydziałem ds. Nieletnich, Wydziałem Prewencji
KPP Tczew. Nadal będziemy współpracować z Aresztem Śledczym w Starogardzie Gd. i wykorzystywać tam osadzonych do prac porządkowych na terenie miasta. Zwrócimy też baczniejszą uwagę na
egzekwowanie zakazu wywieszania ogłoszeń w miejscach do tego niewyznaczonych .
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DZIĘKUJEMY ZA WIGILIJNĄ POMOC

Krótko

Organizatorzy dwunastego już
spotkania wigilijnego tczewian
podziękowali tym, którzy pomogli w przygotowaniu uroczystości.

16 lutego w Urzędzie Miejskim,
gospodarze i organizatorzy
spotkali się z tymi, dzięki którym
wigilia miejska mogła się odbyć.
Wszyscy otrzymali podziękowania podpisane przez ks. prałata
Piotra Wysgę, Mirosława Pobłockiego, prezydenta Tczewa, Mirosława Augustyna, przewod-

Będzie album o harcerzach
M. MYKOWSKA (2)

Miejska wigilia odbyła się 21
grudnia 2014 r. – już po raz
dwunasty. – To nasze wigilijne
spotkanie nie byłoby możliwe,
gdyby nie grono darczyńców,
wolontariuszy i wszystkich innych osób, które pomogły w organizacji tego przedsięwzięcia
– powiedziała Katarzyna Mejna, sekretarz miasta, podczas
spotkania w Urzędzie Miejskim.
– Dziękujemy Wam wszystkim
z całego serca.

Podziękowania trafiły do około 60 osób. Fot. M. Mykowska

niczącego Rady Miejskiej oraz
drobne upominki i zaproszenie
do współpracy przy przygotowywaniu kolejnej wigilii. Spotkanie
umilił występ utalentowanej
tczewianki Arlety Kotlęgi.
Podziękowania adresowane do
około 60 osób – przedstawicie-

li instytucji, cukierni, piekarni,
lokali gastronomicznych, szkół,
przedszkoli, chórów, dziennikarzy i wielu innych, przekazali ks.
Piotr Wysga, sekretarz miasta
Katarzyna Mejna oraz wiceprezydent Tczewa Adam Urban.

M.M.

Maturzyści tańczyli na starówce

Polonezem na egzamin dojrzałości
Tanecznym krokiem tczewscy
maturzyści rozpoczęli czas
intensywnych przygotowań
do egzaminu dojrzałości. Na
starówce poloneza tańczyli
uczniowie ośmiu szkół ponadpodstawowych z Tczewa i Swarożyna.
Maturzyści zatańczyli na ulicach
miasta już po raz drugi. W tym
roku w imprezie wzięli udział
uczniowie z siedmiu szkół ponadgimnazjalnych w Tczewie (Zespół
Szkół Katolickich, I LO, II LO, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół
Szkół Technicznych, Zespól Szkół
Budowlanych i Odzieżowych,
Zespół Szkół Rzemieślniczych
i Kupieckich) oraz z Zespołu Szkół
Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarożynie.
Inicjatorem imprezy było Uniwersyteckie Katolickie Liceum
Ogólnokształcące, a wydarzenie
odbyło się przy wsparciu samorządów miasta i powiatu. 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.

9 listopada 1931 r. Komendant
Chorągwi Pomorskiej powołał
Hufiec ZHP Tczew. Za niespełna dwa lata tczewscy harcerze będą obchodzić jubileusz
85-lecia. Z tej okazji zbierają
materiały do publikacji.
Jesteśmy jednym z najstarszych
hufców harcerskich w Chorągwi Gdańskiej. Dla upamiętnienia tej rocznicy Komenda Hufca wraz z Agencją Impresaryjną
Pop&Art. Postanowiła wydać
album fotograficzny obrazujący 85 lat harcerstwa na ziemi
tczewskiej.
Zwracamy się z apelem do
druhen, druhów i wszystkich
mieszkańców Tczewa, którzy
w swoich albumach rodzinnych
posiadają zdjęcia związane
z historią harcerstwa tczewskiego, o udostepnienie ich
z krótkim opisem wydarzeń
i postaci na zdjęciach.
Weryfikacją pod względem
tematycznym i technicznym
oraz skanowaniem zdjęć zajmuje się p. Józef Golicki, który
jest wydawcą wielu albumów
fotograficznych związanych
z historią Tczewa – czytamy
w apelu tczewskich harcerzy.

Poloneza tańczyło blisko 400 maturzystów

Mickiewicza i Krótkiej, by spotkać
się na pl. Hallera. Tam na scenie
czekali już samorządowcy miasta i powiatu oraz ks. prałat Piotr
Wysga. Wszyscy życzyli maturzystom powodzenia na egzaminie
dojrzałości. Prezydent Tczewa
Mirosław Pobłocki przygotował
dla młodzieży upominek – długopisy z napisem: „Matura napisze się sama...”. W imieniu prezydenta wręczali je jego zastępcy
Adam Burczyk i Adam Urban
oraz sekretarz miasta Katarzyna
Mejna.

– Zazdroszczę wam młodości
i tego, że wszystko jeszcze przed
wami – powiedział wiceprezydent Adam Burczyk. – Przekazujemy wam magiczne długopisy,
ale uczyć się i tak trzeba…
Zakończeniem imprezy był
koncert Przemka Radziszewskiego.
A za rok kolejny polonez na
tczewskiej starówce. Już dzisiaj
zapraszamy przyszłorocznych
maturzystów.

M.M.

Zainteresowanych
tematem prosimy
o bezpośredni kontakt
telefoniczny
z p. J. Golickim
(tel. 58 531 11 45
lub 692 311 363).
Można też przekazywać
zdjęcia do Komendy
Hufca ZHP przy ul. Wojska
Polskiego 18b, w każda
środę w godz. 18.0020.00 lub kontaktować
się telefonicznie
pod nr. 58 777 43 87
lub kom. 605 184 193.
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TCZEWIANIE UCZCILI ŚWIĘTO MIASTA
Tczewianie uroczyście obchodzili święto miasta, które w tym roku przypadło
w 95 rocznicę powrotu Tczewa do Polski.

U

roczysta sesja Rady Miejskiej,
wyróżnienia dla zasłużonych,
odsłonięcie tablicy poświęconej gen. Hallerowi i wystawa w
Fabryce Sztuk – tak tczewianie
świętowali urodziny miasta – 30
stycznia.
Zanim to jednak nastąpiło, Mirosław Pobłocki, prezydent
Tczewa, wysłał życzenia i upominki wszystkim mieszkańcom Tczewa, którzy urodzili się
30 stycznia. Okazało się, że takich jubilatów, zameldowanych
w Tczewie, jest 153 – najmłodsi świętowali roczek (2 dzieci),
a najstarsza tczewianka obchodziła 92. urodziny.
Uroczystości Dnia Tczewa rozpoczęły się mszą św. w intencji
mieszkańców, która odprawiona została w kościele farnym. Po
niej, w Centrum Kultury i Sztuki, odbyła się uroczysta sesja
Rady Miejskiej. Zebranych gości
powitał Mirosław Augustyn,
przewodniczący Rady Miejskiej.
Po nim głos zabrał radny Kazimierz Ickiewicz, który przygotował referat pt. „Kiedy myślę…
Ojczyzna”. W swoim wystąpieniu
radny nawiązywał do dorobku
Jana Pawła II.
Prezydent Mirosław Pobłocki przypomniał najważniejsze
wydarzenia, których byliśmy
świadkami w ubiegłym roku w
Tczewie. Szczególnie podkreślił
otwarcie najnowocześniejszego
w kraju zakładu utylizacji odpadów, poprawę estetyki i wizerun-

Tadeusz Magdziarz został wyróżniony medalem „Pro Domo Trsoviensi”

ku miasta, rozwój infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej, remonty
dróg. Dużym sukcesem stała się
również pierwsza edycja budżetu
obywatelskiego, w której wziął
udział co szósty mieszkaniec
Tczewa.
– Rok 2014 był skromniejszy pod
względem wydatków inwestycyjnych, ale jak widać – udało nam
się maksymalnie wykorzystać
środki, którymi dysponowaliśmy

Sesję uświetnił występ Laury Dziąby…

– podsumował M. Pobłocki. – W
tym roku wydatki na inwestycje
wynoszą prawie 24 mln zł – to o
ponad 60 proc. więcej niż w 2014
roku. Podwoiła się kwota przeznaczona na budżet obywatelski. Przed nami nowe wyzwania.
Jednym z najważniejszych celów
obecnej kadencji jest pozyskanie funduszy unijnych na kolejne działania. Zdobycie środków
zewnętrznych zagwarantuje dal-

… i Pauli Brzóski

szy dynamiczny rozwój miasta.
Nie mniej ważna jest poprawa
komfortu codziennego życia
mieszkańców. O tym decydują
nie tylko duże inwestycje, ale też
wiele drobnych przedsięwzięć
– remonty chodników, nowe place zabaw, bogatsza oferta spędzania wolnego czasu. To nasze
wspólne zadanie – pracować tak,
aby tczewianom żyło się w Tczewie coraz lepiej.
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Po uroczystej sesji, jej uczestnicy przeszli na pl. Hallera, gdzie wmurowano tablicę poświęconą dowódcy Błękitnej Armii

Kulminacyjnym momentem sesji było wręczenie nagród i wyróżnień tym, którzy w ubiegłym
roku najbardziej zasłużyli się dla
Tczewa i regionu.
Medal „Pro Domo Trsoviensi”
otrzymał Tadeusz Magdziarz
– za zasługi dla miasta Tczewa i
za działalność społeczną na rzecz
propagowania turystyki. Medal
przyznała Rada Miejska na wniosek Nadwiślańskiego Klubu Krajoznawczego TRSOW.

Pierścienie Mechtyldy – wyróżnienia Kociewskiego Kantoru
Edytorskiego, otrzymali:
– w dziedzinie literatury:
Katarzyna Peplińska
– w dziedzinie publicystyki:
Grzegorz Woliński
i Stanisław Sierko
– w dziedzinie edukacji
regionalnej: Alicja Gajewska
i Jarosław Pająkowski.
Uroczystości uświetniły krótkie
występy utalentowanych mło-

dych tczewianek – Laury Dziąby, uczennicy Gimnazjum nr 3
oraz licealistki Pauli Brzóski,
finalistki programu Must Be The
Music.
Na zakończenie sesji, Jacek Prętki odczytał fragment wspomnień
Kazimierza Piechowskiego,
honorowego obywatela miasta
Tczewa, byłego więźnia obozu
koncentracyjnego Auschwitz,
więźnia, któremu udało się uciec
z niewoli.

Po uroczystej sesji, jej uczestnicy
przeszli na pl. Hallera, gdzie nastąpiło symboliczne odsłonięcie
tablicy poświęconej gen. Józefowi
Hallerowi i jego żołnierzom. Tablica została wmurowana w posadzkę (niedaleko figurki pory roku)
– w miejscu, gdzie zgodnie z zachowaną fotografią z 1920 r., stał
gen. Haller. Żołnierze gen. Hallera
wkroczyli do Tczewa 30 stycznia
1920 r., natomiast sam generał
przybył do miasta 4 lutego.

M.M.

110 lat Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Tczewie

JAK WODA – TO TYLKO TCZEWSKA
Otwarcie wystawy poświęconej
110-leciu Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji było jedną z imprez
towarzyszących świętu miasta
– 30 stycznia.

stwa Miłośników Ziemi Tczewskiej
oraz zbiorów prywatnych Józefa
Golickiego, Józefa Ziółkowskiego,
Jana Musiała oraz Stanisława Zaczyńskiego. Ekspozycji towarzyszą
publikacje Ryszarda Lidzbarskiego – „W poszukiwaniu tczewskich
wież ciśnień” i „Prekursor tczewskiej inżynierii środowiska”.

Oficjalne otwarcie ekspozycji
nastąpiło nie poprzez przecięcie
wstęgi, ale toast – ze zdrowej
tczewskiej wody.
Ekspozycja prezentuje historię
powstania i działalność tczewskiego ZWiK-u. To również niepowtarzalna okazja do zapoznania się z procesem pozyskiwania
i uzdatniania wody, której każdego dnia używamy.
– Niezbyt często zastanawiamy
się skąd pochodzi ta woda. Czy
znamy drogę, którą musi przejść
od źródła do naszego kranu? Kto
wie, ile wody podczas swojego
życia wypija człowiek? Co to jest
podatek rurny? Czym zajmował
się rurmistrz? Kiedy powstały
pierwsze tczewskie łaźnie? Co
miał wspólnego kat z gospodarką wodną? Ile wież ciśnień było

Wystawę otwarto toastem wzniesionym zdrową tczewską wodą
(od lewej: Alicja Gajewska, Marcjusz Formalik, Mirosław Pobłocki)

w Tczewie na przestrzeni lat i do
czego służyły? Jaka jest obecnie
łączna długość sieci wodociągowej w Tczewie? Na te i na wiele
innych pytań znajdziemy odpowiedź na naszej wystawie „110
lat Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Tczewie” – zaprasza do

zwiedzania ekspozycji Alicja Gajewska, dyrektor Fabryki Sztuk.
Wystawa przygotowana została ze
zbiorów, dokumentów i fotografii
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w Tczewie, Muzeum Wodociągów
w Bydgoszczy, Archiwum Państwowego w Gdańsku, Towarzy-

– W 2015 r. Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Tczewie obchodzi
jubileusz 110-lecia. To data symboliczna, związana z budową ujęcia
wody „Park Miejski” i wieży ciśnień
– tłumaczy Marcjusz Fornalik,
prezes ZWiK. – Pierwsze informacje
dotyczące tczewskiej wody odnotowały XIII i XIV-wieczne kroniki.
Tczew słynie z dobrej jakości
wody. Jest pozyskiwana z kredowych pokładów znajdujących
się na terenie miasta. Parametry
tczewskiej wody od lat spełniają
unijne standardy i odpowiadają
parametrom wody mineralnej.

Wystawę można oglądać do 20
marca. Wstęp wolny.
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WYBIERAMY SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ
TCZEWSKIE SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJA ROZPOCZYNAJĄ REKRUTACJĘ UCZNIÓW
NA NASTĘPNY ROK SZKOLNY. PRZED PODJĘCIEM DECYZJI ZWIĄZANEJ Z WYBOREM SZKOŁY
WARTO ZAPOZNAĆ SIĘ Z OFERTĄ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK EDUKACYJNYCH, KTÓRĄ
PREZENTUJEMY PONIŻEJ.
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,
www.ssp2tczew.superszkolna.pl
dyrektor: Robert Kraska
Ø liczba uczniów: 592
Ø liczba oddziałów: 28
Ø klasy profilowane:
sportowa o profilu pływanie,
integracyjna
Ø zajęcia pozalekcyjne:
• klasy I-III
– koła przedmiotowe:
poszerzające wiedzę i umiejetności uczniów zdolnych,
język angielski, teatralne
w j. angielskim,
– koła zainteresowań: Odyseja Umysłu, Projekt Tapori,
taniec towarzyski, zabawy
grafomotoryczne, papieroplastyka, origami, rękodzieło
artystyczne
– zajęcia sportowe: pływanie,
zajęcia sportowo-rekreacyjne, kształtujące prawidłową
postawę, sportowe w ramach programu Mały Mistrz,
koło sportowe
• klasy IV-VI
– koła przedmiotowe:
przygotowanie do testów
z j. polskiego i matematyki, j. angielski, j. angielski
(konwersacje), j. niemiecki,
historyczne, matematyczne,
przyrodnicze, Klub Przyrodnika-Podróżnika
– koła zainteresowań: Odyseja Umysłu, chór szkolny,
muzyczne, plastyczne,
filatelistyczne, biblijne, kultury chrześcijańskiej, taniec
towarzyski, Koło Przyjaciół
Biblioteki, Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego
– zajęcia sportowe: pływanie,
piłka ręczna, koło sportowe
– zajęcia specjalistyczne
(kl. I-VI): logopedyczne,
gimnastyka korekcyjna,

rewalidacja, terapia pedagogiczna, terapia zajęciowa, terapia pedagogiczna, zajęcia
wyrównawcze, czytelnicze
z elementami biblioterapii,
ruch rozwijający Weroniki
Sherborne
– programy profilaktycznowychowawcze: Cukierki,
Magiczne kryształy, Spójrz
inaczej
średni wynik testu szóstoklasistów w 2014 r.: 21,29*

żoletowe, Klanzusiowe koło
origami, Pudełko wyobraźni
–zajęcia z dramy, terapia
logopedyczna
• klasy IV-VI – koło dziennikarskie, teatralne, gotowania,
Młodego internauty, BRD,
Młodego przyrodnika, szkółka
gitarowa, chór, Chce spędzać
czas aktywnie i sportowo,
Z matematyką za pan brat,
Szkolne koło Caritas, Biblijny
klub filmowy, zajęcia wyrównawcze, socjoterapeutyczne

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5
im. Adama Mickiewicza

średni wynik testu szóstoklasistów w 2014 r.: 23,67*

ul. Obr. Westerplatte 18
tel./fax 58 531-35-27

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7
im. Stanisława Staszica

sekretariat.sp5@wp.pl
www.sp5tczew.superszkolna.pl
dyrektor: Gabriela Makać

ul. Stoczniowców 15a
tel./fax 58 531-35-06

Ø liczba uczniów: 537

sp7tczew1@tcz.pl
www.sp7tczew.superszkolna.pl

Ø liczba oddziałów: 22

dyrektor: Jan Kur

Ø zajęcia pozalekcyjne:

Ø liczba uczniów: 276

• klasy I-III – zajęcia wyrównawcze, koło taneczne, Klub
zdrowusiów, Koło Małego
Europejczyka, Angielski
w piosence i filmie, koło fla-

Ø liczba oddziałów: 15
Ø zajęcia pozalekcyjne:
• klasy I-III – zajęcia wspierające rozwój dziecka, terapia

pedagogiczna, kółko ekologiczne, taneczne, plastyczne,
gimnastyka korekcyjna
• klasy IV-VI – koło matematyczne, teatralne, redakcyjne, gitarowe, historyczne,
przyrodnicze, ekologiczne,
plastyczne, Klub Przyjaciół Biblioteki, chór, Grupa
Liturgiczna, j.angielski, zajęcia wyrównawcze, terapia
pedagogiczna, gimnastyka
korekcyjna
średni wynik testu szóstoklasistów w 2014 r.: 22,32*

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
Ø liczba uczniów: 376
Ø liczba oddziałów: 17
Ø zajęcia pozalekcyjne:
• klasy I-III – zajęcia rozwijające, korekcyjno-kompensacyjne, plastyczne, muzyczne,
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I GIMNAZJALNĄ
dziennikarskie, wspomagające rozwój dziecka
• klasy IV-VI – koło dziennikarskie, informatyczne,
teatralne, turystyczno-krajoznawcze, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wyrównawcze, SKS, piłka nożna
dziewcząt
średni wynik testu szóstoklasistów w 2014 r.: 24,15*

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
M. MYKOWSKA (2)

dyrektor: Iwona Kardasz
Ø liczba uczniów: 820
Ø liczba oddziałów: 35
Ø klasy profilowane: sportowa
o profilu lekkoatletycznym,
rozszerzony język niemiecki,
integracyjna
Ø zajęcia pozalekcyjne :
• klasy I-III – chór, koło
plastyczne, recytatorskie,
przyjaciół książki, polonistyczno-literackie, ekologiczno-przyrodnicze,
turystyczno-artystyczne,
matematyczne, koło regionalne „Samborowe Dzieci”,
klub ciekawskich, j. angielski,
j. niemiecki, Klub Przyjaciół
Zdrowia, Klub Gier Planszowych, ekologiczne, Bądź bezpieczny na drodze – zajęcia
o bezpieczeństwie
• klasy IV-VI – chór, koło gitarowe, fotograficzne, techniczne, plastyczne, recytatorskie,
redakcyjne, komunikacyjne,
informatyczne, radiowe,
miłośników żywego słowa,
przyjaciół książki, ekologiczne, przyrodniczo-filmowe,
historyczne, europejskie,
j. angielski, j. niemiecki,
wymiany polsko-niemieckiej,
polonistyczne, matematyczne
• klasy I-VI
– zajęcia specjalistyczne: terapia zajęciowa, pedagogiczna, psychologiczna, rewalidacja, socjoterapia, zajęcia
logopedyczne, wyrównawcze
– zajęcia sportowe: nauka
pływania, zajęcia sportowo-

rekreacyjne, gimnastyka korekcyjna, projekt Mały Mistrz
– programy i projekty: Aktywny belfer, Nowe horyzonty
edukacji filmowej, wymiana
młodzieży polsko-niemieckiej, Owoce w szkole, Mleko
dla szkół, Bezpieczny Puchatek, Czytające szkoły, Mamo,
tato – piję wodę, Szkoła dla
rodziców – warsztaty psychologiczne
• Szkoła posiada bus dowożący
uczniów niepełnosprawnych.
średni wynik testu szóstoklasistów w 2014 r.: 25,6*

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11
im Mikołaja Kopernika
ul. Saperska 12
tel./fax 58 531-59-52

• klasy IV-VI – koło sportowe,
j. angielskiego, redakcyjne,
przyrodnicze, zajęcia umuzykalniające, polonistyczne,
matematyczne, historyczne,
Klub Młodego Odkrywcy

Ø zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami
postawy,

• klasy I-VI
– zajęcia specjalistyczne:
terapia pedagogiczna, logopedyczna, zajęcia wyrównawcze

– koła przedmiotowe: matematyczne, przyrodnicze
– koła artystyczne: plastyczne, teatralne, taneczne, chór
– zajęcia sportowe
– zajęcia specjalistyczne:
terapia pedagogiczna, zajęcia
logopedyczne, dydaktycznowyrównawcze, gimnastyka
korekcyjna

średni wynik testu szóstoklasistów w 2014 r.: 28,33*

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12
im. Bronisława Malinowskiego
ul. Topolowa 23
tel./fax 58 531-60-70,
58 532 63-81
sekretariat@sp12tczew.pl
www.sp12tczew.pl

sp11tczew@wp.pl
www.sp11tczew.pl

dyrektor: Lidia Wasielewska

dyrektor: Marek Trzciński

Ø liczba oddziałów: 47

Ø liczba uczniów: 790

Ø klasy profilowane: klasy
sportowe

Ø liczba oddziałów: 32
Ø zajęcia pozalekcyjne:
• klasy I-III – koło muzyczne
w j. angielskim, matematyczne, origami, redakcyjne,
zajęcia sportowe Mały Mistrz,
muzyczno-taneczne, religijno-artystyczne, chór, gry i
zabawy świetlicowe, Blogiści
– mali eksperci

Ø liczba uczniów: 1189

Ø język angielski (w kl. IV-VI
– podział na grupy
wg zaawansowania)
Ø zajęcia lekcyjne w godzinach
8.00-14.30
Ø opieka: pedagoga, logopedy,
psychologa, terapeuty pedagogicznego i pielęgniarki
szkolnej,

Ø zajęcia pozalekcyjne:
• klasy I-III

• klasy IV-VI –
– koła przedmiotowe:
polonistyczne, historyczne,
matematyczne, przyrodnicze,
informatyczne
– koła zainteresowań: sportowe, szachowe, plastyczne,
dziewiarskie, dziennikarskie,
teatralne, robótek ręcznych,
origami, regionalne, miłośników przyrody, młodych
odkrywców, teatralne
w j. angielskim, wiedzy o krajach anglojęzycznych, chór
– zajęcia specjalistyczne:
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego,
matematyki i j. angielskiego
średni wynik testu szóstoklasistów w 2014 r.: 28,84*
* Maksymalny wynik testu szóstoklasistów: 40 pkt.
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SZKOŁY GIMNAZJALNE

GIMNAZJUM NR 1
im. gen. J.H. Dąbrowskiego
ul. Czyżykowska 69
tel./fax 58 531-17-63
gim1.tczew@wp.pl
www. gim1tczew.superszkolna.pl
p.o. dyrektora: Longina Rumińska
Ø liczba uczniów: 616
Ø liczba oddziałów: 24
Ø klasy profilowane:
j. angielski rozszerzony,
j. niemiecki rozszerzony,
matematyczno-fizyczno-informatyczna

M. MYKOWSKA (2)

Ø zajęcia pozalekcyjne:
koła przedmiotowe, koła
zainteresowań, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
Średnie wyniki egzaminu
trzecioklasistów w 2014 r.:
•
•
•
•
•
•
•
•

część historyczna – 60,7 %
część polonistyczna – 69,5 %
część przyrodnicza – 53,8 %
część matematyczna – 52,9 %
j.ang. (podstawowy) – 77,8 %
j.ang. (rozszerzony) – 60,4 %
j.niem. (podstawowy) – 60,0 %
j.niem. (rozszerzony) – 34,6%

GIMNAZJUM NR 2
im. mjra H. Sucharskiego
ul. Południowa 6
tel./fax 531-50-19
list.gim2tczew@gmail.com
www.gim2tczew.superszkolna.pl
dyrektor: Piotr Kaczmarek
Ø liczba uczniów: 268
Ø liczba oddziałów: 12
Ø klasy profilowane: sportowe, terapeutyczne
Ø zajęcia pozalekcyjne:
informatyczne, techniczne,
przedmiotowe, artystyczne,
sportowe, turystyczno-krajoznawcze
Średnie wyniki egzaminu
trzecioklasistów w 2014 r.:
•
•
•
•
•
•
•
•

część historyczna – 51,6 %
część polonistyczna – 54,8 %
część przyrodnicza – 44,1 %
część matematyczna – 32,6 %
j. ang. (podstawowy) – 49,7 %
j. ang. (rozszerzony) – 32,5 %
j. niem. (podstawowy) – 38 %
j. niem. (rozszerzony) – 16,8 %

GIMNAZJUM NR 3
im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego

ne, biologiczne, chemiczne,
fizyczne, geograficzne,
teatralne, plastyczne, sportowe, kulinarne, rowerowe,
historyczne, informatyczne,
biblijne, j. angielskiego, j. niemieckiego

ul. Władysława Jagiełły 8
tel./fax. 58 532-60-28
gim3@tczew.pl
www.gim3tczew.superszkolna.pl
dyrektor: Tomasz Szulc
Ø liczba uczniów: 655
Ø liczba oddziałów: 27
Ø klasy profilowane: piłka
ręczna, język angielski, biologiczno-chemiczna
Ø zajęcia pozalekcyjne: koło
polonistyczne, matematycz-

Średnie wyniki egzaminu
trzecioklasistów w 2014 r.:
•
•
•
•
•
•
•
•

część historyczna – 57,4 %
część polonistyczna – 64,2 %
część przyrodnicza – 50,9 %
część matematyczna – 47,2 %
j. ang. (podstawowy) – 66,0 %
j. ang. (rozszerzony) – 41,9 %
j. niem. (podstawowy) – 49,1 %
j. niem. (rozszerzony) – 22,6 %

Publiczne Katolickie
Gimnazjum w Tczewie
ul. Wodna 6
tel./fax 58 531-36-09
sekretariat@katolik-tcz.pl
www.katolik.tczew.pl
dyrektor: ks. Krzysztof Niemczyk
Ø liczba uczniów: 267
Ø liczba oddziałów: 10
Ø 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
Średnie wyniki egzaminu
trzecioklasistów w 2014 r.:
•
•
•
•
•
•
•
•

część historyczna – 71,8 %
część polonistyczna – 79,6 %
część matematyczna – 72,2 %
część przyrodnicza – 62,8 %
j. ang. (podstawowy) – 81,9%
j. ang. (rozszerzony) – 77,5 %
j. niem. (podstawowy) – 78,3 %
j. niem. (rozszerzony) – 54,3 %

DANE DOTYCZĄ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015
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DOM PRZEDSIĘBIORCY W TCZEWIE
ul. Obrońców Westerplatte 3 w Tczewie
tel. 58 777 53 41/42/43, fax. 58 777 53 43
e-mail: info@dp.tczew.pl, www.dp.tczew.pl, www.facebook.com/dptczew, www.twitter.com/DPTczew

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

Fundusze unijne
„Szminki Ploty Papiloty”
dla przedsiębiorczych
okalny Punkt Informacyjny
Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na bezpłatne konsultacje indywidualne w zakresie
możliwości uzyskania wsparcia ze
środków Unii Europejskiej.
Punkt świadczy następujące
usługi w zakresie funduszy europejskich: szczegółowej diagnozy
potrzeb klienta, konsultacji bezpośrednich, konsultacji telefonicznych, konsultacji mailowych,
indywidualnych konsultacji
u klienta, w przypadku gdy klient
jest osobą niepełnosprawną
(możliwe jest przeprowadzenie
przez pracowników Punktu indywidualnej konsultacji w miejscu
uzgodnionym z klientem), konsultacji na etapie przygotowania
projektów, konsultacji na etapie
realizacji projektu.
Dodatkowo organizuje: spotkania informacyjne, szkolenia dla
beneficjentów i potencjalnych
beneficjentów, mobilne punkty informacyjne – spotkania
z klientami w miejscowościach,
w których nie ma punktu informacyjnego.
Dane kontaktowe: Lokalny Punkt
Informacyjny w Malborku, ul. Żeromskiego 11, 82-200 Malbork,
tel. 668 530 058, 728 486 436, faks
55 629 32 55, email: punktinformacyjnymalbork@pozytywneinicjatywy.pl, skype: lpimalbork.
Godziny otwarcia: pn. 8.00–18.00,
wt.–pt. 8.00–16.00.
Z usług w ramach Mobilnego
Punktu Informacyjnego mogą
skorzystać wszyscy zainteresowani tematem funduszy europejskich. W szczególności zapraszamy przedsiębiorców oraz osoby
fizyczne planujące rozpoczęcie
działalności gospodarczej. Konsultacje są bezpłatne. Konsultanci będą cyklicznie dostępni
w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie, równolegle z bieżącą ofertą Biura Partnerstwa Lokalnego
Bożeną Białas, która jest do Państwa dyspozycji w każdy pierwszy i trzeci czwartek miesiąca
w godz. od 13.00 do 15.00. Serdecznie zapraszamy!

T

ym razem wszystkie panie
miały okazję narysować własną mapę marzeń i wyznaczyć sobie cele na nowy rok. Wierzymy
w ich realizację i determinację
w działaniu, tak jak i prowadzonych przeze nie biznesach.
Dlatego też z przyjemnością zawiadamiamy o kolejnym spotkaniu, które odbędzie się już 5
marca (czwartek) o godzinie
18.00 w sali konferencyjnej
Domu Przedsiębiorcy. Obecność
bardzo obowiązkowa! Więcej na
www.dp.tczew.pl

ARCHIWUM DP

L

28 stycznia w sali konferencyjnej Domu Przedsiębiorcy w Tczewie odbyło się I w tym roku spotkanie z cyklu
„Szminki Ploty Papiloty”.

Inicjatywa JEREMIE – nowa oferta pożyczkowa
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nową ofertą pożyczkową Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego
z programu JEREMIE. Z odnowionego limitu trzeciej umowy operacyjnej JEREMIE pozyskaliśmy ponad 5 mln
złotych na pożyczki dla pomorskich firm i starterów.

A

ktualna oferta JEREMIE
uwzględnia potrzeby inwestycyjne przedsiębiorców w
zakresie zakupu nowych technologii, czy nowych środków
trwałych. Inwestycje o charakterze innowacyjnym mogą być fi-

nansowane pożyczką z zerowym
oprocentowaniem. Firmy ze stażem na rynku poniżej 24 m-cy
mogą liczyć na wsparcie pożyczką „Na Start” z konkurencyjnym
oprocentowaniem 2% w ramach
pomocy de minimis.

Więcej o ofercie JEREMIE dowiedzą się Państwo u konsultantów PCI – w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie, I piętro
pok. 12, tel. 607 927 167 oraz
na stronie: www.pfp.gda.pl/
oferta

Środki dla przedsiębiorców z Powiatowego
Urzędu Pracy
Powiatowy Urzędu Pracy w Tczewie dysponuje środkami na finansowanie aktywnych form w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

O

becnie można skorzystać z następujących form wsparcia:

– staży, szkoleń indywidualnych,
szkoleń grupowych – zapisy wg
zamieszczonego w planie szkoleń na 2015 r. harmonogramu,
jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
refundacji kosztów wyposaże-

nia lub doposażenia stanowiska
pracy, prac interwencyjnych,
dofinansowania wynagrodzenia
osób powyżej 50 roku życia.
Realizacja pozostałych formy
wsparcia odbywała się będzie
zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucji rynku pracy. Z uwagi na

racjonalizację wydatków środków
publicznych realizacja programów
rynku pracy opierała się będzie na
„Zasadach realizacji programów
rynku pracy w 2015 r.
Obowiązujące wzory druków
oraz zasady dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.puptczew.pl.
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Urząd Miejski w Tczewie – Wydzia ł Spra w Komuna lnych
83-110 Tczew, ul. 30 Stycznia 1, tel./fax (058) 77 59 447, www.pee.tczew.pl, e-mail: pee@um.tczew.pl

Akcja „Przygoda z przyrodą – ZIMA 2015” – karmniki,
wycieczki, ptasia i psia edukacja, zabawa w tropiciela,
atrakcje w stadninie i konkurs plastyczny z nagrodami
Tegoroczna akcja „Przygoda z przyrodą” prowadzona przez Pracownię
Edukacji Ekologicznej objęła 784
uczestników z różnych placówek
edukacyjnych na zajęciach pt. „Poradnik młodego tropiciela”.
Uczestnicy zajęć dowiedzieli
się jak można pogłębiać swoją
wiedzę przyrodniczą prowadząc
ciekawe obserwacje w terenie,
jakie zwierzęta można wytropić,
kiedy i dokąd się udać na takie
obserwacje. Poznali oni również
wiele ciekawych tropów pozostawianych przez ssaki oraz zimowe
zwyczaje tych zwierząt. Zabawa
w dobieranie obrazków z tropami do właściwych zwierząt oraz
pamiątkowe stemple na rękach
były dodatkowymi atrakcjami.
7 szkół podstawowych oraz Świetlica Środowiskowa „Oaza” wzięły
udział w ogłoszonym wcześniej
konkursie plastycznym. O nagrody
rzeczowe w postaci gier planszowych, puzzli, zabawek i artykułów
piśmienniczych zakupionych przez
PEE walczyło aż 718 uczestników.
Nagrodzono ponad 150 dzieci.
Dodatkowymi atrakcjami były
wyjazdy na zajęcia terenowe lub
edukacyjne (PEE dofinansowała przejazd 764 uczestników).
W ramach tegorocznej akcji
dzieci wzięły udział w wyjazdach m.in. do Międzynarodowego Parku Kulturowego „Faktoria”
w Pruszczu Gdańskim, stadniny

w Turzu, Centrum Hevelianum
w Gdańsku, Gdańskiego Parku
Naukowo-Technologicznego,
ZOO Egzotycznego w Tuchlinie
czy na zajęcia edukacyjne do
Akwarium Morskiego. Te grupy,
które odwiedziły stadninę w Turzu (m.in. ze Szkoły Podstawowej
nr 11, Szkoły Podstawowej nr 12)
miały możliwość bezpośredniego
kontaktu z żywymi zwierzętami.
Odbywała się tam jazda konna
pod okiem instruktora. Dzieci
mogły też poznać zasady opieki
nad zwierzętami, sposób odżywiania i tryb życia koni. W czasie
przejażdżki bryczkami po lesie
obserwowały tropy zwierząt leśnych oraz okazy roślin. Spędzając

aktywnie czas na świeżym powietrzu, uczestnicy akcji „Przygoda
z przyrodą” uczyli się poszanowania przyrody i obcowania z nią.
Dzięki wyjazdowi do Pruszcza
Gdańskiego, dzieci z „Ósemki”
poznały historię powstawania
bursztynu i jego znaczenie dla
człowieka od czasów starożytnych do dzisiejszych. Dzieci ze
świetlicy „Oaza” wzięły udział
w zajęciach dla prawdziwych
odkrywców oraz interaktywnych
warsztatach „Żywiołowe powietrze” i „Linijką na Słońce”.
W ramach zajęć aktywnej edukacji
ekologicznej prowadzonej w po-

szczególnych szkołach, Tczew odwiedzili instruktorzy z Zielonych
Szkół. Przeprowadzili oni cykl lekcji w ramach edukacji przyrodniczej pn. „Pomóżmy zwierzętom
przetrwać zimę”, na których
uczniowie mogli samodzielnie lub
z pomocą instruktora budować
karmniki dla ptaków. Dzieci uczyły
się też prawidłowego dokarmiania, gatunków najczęściej pojawiających się w karmnikach oraz
specyfiki trudnych warunków,
jakie panują w przyrodzie zimą.
Na zajęciach połączono elementy
różnych dziedzin wiedzy z rozwijaniem umiejętności technicznych. Uczestnicy przypomnieli
sobie również o obowiązkach
właścicieli zwierząt w miastach
oraz prawidłowym sprawowaniu
opieki nad nimi. W tej serii zajęć
uczestniczyło ponad 756 dzieci
(od klasy 0 do 6).
Pracownia Edukacji Ekologicznej
serdecznie dziękuje organizatorom zimowego wypoczynku w placówkach oświatowych za pomysły
i wspólną realizację uzgodnionych
propozycji. Dziękujemy paniom:
Annie Konys z SSP2, Joannie Karczmarczyk z SP 5, Karolinie Garskiej z SP 7, Monice Kocaj z SP 8,
Małgorzacie Bagnuckiej z SP 10,
Tomaszowi Korowajowi z SP 11,
Aleksandrze Maniuk z SP 12, Grażynie Antczak i Sandrze Wendt ze
Świetlicy Środowiskowej „Oaza”,
Marzenie Gliniewicz ze Świetlicy
Środowiskowej „Betania”.
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POROZMAWIAJ ZE SWOIM RADNYM
Mieszkańcy Tczewa, mogą zgłaszać swoje problemy i opinie radnym. Poniżej informujemy, jak się z nimi skontaktować.
Mirosław Augustyn

Rajmund Dominikowski

Kazimierz Ickiewicz

przewodniczący
Rady Miejskiej

wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej

wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej

tel. 601 618 532
adres e-mail:
augustyn.prm@gmail.com

tel. 604 545 943
adres e-mail:
rajmunddominikowski@wp.pl

tel. 512-232-454
adres e-mail:
kazimierzickiewicz@wp.pl

Jarosław Bartoszewski

Tomasz Klimczak

Marcin Szulc

tel. 605 320 319
adres e-mail:
genealog66@gmail.com

tel. 605 099 088
adres e-mail:
stklimczak@tcz.pl

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

Krzysztof Bejgrowicz

Mieczysław Matysiak

Tomasz Tobiański

tel. 883 632 923
adres e-mail:
krzysztof.bejgrowicz@interia.pl

tel. 606 60 32 32
adres e-mail:
miecz.mat@gmail.com

tel. 502 454 754
adres e-mail:
ttobianski@wp.pl

Michał Bollin

Krzysztof Misiewicz

Zbigniew Urban

tel. 535 800 304
adres e-mail:
pnp.bollin@gmail.com

tel. 508-399-399
adres e-mail:
mclaud@gd.onet.pl

tel. 697-715-100
adres e-mail:
zbigniew.urban@wp.pl

Marek Byczkowski

Ewa Ziółek-Radziszewska

kontakt (nr tel.): 785 198 649
adres e-mail:
djmareczko70@wp.pl

Kazimierz Mokwa
tel. 504 102 751

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

Bożena Chylicka

Bartosz Paprot

Józef Ziółkowski

tel. 512-323-685
adres e-mail:
krzy.ch04@wp.pl

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

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

Józef Cichon

Gertruda Pierzynowska

Danuta Żywicka

tel. 058 532 25 13
adres e-mail:
jozefcichon60@gmail.com

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

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

Zenon Drewa

Czesław Roczyński

kontakt (nr tel.): 519 084 738
adres e-mail:
drewa@um.tczew.pl

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

Wicej informacji na temat radnych
można znaleźć na stronie:
http://www.bip.tczew.pl/organy/1404/
rada_miejska
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KULISY MIĘDZYWOJENNEGO TCZEWA (1)
W nowym cyklu odsłonimy kulisy Tczewa z okresu międzywojennego. Poruszymy
zarówno sprawy ważkie, jak i zupełnie błahe. Przypomnimy postacie, które zapisały się trwale na kartach historii Tczewa, nie zapominając o tzw. bohaterze zbiorowym. Wszystko po to, by pokazać, że historia – to nie tylko wielka polityka, to
również codzienność. A lata dwudzieste, lata trzydzieste mają swój niepowtarzalny klimat i urok…
Zacznijmy od przypomnienia postaci, którą
do Tczewa przywiodła praca zawodowa. To
człowiek niezwykle przedsiębiorczy, a jego
kariera pełna zawirowań i niespodziewanych
zwrotów akcji pokazuje, że słusznie określony
został po latach mianem „self-made-men”*.
Mowa o Teodozym Nosowiczu**, inżynierze komunikacji, handlowcu, armatorze i
działaczu morskim. Jego osoba wiąże się z
funkcjonowaniem tczewskiego portu rzeczno-morskiego.
Teodozy Nosowicz zanim pojawił się w Tczewie, miał już spore doświadczenie zawodowe. Ukończył prestiżowy Instytut Inżynierów Komunikacji w Petersburgu.. Dwa lata
spędził w Stanach Zjednoczonych, gdzie
przeszedł wszystkie stopnie kariery: od robotnika budującego podwodne tunele pod
rzeką Hudson aż do inżyniera przy budowie
mostu w Brooklynie. Po powrocie do Rosji
najpierw pracował w stoczni z belgijskim kapitałem, a następnie w firmie budowlanej,
po czym został oddelegowany do Warszawy
jako przedstawiciel zakładów „Lilpop, Rau
i Loewenstein” zajmujących się produkcją
wagonów kolejowych. Burzliwe były jego
losy podczas pierwszej wojny światowej. W
obawie przed niewolą (znalazł się na liście
zakładników – przedstawicieli kolonii polskiej w Petersburgu) uciekł do Finlandii, a
potem Danii. Pod koniec 1919 roku wrócił do
Warszawy i założył biuro handlowe „Railway
Equipment Co.”, pośredniczące w sprzedaży
lokomotyw i urządzeń sygnalizacyjnych dla
polskiego kolejnictwa.
Następny okres jego działalności, już w niepodległej Polsce, przypadł na etap tczewski.
Nosowicz forsował ideę budowy ogólnokrajowego portu w Tczewie, a potem w Gdyni.
Podkreślał: Tylko posiadanie własnych portów
może zapewnić danemu krajowi bezpośrednią,
od nikogo niezależną i niczem nieskrępowaną
łączność z całym światem. Jest to podstawowy
i najważniejszy argument, przemawiający za
tem, że Polska musi posiadać własne porty***.
Nawet gdy koncepcja stworzenia w Tczewie
głównego portu Drugiej Rzeczpospolitej
upadła, Nosowicz pozostał zwolennikiem
przystosowania jego do celów eksportowych.
Zaczął od transportu drewna, głównie osiki. Początki nie były łatwe, np. w 1924 roku
wielka powódź zniszczyła część towaru oraz

sprzętu. Sytuacja odmieniła się rok później.
Na skutek wojny celnej z Niemcami Polska
straciła rynek zbytu na węgiel. Rząd polski zasugerował obranie kierunku na kraje
skandynawskie i bałtyckie. Z uwagi na ograniczone możliwości przeładunkowe portów
gdańskiego i gdyńskiego zaczęto wykorzystywać mniejsze porty, w tym tczewski. Nosowicz wybudował nad Wisłą tory kolejowe
wraz z bocznicą i zwrotnicami, uruchomił też
pierwsze rejsy żeglugowe pomiędzy Tczewem a portami bałtyckimi i skandynawskimi.
Kolejna szansa dla rozwoju tczewskiego portu pojawiła się w momencie strajku górników
angielskich w maju 1926 roku. Wówczas inż.
Nosowicz porozumiał się z zarządami kopalń
Zagłębia Dąbrowskiego, w wyniku czego zostało utworzone towarzystwo „Wisła-Bałtyk” z
Nosowiczem jako dyrektorem zarządzającym.
Towarzystwo dysponowało flotyllą lichtug i
kilkoma holownikami. Port posiadał mechaniczne urządzenia przeładunkowe o napędzie elektrycznym. Jednak okres prosperity
minął, towarzystwo upadło na skutek m.in.
spadku cen węgla na rynkach europejskich,
rozbudowy portów w Gdańsku i Gdyni, narastającej konkurencji i odejściu Nosowicza ze
spółki, który został Dyrektorem Departamentu Morskiego Ministerstwa Przemysłu i Handlu. Po podaniu się do dymisji bezskutecznie
zabiegał o wybudowanie stoczni gdyńskiej.
Pracował jeszcze m.in. w Konsorcjum PolskoFrancuskiego. Nosowicz jest autorem kilku
rozpraw dotyczących budowy portu. Zmarł
w 1934 roku i został pochowany na warszawskich Powązkach. W jego nekrologu, który
ukazał się w czasopiśmie „Morze” czytamy:
…Niepospolita energia i przedsiębiorczość, zawsze związana z interesami Państwa, przychylny stosunek do ludzi, pogodne usposobienie i
zdrowy optymizm, przy głębokiej znajomości
świata i ludzi – wszystko to zjednało T. Nosowiczowi licznych przyjaciół.

M. K.
Fabryka Sztuk
ul. 30 Stycznia 4
83-110 Tczew

* Mielczarek Ryszard, Budowa portu handlowego w Gdyni w latach 1924-1939, Gdańsk
2001.
** Biogram Nosowicza (autorstwa M. Maryniaka) ukazał się już na łamach „Panoramy
Miasta” w ramach cyklu „W Tczewie żyli, w
Tczewie byli”.
** Nosowicz Teodozy, Problem polskiego portu
morskiego, Toruń 1930, s. 1.

Opracowano na podstawie referatu M. K.
wygłoszonego podczas I Spotkań Nadwiślańskich.

Ważniejsza literatura:
„Morze. Organ Ligi Morskiej i Rzecznej”, 1926,
nr 5; 1927, nr 8-9; 1930, z. 2-3, 1935, nr 3.
Pertek Jerzy, Nosowicz Teodozy, w: Polski
Słownik Biograficzny, pod red. Emanuela Rostworowskiego, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1978, t. XIII/2, z.97, s. 234-236.
Pertek Jerzy, Nosowicz Teodozy, w: Słownik
biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, pod
red. Stanisława Gierszewskiego, t. 3, pod red.
Zbigniewa Nowaka, Gdańsk 1997, s. 239.
Rummel Julian, Narodziny żeglugi, Gdańsk
1980.
Widernik Mieczysław, Tczew portem morskim,
Rocznik Gdański, t. 51, 1991, z. 2, s. 47-56.
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FRANCUSKA MUZYKA W CKiS
Centrum Kultury i Sztuki
zaprasza na koncert grupy
TRIO DE TRIVILLE. Impreza
odbędzie się w sali widowiskowej CKiS w sobotę
28 marca o godz. 18.00.
Wstęp wolny.
TRIO DE TRIVILLE, czyli po
prostu Trio z Trójmiasta – akustyczna formacja, którą tworzą
trójmiejscy muzycy z wieloletnim doświadczeniem scenicznym. Grupa zrodziła się z pasji
i zamiłowania do muzyki francuskiej, której niepowtarzalne
brzmienie stara się oddać na
każdym koncercie. Liderem zespołu jest Daria Zaradkiewicz,
młoda i utalentowana artystka,
która spędziła we Francji wiele
miesięcy poświęcając się swojej
pasji – piosence francuskiej. Jest
laureatką XII Ogólnopolskiego
Konkursu Piosenki Francuskiej w
Radziejowie oraz zwyciężczynią

W Fabryce Sztuk

KOCIEWIE – SERDECZNA
STRONA ŚWIATA
Fabryka Sztuk serdecznie zaprasza
na wystawę „Kociewie – serdeczna
strona świata”. Ekspozycja będzie
czynna do 30 kwietnia br.

Szansy na sukces w programie z
Grzegorzem Turnauem.

Skład zespołu:
Daria Zaradkiewicz – śpiew
Paweł A. Nowak – akordeon
Maciej Sadowski – kontrabas
Po koncercie organizatorzy zapraszają do Fabryki Sztuk (ul.
30 Stycznia 4) na otwarcie wystawy akordeonów z prywatnej
kolekcji Muzeum Akordeonu
Pawła Nowaka. Znajdzie się na
niej kilkadziesiąt unikatowych instrumentów, które należą do rodziny instrumentów ze stroikiem

przelotowym (czyli wszelkiego
rodzaju akordeony i harmonie).
Na wystawie znajdą się eksponaty z Polski, Niemiec, Czech, Szwajcarii, Austrii, Włoch, Francji, Belgii, ZSRR, Wielkiej Brytanii, ZSRR,
Chin i Indii. Wiele z nich jeszcze
nadaje się do użytku, najstarsze
mają prawie 200 lat. Niektóre
instrumenty zostały zbudowane
ręcznie. Każdy eksponat zaopatrzony zostanie w dokładny opis,
co pomoże w zapoznaniu się
z historią akordeonu.
Wystawa będzie czynna do 26
maja 2015 r.

– „Kociewie – serdeczna strona
świata” jest wystawą, na której
prezentujemy grono artystów
z różnych dziedzin sztuki podejmujących w swoich pracach
temat kociewski – tłumaczy Alicja Gajewska, dyrektor Fabryki
Sztuk. – Na wystawie prezentujemy prace malarskie, fotograficzne
oraz współczesną sztukę ludową
z naszego regionu.

Uczestnikami wystawy są:
Fotograficy:
Andrzej Grzyb, Henryk Spychalski, Tomasz Rogalski, Marcin
Pląskowski, Zenon Usarkiewicz,
Piotr Januszewski;
Haft kociewski:
Anna Ledwożyw, Krystyna Engler, Stefania Wielińska, Maria
Leszman, Katarzyna Nowak;

TCZEWSKIE MORSY PODBIŁY SZWECJĘ

Malarstwo:
Andrzej Venulet, Krzysztof Bagorski, Irena Zagórska, Ryszard
Rosławski, Teresa Trzewik, Jolanta Steppun, Anna Mierzejewska
– Otta, Malwina Dzwonkowska;

Z

Intarsja:
Zenon Pląskowski;

ima tego roku mija łagodnie,
dlatego tczewskie morsy
w poszukiwaniu zimnej wody
udały się do Szwecji. Wyprawa
trwała trzy dni. Miłośnicy zimowych kąpieli udali się promem
do Karlskrony, a stamtąd na
wędrówkę po wyspach Almö i
Tromtö. Wędrowali ścieżkami po
tamtejszych rezerwatach przyrody, po których prowadzą ścieżki
wzdłuż morza, z fantastycznymi
widokami na archipelag szkierowy (złożony z małych wysepek).
Obie wyspy połączone są mostami, dlatego nie było problemu
z przedostaniem się z jednej na
drugą. Po drodze zwiedzili prehistoryczne cmentarzysko z epoki
Wikingów. Kulminacyjnym punktem wyprawy była oczywiście kąpiel. Morsy wskoczyły do Zatoki
Stäthammar.

Rzeźba w drewnie:
Jerzy Kamiński, Tomasz Bednarczyk, Leszek Baczkowski, Michał
Ostoja-Lniski, Roman Samorowski, Marek Zagórski.
Stolik literacki:
Jolanta Steppun – poetka, Tadeusz Majewski – pisarz, Bogdan
Kruszona – pisarz.
Na wystawie prezentowane są
także zbiory etnograficzne Fabryki Sztuk oraz Muzeum Kociewskiego.
Wstęp wolny!
Prezes stowarzyszenia Dominik Baza zaprasza w imieniu
tczewskich morsów do wspólnych kąpieli w każdą niedzielę o

godzinie 8.00. Sezon zakończy
II Bieg Morsa, który odbędzie
nad jeziorem w Lubiszewie 22
marca br.

DYŻURY W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW MIESZKAŃCÓW
M IROSŁAW POBŁOCKI, prezydent Tczewa, przyjmuje interesantów
– w czwartki w godz. 14.00–16.00;
zastępcy prezydenta Tczewa – ADAM U RBAN – w czwartki w godz. 14.00–16.00,
a ADAM B URCZYK – w poniedziałki w godz. 14.00–15.30
C ZŁONKOWIE PREZYDIUM R ADY M IEJSKIEJ pełnią dyżur w środy
w godz. 15.30–16.30 w Biurze Rady Miejskiej.

ZAJRZYJ DO KALENDARZA
IMPREZ MIEJSKICH
Na miejskiej stronie internetowej http://miasto.wrotatczewa.
pl/miejski-kalendarz-imprez
znajduje się Kalendarz imprez
miejskich na 2015 r. Został tam
zamieszczony wykaz imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, patriotycznych i in., które
w tym roku realizowane będą na
terenie miasta. Imprezy zostały
zgłoszone przez organizatorów,
m.in. instytucje, organizacje pozarządowe, szkoły.
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