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W NUMERZE

Stare MiaSto i ZatorZe – to dwie dzielnice tczewa, które biorą 
udział w projekcie rewitalizacji. efektem tych przedsięwzięć ma być nie tylko 
odnowiony wizerunek tych rejonów miasta, ale przede wszystkim pobudze-
nie aktywności mieszkańców i ich integracja.
Koszt działań inwestycyjnych i społecznych, które będą realizowane do 2020 r. to 
ok. 20 mln zł, z czego mamy szansę uzyskać ok. 15 mln zł wsparcia unijnego.

REWITALIZACJA

TERAZ ZATORZE I STARÓWKA

Wizualizacja kładki pieszo-rowerowej na osiedlu Zatorze

	Budżet	Obywatelski	
2017	–	od	28	lutego	
głosujemy

	Tczew	świętował		
97.	rocznicę	powrotu		
do	Polski

	Miasto	przekaże		
2	mln	zł	na	remont	
Mostu	Tczewskiego

	Kolejna	inwestycja	GPEC	
Tczew	na	starówce

	Fabryka	Sztuk		
ma	już	10	lat
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Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013

Zapraszamy na stronę: www.wrotatczewa.pl

innowacyjne możliwości
przyjazna nawigacja

ważne informacje

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 ( 58 77-59-300,  

Biuro Rzecznika Prasowego ( 58 77-59-322
naKład: 8 000 egzemplarzy
dRuK: Wydawnictwo Bernardinum sp. z o.o.

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

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

i.	 Część	pierwsza:
1.	 Otwarcie	sesji	i	powitanie	gości.
2.	 Sprawdzenie	obecności	radnych.
3.	 Przedstawienie	proponowanego	porządku	obrad	sesji.
4.	 Przyjęcie	protokołu	z	sesji	Rady	Miejskiej	w	Tczewie	z	26	stycznia	2017	r.
5.	 informacja	z	działalności	Prezydenta	Miasta	Tczewa	za	luty	2017	r.
6.	 informacja	z	interpelacji	zgłoszonych	przez	radnych	w	okresie	od	26	stycznia	

do	22	lutego	2017	r.
ii.	 Część	druga:
7.	 Przedstawienie	protokołu	nr	3/2016	z	kontroli	przeprowadzonej	przez	zespół	

kontrolny	Komisji	Rewizyjnej	w	Straży	Miejskiej	w	Tczewie	pn.	„Realizacja	zadań	
ujętych	w	§	10	Regulaminu	Organizacyjnego	urzędu	Miejskiego	w	Tczewie”.

8.	 informacja	z	realizacji	w	2016	r.	stypendiów	szkolnych	o	charakterze	socjal-
nym	dla	uczniów	szkół	podstawowych,	gimnazjów	oraz	szkół	ponadgimna-
zjalnych.

9.	 Przyjęcie	sprawozdań	z	działalności	Komisji	stałych	za	2016	r.
10.	Podjęcie	uchwał	w	sprawie
10.1	zatwierdzenia	Taryf	dla	zbiorowego	zaopatrzenia	w	wodę	i	zbiorowego		odprowa-

dzania	ścieków	przez	zakład	wodociągów	i	Kanalizacji	Spółka	z	o.o.	w	Tczewie,
10.2	zmieniająca	uchwałę	w	sprawie	przyjęcia	Planu	gospodarki	niskoemisyjnej	

Gminy	Miejskiej	Tczew,
10.3	przystąpienia	do	realizacji	projektu	pn.	,,Budowa	Systemu	Roweru	Metro-

politarnego	OMG-G-S”	współfinansowanego	ze	środków	Regionalnego	Pro-
gramu	Operacyjnego	(Poddziałanie.9.1.1.)	w	ramach	mechanizmu	zintegro-
wanych	inwestycji	Terytorialnych,

10.4	przyjęcia	Gminnego	Programu	Rewitalizacji	miasta	Tczewa	na	lata	2016	-2030,
10.5	przyjęcia	zasad	udzielania	i	rozliczenia	dotacji	celowej	na	dofinansowanie	

prac	związanych	z	modernizacją	źródeł	energii	cieplnej	w	ramach	konkursu	
„Czyste	powietrze	Tczewa”.

11.	zgłaszanie	interpelacji,	zapytań	oraz	wniosków.
12.	wolne	wnioski,	informacje	oraz	oświadczenia	(podziękowania,	życzenia	itp.).

Kto jest kim w Radzie Miejskiej
czesław RoczyńsKi

Ilu nas jest?
1 lutego  br. w tczewie zameldowanych było 57 941 osób, w tym 
56 588 na pobyt stały i 1353  na pobyt czasowy. od początku 
stycznia ubyło 109 osób.

od 32 lat jest nauczycielem i wychowawcą 
młodzieży. obecnie pełni funkcję dyrekto-

ra Zespołu Szkół technicznych im. kmdra an-
toniego Garnuszewskiego w tczewie. Za swo-
ją pracę w 2006 r. otrzymał nagrodę Starosty 
tczewskiego, w 2010 za szczególne zasługi dla 
oświaty i wychowania „Medal Komisji eduka-
cji Narodowej”. 
W tczewskiej radzie Miejskiej zasiada po raz 
trzeci. Jest członkiem klubu radnych „Porozumienie na Plus”. Peł-
ni funkcję przewodniczącego Komisji Finansowo-Budżetowej, jest 
członkiem Komisji edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej.
W radzie  Miejskiej reprezentuje mieszkańców  z okręgu nr 13 (ul. 
Jedności Narodu nr 12-14 oraz 18-22, Chłodna, Saperska), jednak 
interesuje się sprawami wszystkich mieszkańców tczewa.
Pracując w obecnej kadencji rady Miejskiej stara się poprawić bez-
pieczeństwo mieszkańców, estetykę miasta, jakość dróg,  szczególnie 
osiedla Śródmieście. Jego marzeniem jest, aby młodzi mieszkańcy na-
szego miasta mieli optymalne warunki do zdobywania wiedzy i pozna-
wania kultury, co w przyszłości ułatwi im start w dorosłe życie.
Studia magisterskie ukończył na WSP w Bydgoszczy, podyplo-
mowe: informatyka – Uniwersytet Gdański, pedagogika obronna 
– akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, matematyka – Wyż-
sza Szkoła ekonomiczno-Humanistyczna w elblągu. 
Jest żonaty i ma dwoje dorosłych dzieci.  Jego pasją są podróże 
po Polsce i świecie, a także czytanie książek. interesuję się także 
sposobami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Wiedzą 
z tego zakresu stara się dzielić z młodzieżą szkolną. Czas wolny 
najchętniej spędza w gronie rodzinnym, w ogródku działkowym 
i wśród przyjaciół. 
KoNtaKt: adres mailowy: roczynski@wp.pl, tel. 668 425 508

Christopher Skoczylas był w 
Tczewie tylko przejazdem, 
ale to wystarczyło by zasłu-
żyć na wdzięczność.
Pan Christopher mieszka 
w Niemczech, ale w Staro-
gardzie ma firmę, dlatego 
często bywa w naszym re-
gionie. W środę, 8 lutego, 
przejeżdżając przez tczew 
był świadkiem wypadku 
na skrzyżowaniu ul. Żwir-
ki i al. Kociewskiej. W wypadku poszkodowana została kobieta. 
Pan Chrostopher, zajął się poszkodowaną, zanim na miejsce do-
tarły służby ratunkowe. – Zrobiłem jej opatrunek i starałem się ją 
uspokoić, pytałem, czy może zawiadomić kogoś z rodziny. to było 
takie zwykłe zachowanie – powiedział p. Skoczylas, podczas spot-
kania z prezydentem tczewa Mirosławem Pobłockim. 
o tym, że nie jest to standardowe zachowanie mówił st. kpt. Zbi-
gniew Rzepka, zastępca komendanta powiatowego Państwowej 
Straży Pożarnej w tczewie, który był obecny na miejscu zdarzenia.  
– Nie wszyscy wiedzą, jak zareagować w takiej sytuacji, nie potra-
fią udzielić pierwszej pomocy. Zdarza się, że świadkowie zamiast 
pomóc, robią zdjęcia, które potem rozsyłają znajomym. 
Prezydent Mirosław Pobłocki podziękował  Christopherowi Sko-
czylasowi za to godne naśladowania zachowanie. – Wiele osób woli 
w takich sytuacjach stać z boku, nie mieszać się, nie reagować. Wie-
rzę, że Pana przykład przekona innych, że nie wolno być obojęt-
nym, że warto pomagać – powiedział prezydent.

M.M.

PodzięKowania za PoMoc
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Krótko
	 nowa	dyrektor	CKiS
od 1 lute-
go stanowi-
sko dyrekto-
ra Centrum 
Kultury  
i Sztuki peł-
n i  J o a n n a 
Grabowska.
o stanowisko szefa CKiS ubie-
gało się 5 osób. Kandydaci, 
oprócz spełnienia wymogów 
formalnych, musieli przed-
stawić koncepcję działalności 
CKiS. Po analizie dokumen-
tów i rozmowach z kandydata-
mi, komisja konkursowa zare-
komendowała na to stanowisko 
Joannę Grabowską. Prezydent 
Mirosław Pobłocki, po rozmo-
wie z kandydatką, zaaprobował 
wybór komisji.
Nowa pani dyrektor zadeklaro-
wała utrzymanie dotychczaso-
wego poziomu, jeśli chodzi ofer-
tę przyjeżdżających do tczewa 
teatrów, zespołów i kabaretów. 
Zamierza położyć nacisk na 
ożywienie amfiteatru, a także 
przygotować ofertę bezpłatnych 
imprez dla mieszkańców.
Joanna Grabowska ma 39 lat. 
od 8 lat pracuje w CKiS, ostat-
nio zajmowała się marketingiem. 
Jest absolwentką akademii 
Morskiej w Gdyni (Wydział: 
administracyjny, Kierunek: 
Zarządzanie i Marketing, Spe-
cjalność: Zarządzanie Przedsię-
biorstwem) oraz studiów Uni-
wersytetu Gdańskiego, Studia 
Podyplomowe: Zarządzanie Za-
sobami Ludzkimi.

	 wstąp	do	Chóru	ECHO
Chór Męski echo zaprasza 
do wspólnego śpiewania męż-
czyzn poszukujących artystycz-
nego spełnienia w zespole chó-
ralnym.
Chór echo zapewnia rozwija-
nie uzdolnień i umiejętności mu-
zycznych, poznawanie ciekawych 
utworów wokalnych, spotkania 
w twórczej atmosferze oraz arty-
styczne przygody podczas kon-
certów w kraju i za granicą.
Próby odbywają się w Domu 
organizacji Pozarządowych  
w tczewie pl. św. Grzegorza 5, 
w poniedziałki i czwartki w go-
dzinach 17.00-18.30.

Podczas Międzynarodowych 
targów Budownictwa i archi-
tektury BUDMa 2017, mini-
ster infrastruktury i budow-
nictwa Andrzej Adamczyk  
i wiceminister Tomasz Żu-
chowski wręczyli nagrodę MiB 
za wybitne osiągnięcia w dzie-
dzinie planowania i zagospoda-
rowania przestrzennego.
– Przywracamy po 7 latach na-
grodę Ministra infrastruktury  
i Budownictwa. Polscy inżynie-
rowie zasługują na wyróżnienie. 
to także dzięki ich pracy rozwi-
ja się PKB Polski – podkreślił 
minister Adamczyk.
Nagrodę w konkursie przyzna-
no za: „Miejscowy Plan Zago-
spodarowania Przestrzenne-
go terenu Nowego Centrum 
Usługowego przy ul. Woj-
ska Polskiego w tczewie wraz  
z Koncepcją Zagospodarowania 
Przestrzennego Nowego Cen-
trum Usługowego w tczewie 

nagroda ministra za projekt nowego centrum Tczewa

o taką pomoc zwrócił się do sa-
morządu miasta tczewa starosta 
tczewski Tadeusz Dzwonkow-
ski. Pieniądze są potrzebne na ii 
etap remontu, który będzie kosz-
tował ok. 50 mln zł. 37,5 mln zł 
z tej kwoty ma stanowić subwen-
cja rządowa, a pozostałe 12,5 mln 
zł tzw. wkład własny powiatu,  
w którego gestii jest budowla. 
Starosta zwrócił się do prezy-
denta tczewa Mirosława Po-
błockiego o wsparcie w wyso-
kości 2 mln zł. Na styczniowej 
sesji rady Miejskiej uchwała 

Tczew przekazuje 2 mln zł na remont mostu
o pomocy dla powiatu zosta-
ła przyjęta. 
Na i etap remontu miasto rów-
nież udzieliło powiatowi wspar-
cia w wysokości 2,5 mln zł.
Zarząd nad Mostem Tczewskim 
sprawuje Starostwo Powiatowe, 
jednak jest to obiekt stanowią-
cy wizytówkę Miasta, bezpośred-
nio z nim utożsamiany i będący 
jego wielką atrakcją turystycz-
ną. Most Tczewski jest Między-
narodowym Zabytkiem Inżynie-
rii Budowlanej, uznany za obiekt 
europejskiego dziedzictwa kultury 
technicznej. Niestety w związku  
z fatalnym stanem technicznym  
w 2011 roku został on zamknięty 
dla ruchu pieszego i kołowego.
W roku 2016 Powiat Tczewski 
zakończył I etap prac budowla-
nych dotyczących środkowej, naj-
starszej części mostu. Niestety 

nie przywróciło to ruchu pieszego  
i kołowego na obiekcie i w dalszym 
ciągu istnieje realne zagrożenie 
katastrofy budowlanej. Dlate-
go też, niezbędna jest kontynua-
cja rozpoczętych prac , związana 
z przebudową przęseł nurtowych 
od strony miasta.
Powiat Tczewski, od strony for-
malnej i organizacyjnej jest w peł-
ni przygotowany do realizacji za-
dania. Szacowany koszt zadania 
to ok. 49 mln. zł. Zabezpieczo-
ne przez Gminę Miejską Tczew 
środki stanowić będą część wkła-
du własnego, koniecznego do rea-
lizacji zadania - czytamy w uza-
sadnieniu uchwały.
obecny na sesji Starosta t. Dz-
wonkowski podziękował prezy-
dentowi oraz radnym za pomoc 
w sfinansowaniu inwestycji.

M.M.

na obszarze po byłej jednost-
ce wojskowej”. Laureatem zo-
stało Biuro Projektów Urbani-
styki i architektury, głównym 
projektantem jest dr hab. inż. 
arch. Michał Stangel.
Nagrodę przyznano za kom-
pleksowe i nowatorskie podejście 
do planowania obszaru objęte-
go opracowaniem. W procesie tym 
we wzorcowy sposób ujęto wszyst-
kie elementy nowocześnie rozu-
mianego warsztatu projektowego, 
uwzględniając zarówno koncep-
cję urbanistyczną, propozycję za-
pisów samego dokumentu planu, 
jak i opracowane na ich bazie wy-
tyczne dotyczące wariantowania  
i etapowania realizacji przyszłego 
zagospodarowania obszaru.

– Gratuluję urbanistom i cieszę 
się, że z ich pracy i umiejętności 
skorzysta nasze miasto – mówi 
Mirosław Pobłocki, prezydent 
tczewa. – Przygotowanie kon-
cepcji zupełnie nowej dzielni-
cy, niemal w centrum tczewa, 
było trudnym wyzwaniem, ale 
udało się w atrakcyjny i nowa-
torski sposób połączyć wszyst-
kie funkcje potrzebne nowo-
czesnej dzielnicy. realizację 
tej koncepcji już rozpoczęliśmy 
uruchamiając pierwsze przetar-
gi. Mam nadzieję, że ostatecz-
ny efekt będzie zgodny z wyob-
rażeniami urbanistów i przede 
wszystkim satysfakcjonujący dla 
mieszkańców.

M.M.

Projektanci Nowe-
go Centrum Tczewa 
zostali nagrodzeni 
przez ministra in-
frastruktury i bu-
downictwa.

2 mln zł z budżetu 
miasta przezna-
czone zostanie 
na remont Mostu 
Tczewskiego.
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Krótko

Ogłoszenia

	40	tys.	zł	na	programy	zdrowotne
Podczas styczniowej sesji, radni 
miejscy zdecydowali o dofinan-
sowaniu programów zdrowot-
nych skierowanych do miesz-
kańców miasta i powiatu. 
Podjęta jednogłośnie uchwała do-
tyczy 40 tys. zł na dofinansowanie 
programów zdrowotnych realizo-
wanych przez Powiat tczewski:
• Powiatowego Programu Pro-

filaktyki Zakażeń Wirusem 
Brodawczaka Ludzkiego 
HPV „Chronię życie przed 
rakiem” (20 tys. zł)

• „recepta na raka – program 
wczesnego wykrywania raka 
płuc wśród mieszkańców po-
wiatu tczewskiego” (20 tys. zł).

	Radna	pomoże	wypełnić	PiT
radna miejska Gertruda Pie-
rzynowska corocznym zwycza-
jem bezpłatnie pomoże ludziom 
o niskich dochodach i osobom 
starszym w wypełnianiu rocz-
nego rozliczenia podatkowego 
(Pit 36,37) za 2016 r. oraz tym 
którzy chcą tylko przekazać  
1 proc. na rzecz organizacji, czy 
stowarzyszeń pomocowych.
Wystarczy przyjść do Spółdziel-
czego Domu Kultury Sucho-
strzygi ul. Żwirki 49 w każdy 
czwartek miesiąca – od 2 lute-
go do końca kwietnia w godz. 
od 16.00 do 17.00.

Dotychczasowa zakładka na miej-
skiej stronie internetowej www.
wrotatczewa.pl, poświęcona spra-
wom rowerowym w naszym mieście, 
rozrosła się do osobnej podstrony.
Na stronie www.rowery.tczew.
pl znajdą Państwo szereg war-
tych uwagi informacji, od mapy 
zawierającej informacje o ścież-
kach rowerowych i stojakach w 
tczewie, poprzez różnego ro-

W Tczewie już po raz drugi rusza 
kampania „Rowerowy Maj”. Ak-
cja ma zachęcić już najmłodszych 
do jak najczęstszego korzystania 
z dwóch kółek (i nie tylko) – jako 
zdrowego środka transportu. 

Po nagłośnieniu sprawy związa-
nej z notorycznym niszczeniem 
wiat przystankowych, ZUK bierze 
pod lupę „problem śmieciowy”.
– Jako Zakład Usług Komunal-
nych bardzo często spotykamy się 
z podrzucaniem odpadów w różne 
miejsca. Śmieci prosto z domów 
trafiają do małych śmietników 
na przystankach autobusowych, 
placach, a niekiedy są nawet zo-
stawiane przy ulicznych barier-
kach, znakach drogowych. Dla-
tego apelujemy do wszystkich, by 
nie byli obojętni. Wspólnie musi-
my dbać o porządek w mieście – 
mówi Przemysław Boleski, dy-
rektor ZUK w tczewie. 

Prezydent Miasta tczewa infor-
muje, że na tablicy ogłoszeń Urzę-
du Miejskiego w tczewie (ii pię-
tro) został wywieszony wykaz:
• n ie r uchomośc i  g r unto-

wej, oznaczonej jako dział-
ka nr 174/3, obręb 13, KW  
nr GD1t/00016414/5, stano-
wiącej Skwer 750-lecia miasta 
tczewa, w części o powierzchni 
14 m2, przeznaczonej do odda-
nia w dzierżawę w celu prowa-
dzenia działalności handlowej.

• n ier uchomośc i  g r unto-
wej, stanowiącej własność 
Gminy Miejskiej tczew, 
oznaczonej jako dzia łka  
nr 39/180 o pow. 250 m2, obr. 4, 
 KW GD1t/00017345/7 po-
łożonej w tczewie przy alei 
Solidarności, przeznaczonej 
do zbycia w drodze bezprze-
targowej w celu poprawy wa-
runków zagospodarowania 
nieruchomości przyległej.

RUSZA KAMPAnIA „ROWEROWy MAj”

Warunkiem udziału w Kampa-
nii jest zarejestrowanie szkoły 
poprzez formularz zgłoszenio-
wy oraz wyznaczenie szkolnego 
koordynatora do dnia 24 lute-
go br. Kampania organizowa-
na jest przez Gminę Miejską 
tczew w partnerstwie z Mia-
stem Gdańsk, pomysłodawcą 
całej kampanii. Głównym ce-
lem kampanii jest promowa-
nie zdrowego trybu życia oraz 
popularyzacja komunikacji ro-
werowej. 
Kampania zakłada rywalizację 
w formie zabawy na trzech po-
ziomach: 
a) szkolnym, 
b) klasowym, 
c) indywidualnym. 

o wyniku szkoły lub klasy de-
cyduje liczba przyjazdów do 
szkoły na rowerze w stosunku 
do liczby wszystkich uczniów 
w danej placówce szkolnej lub 
klasie. Kampania będzie rea-
lizowana w dniach od 4 do 31 
maja 2016 r. regulamin kampa-
nii rowerowy Maj 2017 moż-
na znaleźć na stronie www.ro-
wer.tczew.pl

a.
	PE
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w	2016	roku
Pierwsza	edycja	kampanii	„Rowerowy	
Maj”	w	Tczewie	została	przyjęta	z	dużym	
entuzjazmem	wśród	uczestników.	do	ak-
cji	zgłosiło	się	1751	uczniów	klas	0-Vi	czyli	
37	proc.	ogółu	uczniów	w	tej	grupie	wie-
kowej.	w	akcji	uczestniczyły	Sportowa	
Szkoła	Podstawowa	nr	2,	Szkoła	Podsta-
wowa	nr	7,	Szkoła	Podstawowa	nr	11	oraz	
niepubliczna	Szkoła	Podstawowa.

nowa zaKładKa o PoliTyce RoweRowej Tczewa
dzaju dokumenty programowe, 
aplikację do zgłaszania uwag do 
infrastruktury rowerowej, aż po 
dział aktualności, gdzie będzie-
my informować mieszkańców na 
bieżąco o wszystkim tym dzieje 
się istotnego z zakresu realizo-
wanej polityki rowerowej. Stro-
na znajduje się również bezpo-
średnio na www.wrotatczewa.
pl w zakładce Miasto/Miasto 
dla rowerzystów oraz na gó-

rze głównej strony, pod hasłem 
roWer.
Zachęcamy do zgłaszania uwag, co 
warto jeszcze poprawić, zmienić. 
Ponadto by ułatwić kontakt miesz-
kańców w sprawie działań rowe-
rowych, powstała również strona 
na portalu społecznościowym Fa-
cebook. Zachęcamy do śledzenia 
profilu pod adresem https://www.
facebook.com/mdrtczew

zUK aPelUje – RazeM dbajMy o czysTość MiasTa
Bywa też tak, że właściciele bu-
dynków, mieszkań deklarują 
mniejszą liczbę osób zamiesz-
kujących lokal. W zależności od 
tego, podstawiany jest pojemnik 
na śmieci o określonej pojemno-
ści, a potem okazuje się, że odpa-
dy się nie mieszczą. W rzeczy-
wistości w danym budynku czy 
mieszkaniu jest po prostu wię-
cej lokatorów.
ZUK apeluje również, aby nie 
zastawiać boksów na śmieci. 
Pracownicy zakładu bardzo czę-
sto spotykają się z tym proble-
mem, w konsekwencji nie mogą 
dojechać do pojemników, a 
przecież wszystkim nam zależy 

na tym, aby odpady były wywo-
żone jak najczęściej. Nie utrud-
niajmy więc pracy innym, a przy 
okazji przyczynimy się do tego, 
że w okolicy będzie czysto.
Masz odpady wielkogabaryto-
we? Nie ma problemu. odbie-
ra je firma Clean-bud. Pamiętaj, 
że wywozi je w każdy poniedzia-
łek (szczegóły i kontakt na stronie 
www.clean–bud.pl). to i tak bar-
dzo często. Dla przykładu, Gdy-
nia czyni to zaledwie dwa razy 
w roku. Jeśli zatem chcesz po-
zbyć się czegoś większego, pa-
miętaj, że możesz to zrobić w po-
niedziałki.

(ZUK Tczew)
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Prezydent Miasta tczewa in-
formuje, że na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w tczewie 
(ii piętro) zostały wywieszone:
• wykaz nieruchomości grun-

towej oznaczonej jako dział-
ka nr 513/31, obręb 9, KW 
nr GD1t/00016854/1, po-
łożonej przy ul. Nowowiej-
skiej, przeznaczonej do od-
dania w dzierżawę, w części 
o powierzchni 61 m2, w celu 
zagospodarowania zielenią;

• wykaz nieruchomości grun-
towej oznaczonej jako dział-
ka nr 521/23, obręb 9, KW 
nr GD1t/00016854/1, po-
łożonej przy ul. Nowowiej-
skiej, przeznaczonej do od-
dania w dzierżawę, w części 
o powierzchni 77 m2, w celu 
zagospodarowania zielenią;

• wykaz nieruchomości grun-
towej, w skład której wcho-
dzą działki nr 520/2 i 521/24, 
obręb 9, położone przy ul. 
Nowowiejskiej, przeznaczo-
ne do oddania w dzierżawę  
w celu zagospodarowania zie-
lenią, w części  o powierzchni 
odpowiednio 41 i 24 m2;

• wykaz nieruchomości grun-
towej oznaczonej jako działka 
nr 422/11, obręb 10, KW nr 
GD1t/00015038/8, położo-
nej przy ul. tczewskich Sape-
rów, przeznaczonej do oddania 
w dzierżawę w celu wywie-
szenia banneru reklamowego 
o powierzchni 12 m2;

• wykaz nieruchomości grun-
towych, oznaczonych jako 
działka nr 149/1, obręb 7, 
KW nr GD1t/00016852/7,  
o powierzchni 447 m2, po-
łożona przy ul. Jana z Kolna 
oraz działka nr 522/9, obręb 8, 
KW nr GD1t/00014167/4, o 
powierzchni 15 m2, położo-
na przy ul. Hugo Kołłątaja, 
przeznaczonych do oddania 
w dzierżawę w celu zabudo-
wania infrastrukturą tech-
niczną (gazowa stacja re-
dukcyjno-pomiarowa) i jej 
utrzymania;

• wykaz nieruchomości grun-
towej oznaczonej jako działka 
nr 422/11, obręb 10, KW nr 
GD1t/00015038/8, położo-
nej przy ul. tczewskich Sape-
rów, przeznaczonej do oddania 
w dzierżawę w celu wywie-
szenia banneru reklamowego 
o powierzchni 12 m2.

Ogłoszenia
Spółka Grupy GPEC – GPEC TCZEW 
rozpoczyna kolejny etap rozbudo-
wy sieci ciepłowniczej na Starym 
Mieście w Tczewie. Inwestycja 
rozłożona jest w czasie i zakoń-
czy się do 2020 roku.
rozbudowa sieci ciepłowniczej 
rozpoczęła się w 2014 roku. 
Prace zakończyły się w 2016 
roku. W ciągu 1,5 roku podłą-
czono do sieci 13 nowych bu-
dynków, w tym Urząd Miasta 
tczewa. inwestycję o wartości 
ponad 2,5 mln zł w całości sfi-
nansowała Grupa GPeC.
Następny etap rozbudowy sie-
ci ciepłowniczej na Starym 
Mieście potrwa do 2020 roku.  
W tym czasie do sieci przyłą-
czonych zostanie blisko 60 bu-
dynków. GPeC tCZeW prze-
znaczy na inwestycję 9,1 mln zł 
z własnego budżetu.
– Ciepło systemowe to najbar-
dziej efektywne, bezpieczne i 
niezawodne źródło ciepła dla 
miast. to także najbardziej eko-
logiczne rozwiązanie. Pozwala 
skutecznie zwalczać niską emi-
sję i tym samym przekłada się 
na lepszą jakość powietrza w 
całym mieście – mówi Lucy-
na Federowicz, prezes zarządu 
GPeC tCZeW. – Dziękujemy 
władzom miasta oraz zarząd-
com za współpracę przy i eta-
pie inwestycji. Bez ich udziału 
i zaangażowania ten projekt nie 
doszedłby do skutku.

Do Urzędu Miejskiego w Tczewie, 
do 10 stycznia 2017 r., wpłynęło 
5 wniosków o udzielenie dotacji 
z budżetu Gminy Miejskiej Tczew 
na prace konserwatorskie, re-
stauratorskie i roboty budowla-
ne przy zabytkach wpisanych do 
rejestru.
Zgodnie z uchwałą rady Miej-
skiej nr XLiX/430/2010 z dnia 30 
września 2010 r. w sprawie przyję-
cia zasad i trybu udzielenia i roz-
liczenia dotacji na prace konser-
watorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane przy zabytkach wpisa-
nych do rejestru, znajdujących się 
na terenie administracyjnym mia-
sta tczewa do 10 stycznia wpły-
nęło do tut. urzędu 5 wniosków o 
przyznanie dotacji na 2017 r. dot. 
obiektów położonych na obszarze 
wpisanym do rejestru zabytków:
1. wniosek właściciela nierucho-

mości przy ul. Krótkiej 13 w 

Rusza ii etap rozbudowy sieci ciepłowniczej w Tczewie

Do 2020 roku GPEC planuje przyłączenie do sieci ciepłowniczej około 
60 budynków na Starym Mieście
– Cieszę się, że inwestycja jest 
dalej realizowana. Jako Urząd 
Miasta wiemy już jak duży kom-
fort daje miejska sieć ciepłowni-
cza. Mam nadzieję, że miesz-
kańcy zyskają nie tylko lepsze 
i tańsze źródło ogrzewania, ale 
inwestycja przełoży się również 
na atrakcyjność przyłączonych 
terenów – mówi Mirosław Po-
błocki, prezydent tczewa.
W roku 2017 prace obejmą oko-
lice ulic: Wojska Polskiego, Pa-
derewskiego, Kołłątaja, Lecha, 

Strzeleckiej, obrońców We-
sterplatte i Słowackiego. Na-
stępnie rozbudowa sieci nastą-
pi w kierunku ulic Kościuszki, 
Dąbrowskiego, jak również  
w dalszej części ulic Paderew-
skiego i Kołłątaja. W latach 
2019–2020 planujemy przyłą-
czyć budynki przy ul. Chopi-
na i Nad Wisłą. Dalszy rozwój 
inwestycji jest uzależniony od 
chęci mieszkańców przyłącze-
nia budynków do miejskiej sie-
ci ciepłowniczej.

wpłynęło 5 wniosków o dotację na remont zabytków
tczewie o przyznanie dota-
cji na remont elewacji fron-
towej, remont dachu, wymia-
nę stolarki okiennej (w części 
mieszkalnej) w budynku przy 
ul. Krótkiej 13 w tczewie

2. wniosek Wspólnoty Mieszka-
niowej Nieruchomości przy ul. 
Krótkiej 20 w tczewie o przy-
znanie dotacji na remont ele-
wacji frontowej budynku przy 
ul. Krótkiej 20 w tczewie

3. wniosek Wspólnoty Miesz-
kaniowej Nieruchomości 
przy ul. Mickiewicza 8-9 w 
tczewie o przyznanie dota-
cji na remont elewacji fronto-
wej budynków przy ul. Mi-
ckiewicza 8 i 9 w tczewie

4. wniosek Wspólnoty Miesz-
kaniowej Nieruchomości 
przy pl. Hallera 1 w tczewie 
o przyznanie dotacji na re-
mont elewacji frontowej bu-
dynku przy pl. Hallera 1 w 

tczewie (od strony ul. Wy-
szyńskiego i pl. Hallera)

5. wniosek właścicieli nierucho-
mości przy ul. rybackiej 9  
w tczewie o przyznanie do-
tacji na remont elewacji połu-
dniowej (tylnej), wschodniej 
i zachodniej w budynku przy 
ul. rybackiej 9 w tczewie.

Wszystkie wnioski poddane zo-
staną analizie pod względem 
zgodności z ww. uchwałą i ustawą 
z 23 lipca 2003 r. o ochronie za-
bytków opiece nad zabytkami (z 
uwzględnieniem błędów/braków 
formalnych i merytorycznych). 
Decyzję o przyznaniu dotacji po-
dejmie rada Miejska w tczewie 
w formie uchwały. Wszyscy wnio-
skodawcy powiadamieni zostaną 
pisemnie o podjętych przez radę 
Miejską rozstrzygnięciach.
W budżecie na 2017 r. na ten cel 
przeznaczono kwotę 50 000 zł.

PRZyłąCZ SIę I Ty

GPEC	Tczew	wciąż	zbiera	wnioski	o	przyłączenie	się	do	sieci.	Szczegółowe	in-
formacje	na	temat	budynków	objętych	możliwością	przyłączenia	można	uzy-
skać	pod	numerem	tel.	58	531	22	62	lub	za	pośrednictwem	poczty	elektronicz-
nej:	tczew@gpec.pl
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Stare Miasto i Zatorze – to 
dwie dzielnice Tczewa, któ-
re biorą udział w projekcie 
rewitalizacji. Efektem tych 
przedsięwzięć ma być nie 
tylko odnowiony wizerunek 
tych rejonów miasta, ale 
przede wszystkim pobudze-
nie aktywności mieszkań-
ców i ich integracja.

Miasto	z	tradycją
tczew to jedno z najstarszych 
miast na Pomorzu – w 2010 r. 
obchodziliśmy 750-lecie na-
dania praw miejskich, dlatego 
z dużym szacunkiem odnosi-
my się do przeszłości, tradycji, 
a co za tym idzie – historycz-
nych dzielnic miasta. Przez  
5 lat (2009-2013) tczew rea-
lizował, wspierany przez środ-
ki unijne, projekt rewitalizacji 
Starego Miasta. Dzięki no-
wym inwestycjom na starówce, 
tczewianie mają gdzie spędzać 
wolny czas, spacerować, a hi-
storyczne centrum tczewa zy-
skało nowy blask. 
Przedsięwzięcie oznacza nie 
tylko uporządkowanie i upięk-
szenie Starego Miasta, remon-
ty elewacji, czy nawierzchni 
ulic. Udało się wyeksponować 
historyczne fragmenty zabudo-
wy, pokazać np. gdzie dawniej 
znajdowała się fosa, którędy bie-
gły mury obronne. Utworzone 
zostały trzy szlaki – forteczny, 
widokowy i droga spacerowa. 
Wyremontowaliśmy 10 kamie-

Rewitalizacja

TERAZ ZATORZE I STARE MIASTO

nic, w tym 5 z mieszkaniami 
komunalnymi i pięć wykorzy-
stywanych na cele publiczne 
(m.in. świetlica środowisko-
wo-sąsiedzka, warsztaty tera-
pii zajęciowej, dom organizacji 
pozarządowych). Na starówce 
odbywa się wiele imprez ple-
nerowych – koncertów, jarmar-
ków, festynów. Do kalendarza 
imprez miejskich na trwałe we-
szły Święto Ulicy, Pchli targ, 
Wrześniowe targowisko, Jar-
mark Bożonarodzeniowy i wie-
le innych.
Projekt obejmował również 
działania o charakterze spo-
łecznym, m.in. akcje dotyczą-
ce bezpieczeństwa mieszkań-
ców, w tym dzieci – realizowane 
we współpracy z Komendą Po-
wiatową Policji w tczewie oraz 
Strażą Miejską, warsztaty inte-
gracyjne i artystyczne dla miesz-
kańców, imprezy plenerowe. 

dlaczego	kontynuacja?
– ten pierwszy projekt rewitali-
zacji tczewskiej starówki okazał 
się sukcesem, zarówno z punktu 
widzenia zmiany wizerunku tej 
części tczewa, jak i aktywiza-
cji mieszkańców i wzbogacenia 
oferty kulturalnej . Wszystkie 
te zmiany spotkały się z bardzo 
pozytywnym odbiorem wśród 
mieszkańców nie tylko Stare-
go Miasta, ale też pozostałych 
dzielnic tczewa – mówi Mi-
rosław Pobłocki, prezydent 
tczewa. – aby pójść „za cio-
sem”, postanowiliśmy konty-
nuować rewitalizację tej dziel-
nicy także w kolejnym rozdaniu 
środków unijnych. Dodatkowo 
chcemy zająć się jedną z naj-
bardziej zaniedbanych dzielnic 
– Zatorzem. 
Wśród celów ”drugiej edycji” 
rewitalizacji jest wzmocnienie 

tych efektów, które już udało 
się osiągnąć, a także kontynu-
acja remontów, odnowa kamie-
nic, porządkowanie podwórek 
i przede wszystkim integracja 
mieszkańców i motywowanie 
ich do rozwijania własnych ini-
cjatyw, także gospodarczych.
– Dotychczasowe działania sku-
pione były głównie na zagad-
nieniach technicznych odnowy 
obszaru Starego Miasta, ale dla 
uzyskania realnego efektu rewi-
talizacji niezbędne jest wzmoc-
nienie działań na rzecz odnowy 
społecznej i poprawy jakości ży-
cia mieszkańców, reagowanie na 
ich problemy i przeciwdziałanie 
zjawiskom patologicznym i wy-
kluczenia – mówi prezydent M. 
Pobłocki. – Chcemy wzmoc-
nić obszar gospodarczy obsza-
rów staromiejskich, głównie za 
sprawą rozwoju małej i średniej 
przedsiębiorczości, zwłaszcza, 
że obszary te mają dużą kon-
kurencję w galeriach handlo-
wych. Nie tylko w tczewie, we 
wszystkich miastach w Polsce 
galerie, centra handlowe zastą-
piły centra miast, ściśle je naśla-
dując – alejki, ławeczki, stoliki 
kawiarniane w alejkach, restau-
racje, sale kinowe… 
Celem projektu jest wyprowa-
dzenie obszarów zdegradowa-
nych ze stanu kryzysowego, 
będącego wynikiem nagroma-
dzenia problemów społecz-
nych oraz degradacji prze-
strzeni miejskich. Zależy nam 
na podniesieniu poziomu ak-
tywności społecznej i zawodo-
wej poprzez ukierunkowanie 

„Skwer różany” na Starym Mieście – po rewitalizacji to miejsce 
kameralnych imprez plenerowych, np. Narodowego Czytania

Pchli Targ na tczewskiej starówce, odbywa się zawsze w pierwszą niedzielę 
czerwca

Konsultacje społeczne – to ważny element t worzenia projektu 
rewitalizacji
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Celem Konkursu jest opraco-
wanie koncepcji urbanistycz-

no-architektonicznej zagospoda-
rowania terenu ul. Krętej i terenu 
wschodniego odcinka ul. Podgór-
nej – od skrzyżowania z ul. Chopi-
na do Zamkowej. Nowa konecpcja 
ma być odpowiedzią na  oczekiwa-
nia lokalnej społeczności, ujawnio-
ne w toku konsultacji społecznych 
założeń do Gminnego Programu 
rewitalizacji miasta tczewa.
Celem stawianym koncepcji ur-
banistyczno-architektonicznej 
zagospodarowania terenu:
• Krętej jest – wykreowanie 

nowej przestrzeni publicznej:

Konkurs dla projektantów

KOnCEPCjA UlICy KRęTEj I PODGÓRnEj
Prezydent Miasta Tczewa ogłosił ogólnopolski  konkurs dla projektantów na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej 
zagospodarowania terenu ul. Krętej i wschodniego odcinka ul. Podgórnej w Tczewie.” Główna nagroda wynosi 22 tysiące zł.

• wzmacniającej tożsamość 
miejsca poprzez plastycz-
ne opracowanie elementów 
przestrzeni,

• nawiązującej do historii i tra-
dycji w nowy sposób,

• łączącej komunikacyjnie 
dolny i górny taras z zacho-
waniem zasad projektowa-
nia uniwersalnego w stopniu 
możliwym do osiągnięcia  
w zabytkowej strukturze 
miejskiej;

• wschodniego odcinka Pod-
górnej jest:

• zbadanie możliwości przeor-
ganizowania systemu komu-
nikacji dla utworzenia ciągu 

komunikacyjnego o priory-
tecie ruchu pieszego (schody 
terenowe);

• uzyskanie rozwiązań funk-
cjonalno-przestrzennych, 
wzmacniających wa lory 
krajobrazowe, wykorzy-
stujące potencjał widoku 
na rzekę Wisłę, istniejącego 
szlaku spacerowego (drogi 
widokowej);

• uzyskanie rozwiązań kore-
spondujących z historycz-
nym otoczeniem i uwzględ-
n i a j ą c y c h  z a b y t k o w y, 
średniowieczny układ komu-
nikacyjny;

• u z y s k a n i e  r o z w i ą z a ń 
wzmacniających spacerowo-
wypoczynkowy charakteru 
istniejącego szlaku, poprzez 
zagospodarowanie elementa-
mi małej architektury.

Konkurs jest otwarty. termin 
nadsyłania prac mija 20 marca. 
Po jego rozstrzygnięciu Urząd 
Miejski przygotuje ostateczną 
koncepcję zagospodarowania 
ul. Krętej i fragmentu Podgór-
nej, a kolejnym etapem będzie 
realizacja inwestycji.
Szczegółowy regulamin kon-
kursu można znaleźć na stronie 
rewitalizacja.tczew.pl.

wsparcia na aktywizację spo-
łeczno-zawodową osób i rodzin 
dotkniętych i zagrożonych ubó-
stwem i wykluczeniem społecz-
nym. efektem działań będzie 
minimalizacja różnic w jako-
ści życia i potencjale rozwo-
jowym na tle innych dziel-
nic, wzrost zatrudnienia 
wśród osób dotkniętych 
i zagrożonych ubóstwem 
i wykluczeniem społecz-
nym, upowszechnianie korzy-
stania z usług społecznych oraz 
wzrost zatrudnienia, na przy-
kład w podmiotach ekonomii 
społecznej.

Co	na	zatorzu?
Zatorze to osiedle powstałe  
w drugiej połowie XiX wieku, 
usytuowane pomiędzy linią ko-
lejową a Kanałem Młyńskim. 
Domy, które tam powstały były 
w większości przeznaczone dla 
pracowników dynamicznie roz-
wijającego się węzła kolejowe-
go. Mimo, że osiedle znajduje 
się w bezpośrednim sąsiedztwie 
nowoczesnego węzła transpor-
towego, jest rejonem „na ubo-
czu”, zdegradowanym i oferu-
jącym mieszkańcom niewiele 
atrakcji.
Projekt rewitalizacji zakłada, 
oprócz działań społecznych, 
kilka istotnych dla mieszkań-
ców inwestycji. 
Będzie to m.in. budowa nowej 
kładki pieszo-rowerowej nad 
Kanałem Młyńskim. Dodat-

kowo uporządkowany zosta-
nie teren w sąsiedztwie kładki, 
pojawią się tam elementy małej 
architektury, oświetlenie. re-
alizacja tego przedsięwzięcia 
stworzy połączenie z istnieją-
cym „Motławskim szlakiem tu-
rystyki pieszej” oraz powstającą 
Wiślaną trasą rowerową.
istotne dla integracji miesz-
kańców będzie utworzenie 
„rodzinnego Klubu Zatorze”. 
Będzie to miejsce spotkań, spę-
dzania czasu wolnego, warszta-
tów i innych usług adresowa-
nych do lokalnej społeczności. 
to w dużej mierze od miesz-
kańców zależeć będzie, jak ze-
chcą wykorzystać tę wspólną 
przestrzeń.
Na Zatorzu powstaną także 
nowe miejsca rekreacji i wypo-
czynku, adresowane do osób w 
każdym wieku – plac zabaw, 

urządzenia do ćwiczeń typu 
steet workout, siłownia pod 
chmurką.

Razem	z	mieszkańcami
– istotnym elementem przygo-
towania programu i projektu 
rewitalizacji był cykl konsul-
tacji społecznych. Mieszkańcy 
mieli liczne możliwości wypo-
wiadania się w zakresie swoich 
potrzeb i oczekiwań – mówi 
Jolanta Śliwińska, naczelnik 
Wydziału rozwoju w Urzędzie 
Miejskim w tczewie. – Każde 
spotkanie z mieszkańcami, bez 
względu na frekwencję przyno-
siło cenne informacje, wspie-
rające przygotowania do kolej-
nego programu rewitalizacji. 
Formy spotkań jakie propono-
waliśmy tworzyły dobry klimat 
rozmowy i umożliwiały dotar-
cie do faktów i opinii, specyficz-

nych dla mieszkańców danego 
obszaru. Nie można przecenić 
wagi tych kontaktów, bez nich 

nie jesteśmy w stanie poznać 
prawdziwych problemów 
danego terenu miasta. 
to co pojawia się w wypo-
wiedziach mieszkańców, to 

między innymi potrzeba, aby 
Stare Miasto było bardziej ak-

tywne w wymiarze kultury i 
działalności handlowo-usłu-
gowej. oczekuje się większej 
ilości jarmarków, koncertów, 
wydarzeń o charakterze teatral-
nym. Poziom handlu i usług nie 
do końca spełnia nasze oczeki-
wania. 
Pierwszy projekt rewitaliza-
cji, realizowany w latach 2009-
2013 kosztował tczew blisko 
22 mln zł, kolejny etap szacu-
jemy na ok. 20 mln zł (łącznie 
na działania inwestycyjne i spo-
łeczne), z czego mamy szansę 
otrzymać ok. 15 mln zł unijne-
go dofinansowania. 
– ostatecznym celem działań 
rewitalizacyjnych tczewa jest, 
aby mieszkańcy czuli się go-
spodarzami w swojej dzielnicy, 
utożsamiali się z nią, aktywnie 
włączali się i inicjowali lokal-
ne działania, byli partnerami 
samorządu miasta – tłumaczy 
prezydent Mirosław Pobłocki. 
– to z kolei przekładać się bę-
dzie na atrakcyjność i rozwój 
całego miasta i kolejne przed-
sięwzięcia, jak choćby budżet 
obywatelski.

Tak z zewnątrz będzie wyglądał 
Rodzinny Klub Zatorze
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Drugi etap Olimpiady Wiedzy o 
Bezpieczeństwie, do którego za-
kwalifikowało się 27 uczniów, 
odbył się 1 lutego w I liceum 
Ogólnokształcącym im. Marii Cu-
rie-Skłodowskiej w Tczewie.
Do finału olimpiady zakwa-
lifikowało się troje uczniów z 
tczewa: Anna Przychodzeń 
(UKLo), Damian Noga (ZSe), 
Szymon Skonieczny (i Lo).
16 kwietnia, podczas uroczyste-
go finału w Gdańsku zmierzą się 
najlepsi z najlepszych. Zadaniem 
finalistów będzie wcielenie się w 
rolę strażnika i zdiagnozowanie 
najważniejszych problemów do-
tyczących ładu i porządku w swo-
im mieście, gminie oraz zapropo-
nowanie ich rozwiązań.
organizatorami olimpiady Wie-
dzy o Bezpieczeństwie są straże 
miejskie z woj. pomorskiego oraz 
Gdańska Wyższa Szkoła Huma-
nistyczna. W tym roku w przed-
sięwzięcie zaangażowały się stra-
że miejskie z Gdańska, Chojnic, 
Kościerzyny, Kwidzyna, Malbor-
ka, Pelplina, rumi, Starogardu 
Gd. i tczewa. Zwycięzca kon-
kursu otrzyma m.in. darmowy 
indeks na wybrany kierunek stu-
diów pierwszego stopnia, ufun-
dowany przez Gdańską Wyższą 
Szkołę Humanistyczną, a pozo-
stali finaliści – nagrody rzeczowe. 
Szkolny koordynator, który przy-
gotuje zwycięzcę olimpiady, od-
bierze indeks na darmowe studia 
podyplomowe w GWSH.

W styczniu tczewska Straż Miej-
ska odnotowała 910 interwen-
cji, w tym 418 zgłoszonych przez 
mieszkańców i przedstawicieli in-
stytucji, 135 – od operatorów mo-
nitoringu, 88 zgłoszonych przez 
dyżurnych Komendy Powiatowej 
Policji w Tczewie oraz 269 – to in-
terwencje własne strażników.

• Przewieziono 12 osób z upo-
jeniem alkoholowym: 2 – do 
miejsca zamieszkania, 8 – do 
ogrzewalni w tczewie, 2 – 
do ośrodka Monar „Markot”  
w Gdańsku.

• Przeprowadzono 75 wspól-
nych patroli z funkcjonariu-
szami KPP.

• Dzielnicowi strażnicy miej-
scy działający na osiedlach 
Suchostrzygi i Bajkowym 
podjęli 68 interwencji włas-
nych oraz 52 zlecone, nało-
żyli 29 mandatów karnych 
na łącznie 2950 zł, wystawi-
li 11 wezwań dla sprawców 
wykroczeń oraz 26 osób po-
uczyli. 

 Na terenie os. Garnuszew-
skiego i Zatorza dzielnicowi 
podjęli 4 interwencje własne 

FERIE W... CEnTRUM MOnITORInGU

Dzięki kamerom monitoringu miej-
skiego został zatrzymany sprawca 
bójki przy ul. Kopernika. 
18 stycznia około godziny 21:00 
operator monitoringu miejskie-
go zarejestrował przy ul. Koper-
nika w tczewie grupę agresyw-
nych osób. Pomiędzy młodymi 
ludźmi doszło do bójki. Na miej-
sce zdarzenie niezwłocznie skie-
rowano patrol straży miejskiej i 
policji. Zatrzymano głównego 
sprawcę zajścia.

Uczniowie Sportowej Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Tczewie odwie-
dzili Strażników Miejskich w Cen-
trum Monitoringu.

Wizyta odbyła się w ramach 
zimowych półkolonii. Ucznio-
wie mieli okazję zobaczyć, jak 
działają kamery monitoringu. 
ogromne wrażenie na dzieciach 
zrobiła duża ilość telewizorów  
i możliwość „podglądania” tego, 
co dzieje się w różnych dziel-
nicach naszego miasta Pod-
czas zwiedzania funkcjonariusz 
podkreślił , że obraz z moni-
toringu obserwują specjalnie 
przeszkoleni do tego pracow-
nicy przez 24 godziny na dobę. 
Dzięki miejskiemu monitorin-
gowi można rejestrować zda-
rzenia takie jak wypadki, koli-

zje, bójki, zniszczenia mienia, 
nie mówiąc już o poważnych 
przestępstwach. Poinformowa-
no odwiedzających, że podczas 
ferii zimowych strażnicy miej-
scy zwracają szczególną uwa-

gę na bezpieczeństwo dzieci  
i młodzieży, a niejednokrotnie 
wspomagają się monitoringiem 
wizyjnym, który jest ważnym 
elementem systemu bezpieczeń-
stwa miasta.

STRAż MIEjSKA W STyCZnIU 
oraz 31 zleconych, nałożyli 1 
mandat karny na 50 zł, wy-
stawili 10 wezwań dla spraw-
ców wykroczeń oraz 2 osoby 
pouczyli. 

 Na terenie Starego Miasta i 
Czyżykowa dzielnicowi pod-
jęli 43 interwencje własne 
oraz 66 zleconych, nałożyli 5 
mandatów karnych na łącz-
nie 350 zł, wystawili 27 we-
zwań dla sprawców wykro-
czeń oraz 19 osób pouczyli. 

 interwencje dzielnicowych 
dotyczą głównie spraw po-
rządkowych, spożywania 
alkoholu w miejscach pub-
licznych, wykroczeń drogo-
wych.

• W związku z akcją Zima, 
przeprowadzono 100 inter-
wencji dotyczących głów-
nie nieodśnieżonych i oblo-
dzonych chodników. Uwagi 
przekazano do koordyna-
torów akcji Zima, admini-
stracji, spółdzielni i wspólnot 
mieszkaniowych, właścicie-
li posesji. Pouczono 21 osób, 
nałożono 3 mandaty karne.

• Usunięto 2 długo nieużyt-
kowane samochody i wra-

ki – z ul. rokickiej (audi),  
z ul. Podmurnej (motorower). 

• W 89 placówkach przepro-
wadzono kontrole dotyczące 
posiadania umów na wywóz 
odpadów stałych. Nałożono 
13 mandatów karnych.

• Do Komendy Powiatowej 
Policji przekazano materia-
ły z monitoringu dotyczą-
ce: kolizji drogowych (29, 
13.01), spowodowania wy-
buchu (17.01) , utrudnia-
nia ruchu (21.01), pobicia 
(26.01), kradzieży pojazdu 
(30.01).

• Przeprowadzono działania 
dotyczące egzekwowania od 
właścicieli psów niezgod-
nego z przepisami wypro-
wadzania czworonogów  
i sprzątania po nich. Prze-
prowadzono 21 interwencji. 
Nałożono 1 mandat karny 
(200 zł) za niezgodne z prze-
pisami wyprowadzanie psów 
oraz 2 mandaty karne z nie-
sprzątanie po psach (łącznie 
100 zł). Pouczono 6 osób. 6-
krotnie zgłoszono do schro-
niska informację o psach bez 
opieki.

znamy tczewskich 
finalistów olimpiady

schwytany dzięki 
monitoringowi
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Wnioski do tegorocznego 
Budżetu obywatelskie-

go tczewa składane były do 13 
stycznia. Wpłynęło 40 projektów, 
które zostały poddane weryfika-
cji – sprawdzano, czy są zgodne  
z regulaminem, czy koszt reali-
zacji projektu mieści się w kwocie 
przewidzianej dla danego okręgu. 
ostatecznie, zespół nie zakwalifi-
kował do dalszego procedowania 
11 projektów, 1 projekt zgłaszają-
cy sam wycofał, a 27 zostało zwe-
ryfikowanych pozytywnie (w tym 
jeden stanowi połączenie dwóch 
zgłoszonych projektów).
Głosujemy od 28 lutego do 15 
marca.

bUdżeT obywaTelsKi 2017: głosUjeMy od 28 lUTego
Od 28 lutego do 15 marca można głosować na projekty do Budżetu Obywatelskiego Tczewa na 2017 r.

jak	głosować?
•	 Głosowanie	na	wytypowane	pro-

jekty	do	realizacji	w	danym	okrę-
gu	odbywa	się	tradycyjnie,	w	wer-
sji	papierowej	–	na	formularzu	do	
głosowania	na	projekt	do	Budże-
tu	Obywatelskiego	na	2017	rok	lub	
w	formie	elektronicznej	za	pomo-
cą	 interaktywnego	 formularza	
umieszczonego	na	stronach	inter-
netowych	www.bo.tczew.pl	oraz	
www.wrotatczewa.pl.

•	 do	głosowania	na	zweryfikowa-
ne	 projekty	 spełniające	 kryte-
ria	 regulaminowe,	 proponowa-
ne	do	realizacji	w	danym	okręgu,	
jest	uprawniony	każdy	mieszka-
niec	tego	okręgu,	który	ukończy	
16	lat	w	2017	r.	i	starszy	oraz	jest	
zameldowany	na	jego	terenie.	w	
przypadku	podwójnego	zameldo-
wania,	za	ważniejszy	przyjmuje	
się	adres	zameldowania	na	pobyt	
stały.	Takie	rozwiązanie	pozwo-
li	uniknąć	podwójnego	głosowa-
nia	w	różnych	okręgach	przez	tę	
samą	osobę.

• Mieszkańcy	poszczególnych	okrę-
gów	są	uprawnieni	do	głosowa-
nia	na	wytypowane	projekty	do-
tyczące	ich	okręgu,	z	możliwością	
oddania	głosu	na	więcej	niż	jeden	
projekt.

• Tradycyjne	głosowanie	będzie	po-
legać	na	oddaniu	głosu	poparcia	
na	projekt	w	danym	okręgu,	zło-
żony	zgodnie	z	wykazem	zawiera-
jącym	dane	pozwalające	na	zwe-
ryfikowanie,	czy	osoba	głosująca	
jest	mieszkańcem	danego	okręgu	
i	ukończyła	16	lat.

• Głosowanie	elektroniczne	odbywa	
się	za	pomocą	interaktywnego	for-
mularza,	udostępnionego	na	stronie	
internetowej	www.wrotatczewa.pl.	
oraz	www.bo.tczew.pl	System	bę-
dzie	weryfikował	użytkownika	po-
przez	numer	telefonu	komórkowe-
go	(do	weryfikacji	numeru),	PESEl	
oraz	adres	iP.	w	przypadku,	gdy	sy-
stem	nie	dopuści	użytkownika	do	
głosowania,	poinformuje	go	o	przy-
czynach	 odmowy	 i	 ewentualnej	
możliwości	sposobu	poprawy	for-
mularza.

PROJEKT OBYWATELSKI
TCZEW 2017

lista	projektów	poddanych	pod	głosowanie:
OKRĘG nr 1
1. Budowa boiska do gry w 

siatkówkę o sztucznej na-
wierzchni - os. im. Staszica 
(ul. Flisaków).

OKRĘG nr 2
1. Modernizacja skoczni do 

skoku w dal (na terenie SP 
12, ul. topolowa).

2. rozbudowa infrastruktury 
rekreacyjnej na ul. Jurgo.

3. rozbudowa infrastruktury 
rekreacyjnej przy ul. armii 
Krajowej 8.

OKRĘG nr 3
1. Modernizacja placu zabaw 

przy ul. Jagiełły 2 - etap i. 
2. rozbudowa istniejącego pla-

cu zabaw przy ul. Jagiełły 2.
OKRĘG nr 4
1. altana lub stół betonowy do 

gry w szachy, warcaby, chiń-
czyka oraz stół do gry w pił-
karzyki, mini skałka wspi-
naczkowa dla maluchów, 
panele edukacyjne jako uzu-
pełnienie placu zabaw, zjazd 
linowy (ul. akacjowa)

2. Przebudowa chodnika przy 
ul. Jaworowej.

OKRĘG nr 5
1. Budowa placu zabaw i rekre-

acji na terenie pomiędzy blo-
kami przy ul. Jagiełły 1 i 3. 

OKRĘG nr 6
1. Budowa zatoczek parkingo-

wych dla samochodów oso-
bowych na ul. Przemysława 
ii, na wysokości budynku nr 
32. Wykonanie dokumenta-

cji projektowej na przebu-
dowę ul. Przemysława ii od 
numeru 12 do 28, na które 
składać się będzie:  sieć bu-
rzowa, kostka nawierzch-
niowa, drugi parking dla sa-
mochodów osobowych w 
szczycie budynku nr 28.

2. Plac Bajkowy – zabawa, 
sport, rekreacja (ul. ander-
sena)

3. teren rekreacji i wypoczyn-
ku PiotroWo – etap i -
wykonanie dokumentacji 
projektowej (ul. andersena).

OKRĘG nr 7
Brak projektów.
OKRĘG nr 8
1. Modernizacja i rozbudo-

wa terenów zielonych wokół 
wieżowców przy al. Zwycię-
stwa 19 i 20 oraz koło placu 
zabaw między blokami ul. 
Wyzwolenia 1-2

2. Modernizacja i rozbudowa 
placu zabaw przy bloku al. 
Zwycięstwa 17

3. Zagospodarowanie i moder-
nizacja terenów wokół wie-
żowca al. Zwycięstwa 18. 
Poszerzenie miejsca parkin-
gowego dla inwalidów przy 
wieżowcu al. Zwycięstwa 19

4. Zagospodarowanie, moder-
nizacja terenu zielonego mię-
dzy blokami przy ul. Wy-
zwolenia 2  i 3

5. Modernizacja i rozbudowa 
istniejącego placu zabaw na 
skwerze im. Garnuszewskie-
go przy al. Zwycięstwa

6. Kanonka Street Workout 
Park. 

OKRĘG nr 9
1. Przebudowa istniejącego pla-

cu zabaw przy ul. Paderew-
skiego

2. rozbudowa i wymiana pla-
cu zabaw na Bulwarze Nad-
wiślańskim przy ul. Żeglar-
skiej.

OKRĘG nr 10
1. iluminacja świąteczna ul. St. 

Konarskiego
2. Przebudowa chodnika w cią-

gu ul. St. Konarskiego od 
budynku nr 2 do pętli auto-
busowej.

OKRĘG nr 11
1. ogrodzenie dzia łk i pod 

świetlicę na os. im. Witosa 
2. Zagospodarowanie terenu 

zielonego – etap i (ul. ks. B. 
Sychty – ul. Fenikowskiego)

3. Budowa chodnika przy ul. J. 
Malczewskiego w tczewie 
(od n-ru 33 do końca ulicy)

4. Plac aktywności f izycznej 
dla młodzieży i dorosłych - 
siłownia zewnętrzna. 

OKRĘG nr 12
1. Dokumentacja projektowa 

przebudowy ul. e. orzesz-
kowej od nr 1-7 wraz z po-
zwoleniem na budowę.

Ogłoszenie wyników Budże-
tu Obywatelskiego nastąpi do 
6 kwietnia.
Sz c z egó łowe i n for mac je: 
www.bo.tczew.pl

M.M.
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97 lAT TEMU TCZEW POWRÓCIł DO POlSKI
Dwa honorowe obywatel-
stwa i trzy medale „Pro 
Domo Trsoviensi” wręczo-
ne zostały podczas tego-
rocznego święta miasta.

30 stycznia od 1992 roku ob-
chodzony jest jako Dzień tcze-
wa. Jest to pamiątka wkrocze-
nia wojsk gen. Józefa Hallera 
do tczewa w 1920 roku. 30 
stycznia to okazja nie tylko do 
historycznych refleksji i przy-
pomnienia powrotu miasta do 
Macierzy, ale także sposobność 
nagrodzenia tych, którzy zasłu-
żyli się dla tczewa swoją pracą  
i osiągnięciami. 
Uroczystości rozpoczęły się 
w kościele pw. Podwyższenia 
Krzyża św. mszą św. Uroczy-
stą sesję otworzył przewodni-
czący rady Miejskiej Mirosław 
augustyn. Po nim głos zabrał 
radny Kazimierz Ickiewicz, 
mówiąc o ojczyźnie, wspólno-
cie narodowej, patriotyzmie. – 
ojczyzna to wielkie dobro ma-
terialne, ale przede wszystkim 
duchowe – powiedział radny. 
Najważniejsze wydarzenia, 
których byliśmy świadkami w 
2016 r. w tczewie przedstawił 
wiceprezydent Adam Burczyk. 
– rok 2016 był dla tczewa do-

brym rokiem, mimo, że nie 
mieliśmy dopływu unijnych 
dotacji. Na inwestycje, któ-
re zawsze świadczą o rozwoju 
miasta, wydaliśmy 19 mln zł. 
Do tych największych i naj-
bardziej kosztownych należały 
inwestycje drogowe. Poprawi-
ła się infrastruktura rowerowa, 

rozpoczęliśmy termomoder-
nizację Szkoły Podstawowej 
nr 10 i budowę sali gimna-
stycznej przy Szkole Podsta-
wowej nr 8. tczew tętnił ży-
ciem podczas licznych imprez 
plenerowych. Przed nami ko-
lejny rok i kolejne wyzwania.  
W tegoroczny m budż ec ie 

tczewa mamy 35 mln zł na in-
westycje. Chcemy maksymal-
nie wykorzystać możliwości 
dofinansowania unijnego.
Podczas uroczystej sesji rady 
Miejskiej przekazane zosta-
ły najważniejsze wyróżnienia 
samorządu miasta: Honoro-
wy obywatel Miasta tczewa i 
medale „Pro Domo trsovien-
si”. Honorowymi obywatela-
mi tczewa, zgodnie z uchwa-
łą podjętą w grudniu ub. r., 
zostali:
– prof. Grzegorz W. Kołodko 
– za etycznie wzorową postawę 
oraz promocję miasta tczewa  
w dziedzinie ekonomii, gospo-
darki i polityki społecznej
– prof. Jan Strelau – za etycz-
nie wzorową postawę i promo-
cję miasta tczewa w dziedzinie 
psychologii.
Do grona wyróżnionych meda-
lem kawalerów „Pro Domo tr-
soviensi” dołączyli: 
– Eleonora Lewandowska – 
za wieloletnią działalność spo-
łeczną na rzecz miasta tczewa 
i jego mieszkańców w zakre-
sie kultury
– Zygfryd Liban – za promo-
wanie sportu, głównie lekkiej 
atletyki wśród mieszkańców 
tczewa 

Prof. Grzegorz W. Kołodko – Honorowy Obywatel Miasta Tczewa

Prof. Jan Strealau – Honorowy Obywatel Miasta Tczewa
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– Ryszard Lidzbarski – za pro-
mocję publicystyczną tczewa 
w zakresie gospodarki wodno-
ściekowej.
Specjalną nagrodę otrzymał 
Mariusz Gr ubich,  szkole-
niowiec wioślarzy KKS Unia 
tczew.
Pierścień Mechtyldy, nagrodę 
Kociewskiego Magazynu re-
gionalnego otrzymał Mirosław 
Kalkowski. 
oprawę muzyczną sesji zapew-
nił tczewski zespół w składzie: 
Iwona Belka, Mariusz Dwora-
kowski i Jacek Dworakowski.
Wieczorem, w Centrum Kultu-
ry i Sztuki odbył się koncert pt. 
„W krainie operetki”.
Podczas koncertu wystąpili Syl-
wia Lorens (sopran), Jakub ocz-
kowski (tenor) oraz orkiestra 
Kameralna Filharmonii Fu-
tura z Krakowa. W programie 
m.in. utwory ze znanych opere-
tek: Księżniczka czardasza, Weso-
ła wdówka, Cygańska miłość, Noc 
w Wenecji, Baron cygański.
tradycją sta ło się w ysy ła-
nie przez prezydenta tcze-
wa życzeń urodzinowych tym 
mieszkańcom Tczewa, którzy 
urodzili się 30 stycznia. W tym 
roku mamy 146 takich jubila-
tów. Najmłodsza dziewczynka 
skończyła 30 stycznia br. 2 lata,  
a najstarsza jubilatka – 89 lat.

M.M.

Honorowi Obywatele 
Miasta Tczewa

Lech Wałęsa, Bogdan Boruse-
wicz, łucja Wydrowska-Bie-
dunkiewicz, ks. Stanisław Cie-
niewicz, ks. Janusz Stanisław 
Pasierb, Alfred Schickentanz, 
ks. Piotr Wysga, prof. Kazi-
mierz Denek, Zdzisław Jaśko-
wiak, Roman Klim, Franciszek 
Fabich, prof. Józef Szajna, ks.
bp.prof. dr hab. Jan Bernard 
Szlaga, Roman Landowski, 
Klaus Lohmann, Ryszard Kar-
czykowski, Jerzy Kubicki, prof. 
Józef Lisowski, Kazimierz Pie-
chowski, prof. Jan Rogowski, 
Walenty Faterkowski,  Zenon 
Odya, ks. Antoni Dunajski, Ka-
zimierz Zimny, prof. Grzegorz 
W. Kołodko, prof. Jan Strelau.

Laureaci Medalu  
„Pro Domo Trsoviensi”
Franciszek Fabich, Wyższa 
Szkoła Morska w Gdyni, miasto 
Witten, Roman Landowski, Ob-
wód Lecznictwa Kolejowego w 
Tczewie, Jerzy Kubicki, Tadeusz 
Abt, Janusz Kortas, Czesław 
Glinkowski, Henryk Lemka, El-
żbieta Grzenkowska – Hawry-
luk, Józef Krawczykiewicz, 
Włodzimierz Ziółkowski, Mie-
czysław Polewicz, Mieczysław 
Izydorek, Urszula Giełdon, Nor-
bert Jatkowski, Stanisław Za-
czyński, Józef Ziółkowski, Koło 
Polskiego Związku Filatelistów 
nr 5 w Tczewie, Hugo Fortenba-
cher, Brunon Drewa, Tadeusz 
Grys, Adam Murawski, Kazi-
mierz Ickiewicz, Józef Bejgro-
wicz, Jan Stachowiak, Bernard 
Kapich, Adam Przybyłowski, 
Józef Golicki, Janice Lynn Sher-
ry, Eugeniusz Markowicz, Jan 
Szymała, Tadeusz Magdziarz, 
Ryszard Lidzbarski, Eleonora 
Lewandowska, Zygfryd Liban.

Laureaci Medalu „Po Domo Trsowiensi”: Ryszard Lidzbarski, Eleonora Lewandowska, Zygfryd Liban

Wieczorny koncert „W krainie operetki”

Iwona Belka i Mariusz Dworakowski zaśpiewali dla uczestników 
uroczystej sesji



Luty 2017 • Panorama miasta • www.wrotatczewa.pl • www.bip.tczew.pl
�� • Wokół nas

• 440. rocznica (1577) wielkie-
go pożaru w tczewie, który 
zniszczył „starówkę” 

• 210. rocznica (23.02.1807) 
historycznej napoleońsko-le-
gionowej „bitwy o tczew”

• 200. rocznica urodzin Flo-
riana Ceynowy (1817-1881) 
ojca regionalizmu kaszub-
sk iego, któr y większość 
swojego życia zawodowego 
spędził na Kociewiu – w Bu-
kowcu k. Świecia

• 160. rocznica (12.10.1857) 
oddania do użytku histo-
rycznego mostu drogowo-
kolejowego w tczewie na 
Wiśle, co niezwykle zdyna-
mizowało rozwój miasta

• 130. rocznica (1887) usta-
nowienia po raz pierwszy w 

Za nami druga edycja Konkursu Histo-
rycznego „Tczew w czasie i przestrze-
ni…” zorganizowanego przez Miejską 
Bibliotekę Publiczną w Tczewie. Kon-
kurs, którego nazwa inspirowana jest 
książką Romana Landowskiego wpi-
suje się w uroczystości obchodów dnia 
Święta Tczewa – 30 stycznia.
Konkurs, który jest skierowa-
ny do uczniów klas iV-Vi szkół 
podstawowych z tczewa przy-
ciągnął już na poziomie elimi-
nacji szkolnych – podobnie ja 
w ubiegłym roku – całą rze-
szę uczniów. Mieli zatem na-
uczyciele – opiekunowie szkolni 
konkursu, z kogo wybierać, by 
to najlepsi reprezentowali swo-
je placówki.
etap finałowy konkursu skła-
dał się z testu rozwiązywane-
go indywidualnie oraz rywa-
lizacji drużynowej, w trakcie 
której zawodnicy rozwiązywa-
li krzyżówki oraz zadania gra-
ficzne, a także odpowiadali na 
pytania otwarte.
Uczniowie wykazali się sze-
roką wiedzą na temat swojego 
miasta, co było możliwe dzięki 
właściwemu przygotowaniu ich 
przez opiekunów szkolnych, co 
z kolei przełożyło się na wyso-
ki poziom konkursu. 
W wyniku przeprowadzonych 
konkurencji jury (Kazimierz 
Ickiewicz, Marcin Kłodziń-

„Tczew w czasie i PRzesTRzeni…” – KonKURs na święTo MiasTa

ski, Piotr Kajzer) przyznało 
nagrody indywidualne: 
i miejsce – Zuzanna Pionk, 

nagroda – bon o wartości 
50 zł,

ii miejsce – Ewa Berdychow-
ska, nagroda – bon o war-
tości 40 zł,

iii miejsce – Kacper Kiżew-
ski, nagroda – bon o warto-
ści 30 zł.

oraz drużynowe:

i miejsce – Szkoła Podstawowa 
nr 12, w składzie: Zuzanna 
Pionk. Kacper Kiżewski, 
Michał Zieliński, 

nagroda – każdy z członków 
drużyny bon o wartości 50 zł
ii miejsce – Szkoła Podstawowa nr 

8, w składzie: Ewa Berdychow-
ska, Zuzanna Trawczyńska, 
Weronika Mikołajczuk,

nagroda – każdy z członków dru-
żyny bon o wartości 40 zł

iii miejsce – Szkoła Podstawo-
wa nr 10, w składzie: Ad-
rianna Malicka, Paweł Die-
trich, Bartosz Michalak.

nagroda – każdy z członków 
drużyny bon o wartości 30 zł
Nagrody wręczyli przewodni-
czący jury Kazimierz Ickiewicz 
wraz z dyrektorem Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w tczewie 
dr. Krzysztofem Kordą.

(MBP w Tczewie)

ważne jUbileUsze RoKU 2017

dziejach siedziby powiatu w 
tczewie 

• 110. rocznica urodzin ks. 
dr Bernarda Sychty (1907-
1982) autora fundamental-
nych słowników: kaszub-
skiego i kociewskiego

• 105.  ro c z n ic a  u ro d z i n 
(26.02.1912) Wandy Merda-
sińskiej-Donarskiej, zasłu-
żonej nauczycielki i zastępcy 
komendantki hufca żeńskie-
go w tczewie w ii rzeczy-
pospolitej

• 7 5 .  r o c z n i c a  u r o d z i n 
(6.04.1942) ryszarda Kar-
czykowskiego, sławnego te-
nora i profesora

• 65. rocznica śmierci ks. 
prof. Franciszka Sawickie-
go (1877-1952) najwybitniej-

szego filozofa rodem z Ziemi 
tczewskiej

• 6 0 .  r o c z n i c a  u r o d z i n 
(29.08.1957) Grzegorza Cie-
chowskiego legendy polskie-
go rocka

• 50. rocznica śmierci Jana Ku-
bickiego (1898-1967) m.in. 
współtwórcy orkiestry Har-
cerskiej 

• 30. rocznica (11-12 czerw-
ca 1987) sławnej pielgrzym-
ki Jana Pawła ii do Gdyni i 
Gdańska

• 25. rocznica (1992) powsta-
nia Nadwiślańskiego Klubu 
Krajoznawczego „trsow”

• 20. rocznica (1997) utworze-
nia Specjalnej Strefy ekono-
micznej „tczew” i „Żarno-
wiec”

• 20. rocznica śmierci Gerarda 
Klinkosza (1943-1997) rad-
nego i kadencji i animatora 
rzemiosła

• 10. rocznica (2007) powsta-
nia Fabryki Sztuk jako regio-
nalnego centrum wystawien-
niczego…

• 10. rocznica śmierci 
(22.08.2007) romana Lan-
dowskiego mi.in. wybitne-
go pisarza i poety

• 1 0 .  r o c z n i c a  ś m i e r c i 
(27.11.2007) Witolda Biele-
ckiego m.in. legendy tczew-
skiego harcerstwa 

• 5 .  r o c z n i c a  i n g r e s u 
(8.12.2012) obecnego Bisku-
pa Pelplińskiego ks. dr ry-
szarda Kasyny

Jan Kulas

W roku 2017 przypada szereg ważnych dla Tczewa rocznic i wydarzeń. Na pewno trzeba dostrzec 210. rocznicę napoleońskiej bitwy o Tczew, 160. rocznicę oddania do użytku sław-
nego Mostu Tczewskiego oraz 75. rocznicę urodzin Ryszarda Karczykowskiego, 60. rocznicę urodzin (śp.) Grzegorza Ciechowskiego i 10. rocznicę śmierci Romana Landowskiego. 
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Kultura

329 wystaw, 6 600 zajęć eduka-
cyjnych dla 119 500 osób, 590 000 
gości, z tego ponad 120 tysięcy 
turystów – tak w skrócie można 
podsumować 10-letnią działal-
ność Fabryki Sztuk. 
inauguracja miała miejsce 22 
lutego 2007 roku. Prowadzo-
na przez placówkę działalność 
kulturalna koncentruje się wo-
kół trzech obszarów: wystawy, 
edukacja oraz wspieranie orga-
nizacji pozarządowych i grup 
nieformalnych. Chlubą Fabryki 
Sztuk są wystawy historyczne i 
etnograficzne. W nowoczesnej 
i przystępnej formie przybliża 
się tutaj dzieje tczewa, a także 
różne kultury – te bliskie i bar-
dzo odległe. Dzięki temu tcze-
wianie i turyści poznali m.in. 
pradzieje tczewa, okres okupa-
cji niemieckiej 1939-1945, ży-
cie sławnego podróżnika i przy-
rodnika rodem z tczewa – Jana 
reinholda Forstera, a aktualnie 
można zwiedzać wystawę 20 
lat wolności. Tczew 1920-1939. 
Zainteresowaniem cieszyły się 
ekspozycje o kulturze Kocie-
wia, Kaszub, Kurpi, Górali Ślą-
skich, a także dalekich Chin. 
Z kolei wystawa Rola chleba w 
kulturze ludowej została uzna-
na za najciekawsze wydarze-
nie folklorystyczne w Polsce w 
2010 roku w kategorii: konkur-
sy i wystawy, a placówka otrzy-
mała za nią Ludowego oskara. 
Nie sposób pominąć też wystaw 
o krzyżach i kapliczkach przy-
drożnych oraz… demonologii 
ludowej. W ramach cyklu eks-
pozycji Galeria dla Ciebie poka-
zano twórczość wielu artystów 
– amatorów: malarzy, rysowni-
ków, rzeźbiarzy, fotografów. Po-

10 lAT FABRyKI SZTUK

nadto przybliżano wielką sztukę 
– w pofabrycznych murach moż-
na było podziwiać prace Salva-
dora Dali, Picassa, rembrandta, 
Chagalla, Dürera, olbińskie-
go, Beksińskiego, Starowiey-
skiego, czy też aneri Weisso-
wej. Działalność Fabryki Sztuk 
nie skupia się wyłącznie w za-
bytkowych murach przy ul. 30 
Stycznia oraz Podmurnej nr 12 
i 15. W przestrzeni miejskiej 
prezentowane są wystawy hi-
storyczne i organizowane cie-
szące się sporym zainteresowa-
niem: jarmarki staroci, Piknik 
Historyczno-Militarny, czy in-
scenizacje historyczne. Fabryka 
Sztuk organizuje konkursy, na 
czele z fotograficznymi zmaga-
niami pn. Wakacje z aparatem, a 

także koncerty, spotkania poe-
tyckie, promocje książek i sesje 
naukowe. Nie można zapomnieć 
również o lekcjach historycz-
nych i regionalnych, spacerach 
po tczewie i warsztatach arty-
stycznych. Za tak wszechstron-
ną działalność placówka zosta-
ła niejednokrotnie nagrodzona: 
w 2008 roku otrzymała nagrodę 
w i edycji ogólnopolskiego kon-
kursu Polska Pięknieje – 7 Cudów 
Funduszy Europejskich w katego-
rii rewitalizacja, organizowane-
go przez Ministerstwo rozwoju 
regionalnego oraz Wydawni-
ctwo Pascal i Firmę Smartlink. 
Konkurowała z takimi potęga-
mi turystycznymi, jak toruń czy 
Zamość. Przez cały okres dzia-
łalności Fabryka Sztuk wspiera 

stowarzyszenia i grupy niefor-
malne – aktualnie spotyka się 
ich tam piętnaście.
Misją Fabryki Sztuk jest two-
rzenie innowacyjnej placówki o 
różnorodnej ofercie konkuren-
cyjnej dla telewizji,  internetu, 
czy zakupów w galerii handlo-
wej; placówki zawsze otwartej 
dla mieszkańców i turystów, w 
której można realizować także 
własne pasje i pomysły. 

Wystawa Pradzieje Tczewa
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Warsztaty plastyczne

Fabryka Sztuk zapraSza
ul.	30	Stycznia	4
ul.	Podmurna	12	i	15
pn.-pt.	8.00-18.00
sb.,	ndz.	10.00-16.00
www.fabrykasztuk.tczew.pl
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Więcej informacji w Domu 
Przedsiębiorcy w tczewie, w Biu-
rze Wspierania Przedsiębiorczo-
ści, przy ul. obrońców Wester-
platte 3, i piętro, pokój 14 lub 16, 
w godzinach pracy urzędu.

ul. Obrońców Westerplatte 3 w tczewie
tel. 58 777 53 41/42/43, fax. 58 777 53 43
e-mail: info@dp.tczew.pl, www.dp.tczew.pl, www.facebook.com/dptczew, www.twitter.com/Dptczew

Dom PrzeDsiębiorcy w tczewie
program współfinansowany 
przez unię Europejską  
z Europejskiego Funduszu 
rozwoju regionalnego  
oraz Gminę Miejską tczew

W styczniu odbyło się w 
Domu Przedsiębiorcy 

spotkanie na temat projektu „Po-
morskiego Brokera eksporto-
wego”. Przedsiębiorcy planujący 
rozwój na rynkach międzynaro-
dowych będą mogli skorzystać z 
programu przygotowującego do 
podejmowania działalności go-
spodarczej oraz grantów na rozwój 
działalności eksportowej. Bezpo-
średniemu wsparciu przedsiębior-
ców towarzyszyć będą działania 
wzmacniające eksport i promują-
ce potencjał gospodarczy regionu 
na wybranych rynkach. Powstanie 
również sieć lokalnych brokerów 

PoMoRsKi bRoKeR eKsPoRTowy – PRzysTąP do PRojeKTU
odpowiedzialnych za identyfika-
cję pomorskich firm zaintereso-
wanych eksportem i analizę ich 
potencjału eksportowego. Dzię-
ki licznym seminariom ekspor-
towym przedsiębiorcy pozyska-
ją kompleksową wiedzę związaną 
z wejściem na rynki międzyna-
rodowe. W ramach konkursów 
grantowych możliwe będzie uzy-
skanie środków na udział m.in. w 
targach, misjach gospodarczych, 
imprezach kooperacyjnych, a tak-
że skorzystanie z pośrednictwa na 
rynkach zagranicznych i nawiąza-
nie współpracy z zagranicznymi 
partnerami biznesowymi. 

Projekt Pomorski Broker eks-
portowy. Kompleksowy system 
wspierania eksportu w woje-
wództwie pomorskim jest pro-
jektem partnerskim realizowa-
ny przez konsorcjum, którego 
liderem jest agencja rozwo-
ju Pomorza Sa., a partnerami 
są: regionalna izba Gospodar-
cza Pomorza, Stowarzysze-
nie „Wolna Przedsiębiorczość” 
oddział terenowy w Gdań-
sku, Gdańska Fundacja Przed-
siębiorczości, Gdańska agencja 
rozwoju Gospodarczego Sp. z 
o.o. i Pomorski Park Naukowo-
technologiczny.

Przedsiębiorcy zainteresowani 
pozyskaniem środków na start 

lub rozwój firmy mogą skorzystać 
z Programu Mikrofinansowania 
współfinansowany ze środków 
Województwa Pomorskiego. 
Maksymalna kwota wsparcia wy-
nosi 300 000,00 zł, okres spłaty 
nie dłuższy niż 60 mies. opro-
centowanie pożyczki wynosi od 
1 proc. do 3 proc., co oznacza, że 
pożyczki udzielane są na warun-
kach rynkowych oraz korzyst-
niejszych niż rynkowe, zgodnie 
z zasadami udzielania pomocy 
de minimis.
 W ofercie Funduszu w ramach 
programu znajdują się: 
• pożyczka iNWeStYCYJNa 
– na cel związany z inwestycją ra-

PożyczKi na sTaRT i Rozwój fiRMy
mach prowadzonej działalności 
gospodarczej oraz na sfinansowa-
nie zakupu nowych technologii i 
nowych środków trwałych, mak-
symalna kwota 300.000, opro-
centowanie 2 lub 3 proc. 
• pożyczka Na Start - na roz-
poczęcie działalności gospodar-
czej, w tym szczególnie na sfi-
nansowanie startu biznesowego 
osób bezrobotnych oraz absol-
wentów szkół wyższych i innych, 
maksymalna kwota 100.000, 
oprocentowanie 1 proc. 
Uzyskane środki z pożyczki 
przedsiębiorcy mogą przezna-
czyć wyłącznie na finansowa-
nie celów inwestycyjnych i roz-
wojowych w zakresie budowy, 
rozbudowy lub rozszerzenia 
działalności gospodarczej. Jed-

nocześnie nie mogą być prze-
znaczone na cele nie związane 
bezpośrednio z działalnością 
gospodarczą, pokrywanie bie-
żących kosztów prowadzenia 
działalności gospodarczej lub 
na cele konsumpcyjne, spła-
tę pożyczek i kredytów zaciąg-
niętych w innych instytucjach 
finansowych oraz spłatę zobo-
wiązań publiczno-prawnych. 
Nabór wniosków prowadzony 
jest przez okres 12 miesięcy lub 
do wyczerpania środków. infor-
macje o ofercie znajdą Państwo 
na stronie: http://www.pfp.gda.
pl/oferta.html lub w biurze PFP 
– Dom Przedsiębiorcy, pokój nr 
12, tel. (58) 532 34 68, tel. kom. 
607 927 167; e-mail: estojalow-
ska@pfp.gda.pl

inKuBaTOR	–	BiuRO
• Biuro dla twojej firmy,  

z pełnym wyposażeniem  
i mediami za 25 zł od m2

COwORKinG
• Biurko i komputer dla Cie-

bie, adres dla firmy oraz in-
ternet od 100 zł miesięcznie 
(dla nowych firm)

KOnSulTaCjE	i	dORadzTwO
• Konsultacje z zakresu poszu-

kiwania funduszy unijnych 
• Doradca podatkowy 
• Bezpłatne konsultacje 

prawne 
• Powiatowe Centrum infor-

macyjne – poręczenia i po-
życzki, z Jeremie i nie tyl-
ko, www.pci.pomorskie.pl 
(i piętro pok. nr 12)

• Cykliczne spotkania: 
Szminki, ploty, papiloty, 
Młodzieżowy Klub Biznesu 
+ Cashflow, Biznesowe pod-
wieczorki, seminaria

• Biuro oddziału Pracodawców 
Pomorza

• regionalna izba Gospodar-
cza Pomorza

Planujesz założenie firmy? od 
stycznia 2017 r. możesz zare-

jestrować firmę w CeiDG przez 
telefon, dzwoniąc pod numer 801 
055 088 i łącząc się z konsultan-
tem. infolinia dostępna jest w dni 
powszednie od 8:00 do 16:00. 
W trakcie rozmowy należy po-
dać wszystkie dane niezbędne 
do wypełnienia wniosku reje-
stracyjnego. Konsultant wpro-
wadzi dane do systemu Cen-
tralnej ewidencji i informacji 

załóż fiRMę PRzez Telefon
o Działalności Gospodarczej 
(CeiDG). Jeśli masz pytania 
dotyczące zasad rejestracji fir-
my, konsultant pomoże Ci wy-
jaśnić wszystkie wątpliwości.
Po zakończeniu rozmowy z kon-
sultantem, otrzymasz SMS z nu-
merem twojego wniosku. Za-
chowaj ten numer. Udaj się do 
dowolnego urzędu gminy i po-
daj numer wniosku, który otrzy-
małeś w SMS-ie. Urzędnik od-
szuka, wydrukuje twój wniosek 

Więcej informacji o projekcie 
Pomorski Broker eksporto-
wy jest projektem partnerskim 
realizowanym przez agencję 
rozwoju Pomorza – partne-
ra wiodącego, regionalną izbę 
Gospodarczą Pomorza, Stowa-
rzyszenie Wolna Przedsiębior-
czość/o.terenowy Gdańsk, 
inkubator Starter, investgda i 
Pomorski Park Naukowo-tech-
nologiczny. 
Kontakt: emilia Drozd-Ko-
chanowicz ,  58 32 33 201,  
e-mail: emilia.drozd-kochano-
wicz@arp.gda.pl

i przedłoży do podpisu. Pamię-
taj, żeby zabrać ze sobą dowód 
tożsamości. Jest to warunek nie-
zbędny w celu zarejestrowania 
działalności gospodarczej.
Uwaga! Możesz także zareje-
strować się w serwisie CeiDG 
i po wypełnieniu wniosku przez 
telefon podpisać go elektronicz-
nie, bez konieczności wizyty w 
urzędzie. 
Więcej informacji znajdziesz 
na: https://www.biznes.gov.pl
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Selektywna zbiórka odpa-
dów komunalnych ma bar-

dzo duże znaczenie w syste-
mie gospodarki odpadami w 
mieście. od wielu lat placówki 
oświatowe tczewa przyczynia-
ją się do zmniejszenia strumie-
nia odpadów trafiających do po-
jemników miejskich prowadząc 
selektywną zbiórkę różnych 
frakcji „czystych” surowców, 
które trafiają prosto ze szkół 
do ZUoS. W 2016 r. w jed-
nostkach oświatowych miasta 
tczewa kontynuowano selek-
tywną zbiórkę. Koordynatorem 
programów edukacyjnych oraz 
zbiórki była Pracownia eduka-
cji ekologicznej Urzędu Miej-
skiego w tczewie. realizowa-
ne były wieloletnie programy 
związane z promowaniem „ u 
źródła” selektywnej zbiórki od-
padów: „Moje miasto bez od-
padów”, „recykling w mojej 
szkole”, „Zielone zakupy”, „Za-
kręcone – odkręcone”, „Lider 
segreguje odzyskuje”. W reali-
zacji programów uczestniczyły 
rodziny dzieci z przedszkoli i 
szkół podstawowych oraz mło-
dzieży z gimnazjum. 
Moje	miasto	bez	odpadów
W XV edycji programu „Moje 
miasto bez odpadów” odzyski-
wano papier, butelki plastiko-
we po napojach typu Pet oraz 
puszki aluminiowe. Przekaza-
no do recyklingu łącznie 159,38 
Mg surowców wtórnych.
Najlepsze wyniki w zbiórce ma-
kulatury uzyskała Szkoła Pod-
stawowa nr 12 tj. 37,0 kg na 
ucznia, co jest wynikiem po-
dobnym do ubiegłorocznego – 
czyli najwyższym jaki wystą-
pił we wszystkich 15 edycjach. 
Bardzo wysokie wyniki osiąg-
nęły również Szkoła Podsta-
wowa nr 8 – 28,2 kg na ucznia 
oraz Szkoła Podstawowa nr 10 

selektywna zbiórka surowców w szkołach i przedszkolach w 2016 roku 

roK Papier Plastik aluminium Baterie 
raZeM 

Mg

Kod 15 01 01 15 01 02  15 01 04 20 01 34  

2016 154,264 17,982 0,002 1,099 173,337

– 26,0 kg na ucznia. (Zestawie-
nie wyników szkół znajduje się 
na wykresie nr 1).
W zbiórce plastiku (butelek 
typu Pet) najwięcej udało się 
zebrać wieloletniemu liderowi w 
tej kategorii czyli Szkole Pod-
stawowej nr 7 – szkoła osiągnę-
ła wynik 2,4 kg na ucznia (czyli 
wyższy od ubiegłorocznego re-
kordu w tej kategorii). Pomimo, 
że zbieranie butelek jest bardzo 
pracochłonne, a ich waga bez 
nakrętek jest niewielka, to jed-
nak takie działania niewątpli-
wie przyczyniają się do ograni-
czenia potencjalnego spalania 
plastiku w piecach – na osied-
lach, gdzie dominuje ogrzewa-
nie indywidualne. Butelki typu 
Pet na większą skalę zbiera-
ją tylko niektóre placówki, bo 
większość z nich trafia do miej-
skich pojemników na plastik. 
(Zestawienie wyników znajdu-
je się na wykresie nr 2).
Najwięcej surowców wtórnych 
w programie „Moje miasto 
bez odpadów” zebrała w sumie 
Szkoła Podstawowa nr 12. 
Najaktywniejszymi przedszkola-
mi w tym programie były: Przed-
szkole „Fantazja” z wynikiem 
224,3 kg na dziecko oraz Przed-
szkole Sióstr Miłosierdzia – 27,7 
kg. Bardzo wysoki wynik uzyska-
ło również Przedszkole „Chat-
ka Puchatka” i „Jarzębinka”. (Ze-
stawienie wyników przedszkoli w 
tym programie znajduje się na wy-
kresach nr 3 i nr 4).

zakręcone	–	Odkręcone
W Xiii edycji „Zakręcone – 
odkręcone” w szkołach i przed-
szkolach pozyskano prawie 4 
mln szt. nakrętek z opakowań 
plastikowych. to nieco mniej 
niż w ubiegłym roku, jednakże 
po raz pierwszy wynik ten nie 
obejmuje zbiórek na cele cha-

WyKRES NR 1
Zbiórka makulatury w szkołach w przeliczeniu na 1 ucznia

rytatywne, które prowadzi kilka 
przedszkoli z naszego terenu. 
Najlepszy wynik w statystykach 
szkół osiągnęła Szkoła Podsta-
wowa nr 8 – 4,0 kg na 1 ucznia. 
W czołówce znalazły się rów-
nież Szkoła Podstawowa nr 10 
z wynikiem 3,0 kg na 1 ucznia 
oraz Szkoła Podstawowa nr 12 
– 2,6 kg na ucznia. (Zestawie-
nie wyników szkół znajduje się 
na wykresie nr 5).
Dużo wyższe średnie uzyskały 
przedszkola. Wśród nich naj-
więcej nakrętek w przeliczeniu 
na 1 dziecko przekazały do re-
cyklingu Przedszkole „Fan-
tazja” tj. 7,6 kg/ dziecko oraz 
Przedszkole Sióstr Miłosier-
dzia – 6,2 kg/dziecko – (patrz 
wykres nr 6).
W 2016 roku odzyskano w su-
mie 12,4 Mg plastikowych na-
krętek.

Recykling	w	mojej	szkole
W ramach XiV edycji progra-
mu „recykling w mojej szkole” 
niektóre szkoły zbierały odpady 
niebezpieczne dla środowiska tj. 
baterie. Zebrano w sumie 1099 
kg baterii. W przeliczeniu na 1 
ucznia najlepsze wyniki uzyska-
ła Szkoła Podstawowa nr 10 – 
0,5 kg na ucznia oraz Gimna-
zjum nr 3 – 0,4 kg na ucznia. 
– (patrz wykres nr 7)

Podsumowanie
Najlepsze wyniki we wszystkich 
wyżej wymienionych progra-
mach i konkursach (po zsumo-
waniu i uśrednieniu wyników 
na 1 ucznia) uzyskały:

Szkoła Podstawowa nr 12, 
Szkoła Podstawowa nr 8, Szkoła 
Podstawowa nr 10, Gimnazjum 
nr 3 – (patrz wykres nr 8). Wśród 
przedszkoli najlepsze wyniki w 
selektywnej zbiórce odpadów 
uzyskały: Przedszkole „Fanta-
zja”, Przedszkole Sióstr Miło-
sierdzia. – (patrz wykres nr 9).
Wszystkie jednostki oświatowe 
z terenu miasta Tczewa, w spo-
sób selektywny zebrały 173,337 
Mg surowców wtórnych, z cze-
go 90 % zebrały szkoły, a 10% 
przedszkola (tabela):
Potwierdzenie dużej efektywno-
ści selektywnej zbiórki surow-
ców wtórnych w jednostkach 
oświatowych, na przestrzeni kil-
ku lat obrazuje wykres nr 10.
W roku 2016 zebrano ponad 
173 tony surowców wtórnych. 
Podobny wynik szkoły i przed-
szkola uzyskały rok wcześniej. 
Świadczy to o dużym zaanga-
żowaniu mieszkańców miasta z 
selektywną zbiórkę.
Pracownia edukacji ekologicz-
nej dziękuje dzieciom, młodzie-
ży, rodzicom, szkolnym koordy-
natorom oraz nauczycielom za 
duże zaangażowanie w zbiórkę 
surowców przeznaczonych do 
odzysku i recyklingu.
Zapraszamy placówki oświato-
we oraz mieszkańców tczewa do 
udziału w selektywnej zbiórce od-
padów w 2017 roku. Pracowni-
kom Zakładu Utylizacji odpadów 
Stałych dziękujemy za współpracę 
z placówkami oświatowymi i re-
gularny odbiór surowców. 

aBP

WyKRES NR 2
Zbiórka plastiku w szkołach w przeliczeniu na 1 ucznia
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WyKRES NR 3
Zbiórka makulatury w przedszkolach w przeliczeniu na  1 dziecko

WyKRES NR 4
Zbiórka plastiku w przedszkolach w przeliczeniu na  1 dziecko

WyKRES NR 5
Zbiórka  nakrętek  w 2016 r. w szkołach w przeliczeniu na 1 ucznia

WyKRES NR 6
Zbiórka  nakrętek  w 2016 r. w przedszkolach  w przeliczeniu na  1 dziecko

WyKRES NR 7
Zbiórka  baterii   w 2016 r. w szkołach w przeliczeniu na 1 ucznia

WyKRES NR  8
Zbiórka surowców wtórnych w 2016 r. w szkołach

WyKRES NR 9
Zbiórka surowców wtórnych w 2016 r. w przedszkolach

WyKRES NR 10
Wyniki selektywnej zbiórki odpadów w jednostkach oświatowych 
Tczewa prowadzonej w poszczególnych latach
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KOCIEWIE (CZ. 2)

Region

oprócz specyficznej gwary 
na Kociewiu bardzo do-

brze rozwinęła się sztuka ludo-
wa. Do najwybitniejszych mi-
strzów powojennej kociewskiej 
rzeźby zalicza się nieżyjących 
już: Jana Giełdona z Czarnej 
Wody, Stanisława rekowskie-
go z Więckowych, alojzego 
Stawowego z Bietowa i alfon-
sa Paschilke ze Smętowa. twór-
cy wskrzeszają do życia dawną 
kociewską wieś wraz z jej zwy-
czajami, obyczajami oraz co-
dziennym życiem. Niektórzy 
„specjalizują” się w rzeźbieniu 
ptaszków. Jednym z najsłynniej-
szych kociewskich ptaszników 
był Jan Giełdon. trochę zapo-
mniana dziedzina to zabawkar-
stwo, ale ulubionymi i najpopu-
larniejszymi przedstawieniami 
nadal są tematy sakralne. 
Kociewie jednoznacznie koja-
rzy się z haftem oraz strojem. 
Niestety oba przejawy twór-
czości artystycznej, znane nam 
w obecnym kształcie, są wyni-
kiem rekonstrukcji. 
rekonstrukcję stroju kociew-
skiego zawdzięczamy pracom 
etnografa dra Józefa Gajka. 
Haft kociewski zaczął zanikać 
już w pierwszej połowie XiX 
wieku, a jako że Kociewie nie 
było objęte systematycznymi 
badaniami etnograf icznymi, 
niewiele zostało materialnych 
dowodów kociewskiego wy-
szywania. osiemnastowieczne 
archiwalia wspominają o haf-
towanej  czarną lub kolorową 
nicią bieliźnie pościelowej, któ-
rą było można spotkać w do-
mach bogatszych gospodarzy. 
Na przełomie wieków XiX i 
XX popularne było wyszywanie 
jednokolorowymi nićmi. Pod 
koniec XiX stulecia używano 
haftu kombinowanego –  pła-
skiego z dziureczkowym, który 
w pierwszej ćwierci XX wieku 
ustąpił miejsca zgeometryzo-
wanemu haftowi dziureczko-
wemu. W dziewiętnastowiecz-
nych haftach dominujące były 
motywy  roślinne. Na począt-
ku XX wieku upowszechni-
ły się koronki szydełkowe, tzw. 
ząbki, używane do wykończe-
nia bielizny i niewielkich ser-
wetek. Dr Longin Malicki w 
swojej pracy Kociewska sztu-
ka ludowa z 1973 roku zalicza 
hafty kolorowe do nowości, w 

W poprzednim numerze, z okazji Światowego Dnia Kociewia, opublikowaliśmy pierwszą część artykułu o Kociewiu. Wówczas wspominaliśmy 
o obszarze i nazwie regionu. Tym razem skupiamy się na sztuce ludowej.

których wyraźne są wpływy ka-
szubskie. Jednak badacze trady-
cyjnej kultury ludowej uzyska-
li informacje potwierdzające, że 
w XiX wieku na Kociewiu ist-
niał haft wielokolorowy, różnią-
cy się ornamentyką od haftów 
kaszubskich. Na bieliźnie po-
ścielowej i osobistej stosowano 
haft jednokolorowy, a na bież-
nikach, obrusach i makatach – 
wielokolorowy z ornamentyką 
roślinną i zgeometryzowaną. 
Kobiece czepki, przypomina-
jące kaszubskie złotogłowie, 
były wykonane srebrną lub zło-
tą nicią. Jednak na zachowa-
nym czepcu z Królówlasu widać 
oryginalny, prawie niespoty-
kany na Kaszubach, ornament 
kwiatonu, popularny w zdob-
nictwie kociewskim. W latach 
siedemdziesiątych XX wieku 
próbę rekonstrukcji haftu ko-
ciewskiego podjęły się nieza-
leżnie od siebie Małgorzata 
Garnyszowa z Pączewa i Ma-
ria Wespowa z Morzeszczyna. 

Długie i żmudne były poszuki-
wania wzorów haftu. Z powodu 
braku materialnych źródeł Gar-
nyszowa i Wespowa inspirowa-
ły się malaturami i polichromią 
ludowych mebli, głównie skrzyń 
wiannych, szelbiągów i kreden-
sów. Stare wzory gromadziły 
również na podstawie rodzin-
nych fotografii, motywów ma-
larstwa ściennego, feretronów, 
sztandarów i szat liturgicznych. 
ornamentyka szkół haftu ko-
ciewskiego jest roślinna, wystę-
pują w nich stylizowane tulipa-
ny, stokrotki, modraki, jagody, 
liście, pączki, łodygi. obie haf-
ciarki podobnie nazywały po-
szczególne elementy haftu, jed-
nak ich rysunki są różne. także 
kolorystyka obu szkół jest od-
mienna: Maria Wespa określiła 
7 podstawowych kolorów: biały, 
żółty, czerwony, niebieski, zielo-
ny, lilowy i brązowy. Małgorza-
ta Garnysz używała aż 13 pod-
stawowych kolorów: biały, żółty, 
pomarańczowy, jasny brązowy, 

ciemny brązowy, czerwony, bor-
dowy, różowy, lilowy, fioletowy, 
niebieski, jasnoniebieski i zielo-
ny. Hafciarki używały również 
odcieni poszczególnych kolo-
rów. Garnyszowa haftowała tyl-
ko na szarym płótnie. W hafcie 
kociewskim nie występuje popu-
larny na Kaszubach kolor czar-
ny oraz trójstopniowa odmia-
na niebieskiego. Podstawowym 
ściegiem jest ścieg płaski oraz 
sznureczkowy. W latach osiem-
dziesiątych XX wieku Zrzesze-
nie Kaszubsko-Pomorskie wy-
dało teki haftu kociewskiego, 
potwierdzając tym samym ka-
non haftu. Wydawnictwo zosta-
ło wznowione w 2007 roku.
oprac. KaMila GillMeister
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„Kociewiacy” – rzeźba Zenona Miszewskiego

Fabryka Sztuk ma w swoich zbiorach etnograficzne muzealia

* Bibliografia dotycząca 1. i 2. części 
tekstu o Kociewiu znajduje się  
w numerze 1/305„Panoramy Miasta”.

Obraz na szkle autorstwa Edmunda Zielińskiego

Serwetka wyhaftowana przez 
Irenę Szczepańską, według 
wzoru Marii Wespowej
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„zuS,	czyli	zalotny	uśmiech	Słonia”	
4 marca, godz. 16.00, CKiS
Komedia z elementami czar-
nego humoru i wątkiem miłos-
nym w tle – w wykonaniu arty-
stów teatru Kamienica. 
Bilety: 80 zł

Kabaret	Hrabi	w	programie	
„Cyrkuśniki”
5 marca, godz. 17.00 i 20.00, 
CKiS
Bilety: 50 i 60 zł.
The	Metropolitan	Opera:	live	in	Hd	
–	la	Traviata	(Verdi)	
11 marca, godz. 18.55, CKiS
Słynne arcydzieło Verdiego  
w niemniej słynnej inscenizacji 
Willy’ego Deckera to produk-
cja, które obiegła niemal cały 
świat operowy. 
Bilet normalny 35 zł,  
ulgowy 30 zł. 
Malarstwo.	zofia	Sumczyńska	
(wystawa)
15 marca (wernisaż),  
Fabryka Sztuk 
Wstęp wolny.
Historia	kościoła	pw.	św.	józefa		
w	Tczewie	(wystawa	plenerowa)
19 marca, węzeł komunikacyj-
ny, organizator: Fabryka Sztuk
Spektakl	dla	dzieci		
Cudowna	lampa	aladyna
Teatr Baj Pomorski z torunia 
19 marca, godz. 16.00.
Bilet normalny 15 zł,  
ulgowy 12 zł.
BElTainE	–	koncert	i	pokaz	tańca	
irlandzkiego	w	wykonaniu	zespołu	
tanecznego	GlEndalOudH
25 marca, godz.19.00
Bilety: 35, 40 zł.
Poranek	filmowy		
film	„wielka	wyprawa	Molly”
26 marca, godz. 11.00 
Bilet 5 zł.
Kiermasz	wielkanocny		
„największe	jaja	w	Tczewie”	
30 marca, Galeria Kociewska, 
organizator: Koło Polskiego 
Stowarzyszenia na rzecz osób 
z Niepełnosprawnością inte-
lektualną.
XiV	edycja	wyborów	Miss	i	Mistera	
złotego	wieku	
31 marca, CKiS,  
organizator: MoPS, PKPS.

„Drugie życie” to tytuł kolejne-
go filmu, którego reżyserem jest 
młody tczewianin Piotr Stolc.
Nie jest to debiut reżyser-
ski Piotra Stolca. W ubiegłym 
roku tczewianie mieli okazję 
zobaczyć f ilm pt. „orinoko”, 
jego pokaz odbył się w tczew-
skim CKiS.
– Fi lm opowiada o grupce 
przyjaciół, która wybiera się na 
wspólne wakacje. Niestety do-
chodzi do tragedii – opowiada 
autor nie chcąc zdradzać zakoń-
czenia. – Film jest inspirowa-
ny prawdziwymi wydarzenia-
mi, część ujęć była kręcona w 
tczewie.
Film trwa 29 min., jak przyzna-
je jego autor, to trochę komedia, 
trochę dramat.
Jego prapremiera odbyła się w 
Warszawie, w kinie „elektro-
nik”, gdzie oglądał i oceniał go 
m.in. Bogusław Linda. reżyser 

Rozpoczynamy IV edycję Konkur-
su Fotograficznego „Cztery pory 
roku w Tczewie – KAlEnDARZ 
2018”. Przewidziana pula nagród 
finansowych to 3,5 tys. zł.
tak jak we wcześniejszych edy-
cjach zdjęcia powinny przedstawiać 
tczew w czterech porach roku. 
Mogą to być fotografie przedsta-
wiające ciekawe, urokliwe miejsca, 
ale też wydarzenia plenerowe, im-
prezy. Zdjęcia nie muszą być wyko-
nane w 2017 r., ale powinny przed-
stawiać stan aktualny.
Celem konkursu jest fotogra-
ficzne przedstawienie walorów 
tczewa, a zwycięskie fotogra-
fie posłużą do wykonania ka-
lendarza na 2018 rok.
Konkurs ma charakter otwarty. 
Prace konkursowe należy do-
starczyć do Urzędu Miejskie-
go (Biuro rzecznika Prasowe-
go) do 31 października 2017 r. 
z dopiskiem „KoNKUrS Fo-
toGraFiCZNY”.
Prace konkursowe powinny być 
dostarczone w postaci odbitek 
na papierze fotograficznym o 
wymiarach 20x30 cm oraz na 
nośniku CD.

„drugie życie” – kolejny film tczewskiego reżysera

Piotr Stolc przekazał płytę z filmem prezydentowi Tczewa Mirosławowi 
Pobłockiem
jest zadowolony z opinii profe-
sjonalistów.
Produkcję filmu wsparł m.in. 
Urząd Miejski w tczewie, a 
także Warszawska Szkoła Fil-
mowa i Studio Munka. Piotr 
Stolc przekazał prezydentowi 
tczewa Mirosławowi Pobło-

ckiemu, nagranie filmu, który 
wkrótce będzie dostępny szer-
szej publiczności – tczewska 
premiera filmu odbędzie się w 
Centrum Kultury i Sztuki, o 
terminie poinformujemy.

M.M.

Konkurs fotograficzny 

„cztery pory roku w Tczewie”

Każdy uczestnik zgłasza od 4 do 8 
fotografii poziomych w formacie 
cyfrowym o rozdzielczości przy-
najmniej 300 dpi, uwzględniają-
cych wszystkie pory roku. Zdję-
cia, które zostaną zgłoszone na 
konkurs, nie mogą być wcześniej 
nigdzie publikowane ani zgłasza-
ne do innych konkursów.
Prace konkursowe, zarówno w 
postaci odbitek jak i na nośniku 
CD, należy oznaczyć imieniem 
i nazwiskiem autora oraz tytu-
łem lub opisem zdjęcia oraz datą 
i miejscem jego wykonania.

Warunkiem wzięcia udziału w 
konkursie jest przekazanie wraz 
z fotografiami podpisanej czy-
telnie karty zgłoszenia. Kartę 
zgłoszenia, której wzór stanowi 
załącznik do regulaminu moż-
na pobrać w siedzibie organiza-
tora lub ze strony internetowej 
www.wrotatczewa.pl. Wyboru 
zdjęć dokona komisja powoła-
na przez organizatora.
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Szczegółowy regulamin konkur-
su dostępny jest w dodatku do 
„Panoramy Miasta” na str. 8.
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