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MIASTO WSPIERA SZPITAL

W NUMERZE



M. Mykowska



N

owoczesny laparoskop wart ponad 250 tys. zł już służy pacjentom
tczewskiego szpitala . Sprzęt został zakupiony dzięki ubiegłorocznej dotacji z budżetu miasta. Jak podkreśla Mirosław Trocha, ordynator oddziału chirurgicznego Szpitali Tczewskich S.A., bez urządzenia
tej klasy, tczewska chirurgia nie miałaby dzisiaj racji bytu. Laparoskop
wykorzystują głównie chirurdzy, ale służy też do zabiegów ginekologicznych i ortopedycznych. Jak podkreśla Mirosław Pobłocki, prezydent Tczewa, miasto wspiera szpital, ponieważ placówka służy mieszkańcom Tczewa. – Tczewianie zasługują na dobrą, nowoczesną opiekę
medyczną – podkreśla prezydent.
Więcej na str. 3 







Budżet Obywatelski
2018 – 17 projektów
do realizacji
Miasto wspiera
służbę zdrowia
Komitet Rewitalizacji
rozpoczął działalność
Kazimierz Smoliński
Tczewianinem Roku 2017
Nagrody prezydenta
dla najlepszych
sportowców i trenerów
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XXXIX SESJA

Kto jest kim w Radzie Miejskiej

Józef M. Ziółkowski
L
at 69, radny kadencji 1994-2002 przewodniczący Komisji Promocji,
przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej, kadencja Rady Miejskiej
2014-2018 – wiceprzewodniczący Komisji Finansowej. Radny z jednomandatowego okręgu – Osiedle Staszica,
Komitet Wyborczy KW Stowarzyszenie Porozumienie na Plus.

Zależy mi na zrównoważonym rozwoju Tczewa. W mijającej kadencji
złożyłem kilkadziesiąt wniosków dotyczących rozwoju miasta, m.in. przebudowy skrzyżowania ul. Malinowskiej z drogą krajową nr 91.
Dążę do skomunikowania firm znajdujących się w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, a także dużego kompleksu handlowego z drogą krajową. W związku z pojawiającymi się odorami
nad osiedlem Staszica, złożyłem wniosek dotyczący budowy kompostowni w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji. Obecnie budowa inwestycji jest w trakcie przetargu. Zależy mi również na połączeniu komunikacyjnym Osiedla Staszica z Osiedlem Zatorze i
dworcem kolejowym PKP. Aktualnie gotowa jest dokumentacja
wykonania ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy ul. Czatkowską, ul.
Retmańską i mostkiem na Kanale Młyńskim. Zadanie to ujęte jest
w planie na lata 2019-2021. Kolejnym celem jest wykonanie przebudowy ul. Stoczniowców (gotowa dokumentacja) – zadanie również ujęte w planie na lata 2019-2021. Następnym zamierzeniem
jest budowa chodnika ul. Czatkowskiej od budynku 4a do pętli autobusowej przy Urzędzie Celnym, a także przebudowa przystanków komunikacji miejskiej ul. Czatkowskiej - zadanie będzie
realizowane w tym roku. Kolejna tegoroczna intencja to zagospodarowanie terenów przy ul. Okrętowej, budowa dwóch parkingów
przy budynkach i trzech nowych śmietników.

W ramach budżetu obywatelskiego, wspólnie z mieszkańcami, doprowadziliśmy do wykonania dokumentacji z zagospodarowania
terenu przy ul. Flisaków na cele rekreacyjne, a także na cele uczniów Szkoły Podstawowej nr 7. W tym roku rozpocznie się dalsza
rozbudowa placu zabaw, boisk sportowych, a także zainstalowany
zostanie monitoring na terenach przyszkolnych i placu zabaw. Jednym z ważniejszych zadań było powodowanie kontroli firm znajdujących się w pobliżu osiedla, przerabiających oleje odpadowe i
powodujących zatruwanie powietrza nad dzielnicą.
Żonaty, dwóch synów, sześcioro wnuków, autor 16 publikacji książkowych dotyczących historii Tczewa, scenariuszy. Producent 30
wystaw o tematyce historycznej w Fabryce Sztuk, poświęconych
tczewianom, upamiętniających Jana Pawła II. W dorobku znajdują się też filmy dokumentalne, których tematem są mosty tczewskie, przyroda Kociewia, ksiądz Jerzy Popiełuszko, Jan Paweł II
Pelplin–Piaseczno–Watykan. Jeden z założycieli (1985) Kociewskiego Kantora Edytorskiego, członek kolegium Redakcyjnego Kociewskiego Magazynu Regionalnego.
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Porządek obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Tczewie na dzień
22 lutego 2018 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 25 stycznia 2018 r.
5.	Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za luty 2018 r.
6.	Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych w okresie od 25 stycznia
do 22 lutego 2018 r.

II.	Część druga:
1.	Informacja z realizacji w 2017 r. stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.
2. Przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji stałych za 2017 r.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
3.1 wprowadzenia regulaminu cmentarza komunalnego w Tczewie przy ul. Rokickiej,
3.2 wysokości i zasad ustalania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew,
3.3 wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż z bonifikatą nieruchomości wykorzystywanej pod budownictwo mieszkaniowe, co do której wygasło prawo
użytkowania wieczystego, położonej w Tczewie przy ul. Stoczniowców,
3.4 wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż z bonifikatą nieruchomości wykorzystywanej pod budownictwo mieszkaniowe, co do której wygasło prawo
użytkowania wieczystego, położonej w Tczewie przy ul. Robotniczej.
3.5 zatwierdzenia Wieloletniego Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2021.
4.	Zgłaszanie interpelacji, zapytań oraz wniosków.
5.	Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.).

O Kociewiu w Telewizji Gdańsk
Telewizja Gdańsk rozpoczęła emisję nowego cyklu programów poświęconych naszemu regionowi – „Dycht Kociewie”.
Audycja ma informować o
tym, co nowego dzieje się
na Kociewiu oraz jak rozwija się kultura i gospodarka. 5 lutego w Fabryce
Sztuk odbyła się promocja
nowego pasma z udziałem
samorządowców i działaczy z tego regionu.
Autorkami cyklu są Danuta Necel-Lewandowska i Anna Włodkowska.
Pierwszy odcinek wyemitowany został na antenie Telewizji Gdańsk
13 lutego. Kociewie to jeden z regionów etniczno-kulturowych Pomorza. Kociewiaków jest około 340 tysięcy, a Kociewie to 3,5 tysięcy kilometrów kwadratowych. O Kociewiu, jako regionie etnicznym pisali najwybitniejsi folkloryści i etnolodzy, m.in. Florian
Ceynowa, Bernard Sychta, czy Oskar Kolberg. Region szczyci się
własną gwarą i piękną tradycją. Program emitowany będzie, co
drugi wtorek o godz. 18.05.

Ilu nas jest?
1 lutego br. w Tczewie zameldowanych było 57 418 osób, w tym
56 207 na pobyt stały i 1211 na pobyt czasowy. Od początku
stycznia ubyło 108 osób.
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Krótko

Pomorscy strażnicy miejscy debatowali w Tczewie
Ponad 20 komendantów straży
miejskich i gminnych z woj. pomorskiego spotkało się w Tczewie.



Konferencja odbyła się 26 stycznia w Urzędzie Miejskim w
Tczewie.
Jak powiedział prezydent Mirosław Pobłocki, z uwagi na tak liczne grono mundurowych – Tczew
jest dzisiaj jednym, z najbezpieczniejszych miejsc na Pomorzu.

– W tak licznym gronie spotykamy się po raz pierwszy, ale
mam nadzieję, że takie konferencje będziemy organizować
częściej – powiedział Andrzej
Jachimowski, komendant Straży Miejskiej w Tczewie. – To
wspaniała okazja, aby się lepiej
poznać, nawiązać współpracę i
wymienić doświadczenia.

M. Mykowska

Powodem spotkania była konferencja zorganizowana przez
prezydenta Tczewa Mirosława
Pobłockiego oraz prefekta straży gminnych i miejskich województwa pomorskiego Leszka
Walczaka. Oprócz strażników
miejskich i gminnych przybyli także przedstawiciele policji i
samorządów lokalnych.

Komendanci pomorskich straży gminnych obradowali w Tczewie

Komendant mówił o doświadczeniach tczewskiej straży. Wspomniał o rozwiązaniach, które w
naszym mieście bardzo dobrze się
sprawdzają, m.in. dzielnicowych
strażnikach miejskich, monitoringu, o wspólnych patrolach i świetnej współpracy z policją, a także z
innymi służbami, stowarzyszeniami, instytucjami. Wspomniał też
o porozumieniu z Aresztem Śledczym w Starogardzie Gd, dzięki któremu osadzeni angażowani
są do prac porządkowych na terenie Tczewa.

Strażnicy debatowali nad. „Rolą
straży gminnych i miejskich w
świetle nowych uregulowań prawnych”. Wśród poruszanych tematów były zmiany w ustawie o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz
ustawie o bezpieczeństwie imprez
masowych. Dyskutowano również
o egzekwowaniu przepisów ustawy o transporcie drogowym oraz
o propozycjach przyszłych wspólnych działań pomorskich jednostek
straży miejskich i gminnych.
M.M

Miasto dotuje tczewską służbę zdrowia
Miasto Tczew przeznaczyło pół
miliona złotych na zakup karetek i 40 tys. zł na realizacje programów zdrowotnych.
Z prośbą o udzielenie takiej pomocy Starostwo Powiatowe w
Tczewie zwróciło się do prezydenta Tczewa Mirosława Pobłockiego. Karetki będą wykorzystywane przez powiatowa
spółkę Szpitale Tczewskie. To
nie pierwsza pomoc samorządu miasta dla tczewskiego szpitala. W ubiegłym roku lecznica otrzymała z budżetu miasta
750 tys. zł.
Od 1 lipca br. powiatowa spółka
Szpitale Tczewskie będzie zobligowana do świadczenia usług
ratownictwa medycznego. Aby
spełnić ten obowiązek, Szpitale
Tczewskie muszą dysponować
czterema karetkami. Jak poinformowało Starostwo Powiatowe, spółka nie dysponuje własnym taborem, który spełniałby
wymagane normy, a jej sytuacja
finansowa nie pozwala na zakup
ambulansów.

– Ponieważ z usług Szpitali Tczewskich korzystają mieszkańcy Tczewa, postanowiliśmy przychylić się
do prośby powiatu. Chodzi o pomoc w przypadku zagrożenia życia i zdrowia naszych mieszkańców
– tłumaczy prezydent Mirosław
Pobłocki. – Początkowo chcieliśmy zakupić jedną karetkę wraz z
wyposażeniem. W toku dyskusji,
uzgodniliśmy, że będą to dwie karetki, ale bez wyposażenia. Wyposażenie ich w niezbędny sprzęt będzie po stronie starostwa.

Kwota 500 tys. zł na zakup karetek ujęta została w projekcie korekty budżetu na 2018 rok – Rada
Miejska w Tczewie przegłosowała uchwałę jednogłośnie.
Na tej samej sesji (25 stycznia), miejscy radni zdecydowali również o
przekazaniu 40 tys. zł powiatowi
tczewskiemu na realizację programów zdrowotnych dotyczących
profilaktyki raka szyjki macicy i
wczesnego wykrywania raka płuc.
M.M.

Świetlica i biblioteka
na Górkach – już we wrześniu

Odbył się przetarg na budowę budynku
użyteczności publicznej na os. Górki. Za
najkorzystniejsza uznano ofertę firmy
Gladpol z Tczewa, która zrealizuje zadanie za kwotę 2,1 mln zł.
Zadanie obejmuje wybudowanie
piętrowego budynku użyteczności
publicznej, w którym zlokalizowana
zostanie świetlica oraz filia biblioteki miejskiej wraz z niezbędnym zapleczem socjalno - sanitarnym oraz
biurowym.
Teren działki zostanie zagospodarowany elementami małej architektury
jak np.: ławki, śmietniki, stojaki na
rowery. Cała powierzchnia działki
– 1484 m2.
Termin realizacji zadania: 7 września br.
Dodatkowo, zakup wyposażenia do
świetlicy na Os. Górki to jeden z projektów, które zostały wyłonione do
realizacji w tegorocznym Budżecie
Obywatelskim Tczewa.


Nowe stawki za odpady

Od 1 marca 2018 r. zmienia się wysokość opłat za odbiór odpadów komunalnych w Tczewie. Za odpady zbierane
w sposób selektywny zapłacimy 15,50
zł od osoby (wzrost o 2 zł), zaś za odpady niesegregowane – 26 zł (wzrost o 4
zł). Uchwałę w tej sprawie podjęli radni
podczas grudniowej sesji.
Na podwyżkę opłat wpływ ma kilka
czynników. Jednym z nich jest wzrost
kosztów odbioru odpadów ponoszonych przez firmę zewnętrzną. Jest
to skutkiem m.in. wzrastającej ilości
odpadów, co stało się szczególne zauważalne po wprowadzeniu systemu
500 plus, czemu towarzyszy wzrost
konsumpcji. Rosną również koszty
przetwarzania odpadów w ZUOS w
Tczewie. W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów,
od 1 stycznia 2018 r. nastąpi znaczny
wzrost opłat za składowanie odpadów
powstających po zagospodarowaniu
odpadów zmieszanych oraz odpadów
powstałych po przetworzeniu biologicznym. Wzrósł również koszt utrzymania Punktu selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych (PSZOK), co
jest następstwem wzrostu ilości odpadów, które mieszkańcy własnym
transportem dostarczają do Punktu.
W 2017 r. było tych odpadów o ponad
250 ton więcej niż w 2016 r., a z roku
na rok wartość ta systematycznie się
zwiększa.
M.M.
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Budżet Obywatelski Tczewa 2018 – te projekty wygrały
4 (część Os. Suchostrzygi) – 2
projekty, w pozostałych – po 1.

17 projektów zostało przyjętych
do realizacji w ramach Budżetu
Obywatelskiego Tczewa 2018.

Wśród projektów wybranych
przez mieszkańców są m.in.
monitoring szkoły i terenów rekreacyjnych, modernizacja placów zabaw, zagospodarowanie
i modernizacja terenów zielonych, ogrodzenie placu zabaw,
projekt przebudowy ścieżki rowerowej, zakup wyposażenia do
świetlicy dla mieszkańców.

O tym, jakie wnioski zostaną zrealizowane zdecydowali
mieszkańcy Tczewa w głosowaniu, które trwało od 16 grudnia
2017 r. do 5 stycznia 2018 r. Jest
to już piąty budżet obywatelski
w Tczewie. 24 stycznia ogłoszone zostały wyniki.
Mieszkańcy mieli do wyboru 34 projekty w 12 okręgach.
Projekty można było wybierać
przez internet lub tradycyjnie
– podpisując się na specjalnych
formularzach. Prawo do udziału w głosowaniu mieli tczewianie, którzy w 2018 r. kończą 16
lat i starsi – najstarsza osoba ma
94 lata.
– Budżet Obywatelski pozwala mieszkańcom bezpośrednio
decydować o drobnych, ale potrzebnych inwestycjach w ich
otoczeniu – mówi Mirosław
Pobłocki, prezydent Tczewa.
– Od 2014 r., w ten sposób zre-

alizowaliśmy ponad 80 projektów.

Łącznie zag łosowa ło 6028
osób, w tym: 960 (16 proc.) –
przez Internet, 5068 (84 proc. –
papierowo). Oddano 7755 głosów (można było wybrać kilka
projektów w swoim okręgu) ,
w tym: 1162 (15 proc.) – przez
Internet, 6593 (85 proc.) – papierowo.

Najwięcej głosujących było w
okręgu nr 8 (cz. os. Garnuszewskiego) – 18,3% głosów, w okręgu nr 11 (os. Witosa, Jabłoniowe, Bema) – 17,5% głosów i w
okręg nr 2 (cz. Suchostrzyg) –
15,1% głosów.

W okręgach nr 6 (część Os. Suchostrzygi) i 8 (część Os. Garnuszewsk iego) realizowane
będą 3 projekty, w okręgu nr

– Dzięki Budżetowi Obywatelskiego wyłoniła się też grupa liderów – najbardziej aktywnych
członków lokalnych społeczności, którzy inicjowali projekty i
zbierali podpisy mieszkańców.
Mieszkańcy są naszymi partnerami i ogromnie mnie cieszy, kiedy
wskazując np. nowy plac zabaw z
dumą mówią, że to ich zasługa,
że dzięki nim to miejsce powstało. Wiedzą, że zamiast narzekać,
lepiej jest działać. Czują się gospodarzami swojej ulicy, osiedla –
mówi prezydent M. Pobłocki.
M.M.

LISTA PROJEKTÓW PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA TCZEWA NA 2018 R.
OKRĘG I
Okręg I „Monitoring SP nr 7
i terenów rekreacyjnych na os.
Staszica”
– wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Józef Ziółkowski, nr 3 ,
– lokalizacja, opis projektu:
Dz. nr 368/7 obręb 1, ul.
Stoczniowców 15a

Instalacja dwóch kamer w celu
monitorowania terenu szkoły
oraz terenu rekreacyjnego przy
ul. Spółdzielczej.

OKRĘG II
Okręg II „Kompleksowa modernizacja placu zabaw znajdującego się między ul. Kasztanową
a Al. Solidarności przy Klubie
Młodzieżowym „Przystań””
– wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Piotr Prasek,
nr 14 ,
– lokalizacja, opis projektu:
Dz. 39/170 , obręb 4, ul.
Kasztanowa

Demontaż istniejących starych
urządzeń zabawow ych oraz

montaż nowych zestawów zabawowych takich jak : piaskownica, huśtawki, karuzele, bujaki,
pajęczyna do wspinania, zestaw
wielofunkcyjny, ławki ,kosze na
śmieci.

OKRĘG III

Okręg III, „Modernizacja placu zabaw przy ul. Władysława
Jagiełły 2”

– wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Agnieszka
Pawińska, Tomasz Sierocki, nr 37
– lokalizacja, opis projektu:
Dz. nr 34/41 obręb 5, ul.
Wł. Jagiełły 2

Wymiana nawierzchni boiska z
płyt betonowych na nawierzchnię poliuretanową z montażem
słupów i tablic do koszykówki

OKRĘG IV
1. Okręg IV, „Modernizacja
i rozbudowa terenów zielonych przy wieżowcu Akacjowa 4 i bloku Akacjowa 6”.
– wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Marcin Kussowski, nr 33

– lokalizacja, opis projektu:
Dz. nr 216/3 i 141/8, obręb
4, ul. ul. Akacjowa 4 i 6
Posadzenie kwitnących krzewów, ż y wot n i k ów (d r z e w
ozdobnych) , budowa skalniaków, posadzenie drzewek niskopiennych

2. Okręg IV, „Przebudowa chodnika przy ul. Jaworowej”.
– wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Anna Miernikiewicz, nr 36 ,
– lokalizacja, opis projektu:
Dz. nr 141/17 obręb 4, ul.
Jaworowa

Przebudowa chodnika przy ul.
Jaworowej na odcinku od ul.
Żwirki do ul. Jaworowej 4 ( do
wylotu Al. Kociewskiej )

OKRĘG V

Okręg V „Ogrodzenie placu
zabaw i rekreacji na terenie pomiędzy blokami Jagiełły 1-3
– wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Elżbieta Soroko, nr 4 ,

– lokalizacja, opis projektu: dz. nr
357/2 obr.5 , ul. Jagiełły 1,3

Budowa ogrodzenia placu zabaw pomiędzy blokami ul. Jagiełły 1 i 3 , oraz doposażenie
placu zabaw poprzez montaż
stolików do gry w szachy

OKRĘG VI

1. Okręg V I, „Przebudowa
ścieżki rowerowej na ul. Czerwonego Kapturka – projekt”,
– wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Elżbieta Biniszkiewicz, nr 23 ,
– lokalizacja, opis projektu:
11/17 obr.11; 11/20 obr.11;
167, obr.11; 159 , obr.11, ul.
Czerwonego Kapturka

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy chodnika i ścieżki rowerowej przy ul.
Czerwonego Kapturka
2. Ok ręg V I, „Przebudowa
ścieżki rowerowej na ul. Kociewskiej – projekt”,
– wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Elżbieta Biniszkiewicz, nr 24 ,

– lokalizacja, opis projektu: dz.
nr 11/4 obręb 11, dz. nr 10/5
obręb 11; dz. nr 57 obręb 11,
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dz. nr 31 obręb 11; dz. nr
161/1 obręb 5; dz. nr148/19
obręb 5;dz. nr 148/50 obręb
5; dz. nr 149/20 obręb 5; dz.
nr 155/2 obręb 5,

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy chodnika i ścieżki rowerowej przy ul.
Czerwonego Kapturka
3. Okręg VI „Modernizacja
i rozbudowa placu zabaw
przy bloku Rokicka 21” ,

– wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Iwona Korytkowska, nr 28 ,

– lokalizacja, opis projektu: dz. nr
270, obręb 5, ul. Rokicka 21
Wymiana istniejących urządzeń
zabawowych na nowe takie jak:
piaskownica, huśtawki, zestaw
zabawowy, ogrodzenie, nasadzenie zieleni.

OKRĘG VII
Okręg VII „Rozbudowa i ogrodzenie tzw. „Małego placu” na
Jedności Narodu, budowa boiska plażowego 3 w 1 (gra w piłkę nożną i piłkę ręczną ), rozbudowa placu zabaw dla małych
dzieci w trampoliny ziemne,
bujaki-hamaki, statek ze zjeżdżalniami dla dzieci, stoły piłkarzyki”
– wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Maciej Skiberowski , nr 9 ,

– lokalizacja, opis projektu: dz.
nr 208/2 obr.6, ul. Jedności
Narodu
Likwidacja istniejących placów do gry w koszykówkę i piłkę nożną. Budowa w ich miejscu boiska do gry w siatkówkę
plażową, piłkę ręczną plażową i piłkę nożna plażową (boisko 3 w 1 na plaży) Rozbudowa
istniejącego placu zabaw o : bujawki–hamaki, statek ze zjeżdżalnią, trampoliny ziemne do
skakania, stoły z piłkarzykami,
stoły do gry w szachy i warcaby, ogrodzenie placu zabaw dla
małych dzieci

OKRĘG VIII
1. Okręg VIII „Zagospodarowanie i modernizacja terenu zielonego oraz modernizacja placu zabaw przy bloku
al. Zwycięstwa 17”

– wnioskodawca, nr rejestrac y jny projek t u: Tomasz
Chabowski, Robert Piskorski, Jan Słomski, nr 5 ,

– lokalizacja, opis projektu: dz.
nr 559/2, obr. 6 , Al. Zwycięstwa
Modernizacja placu zabaw położonego pomiędzy blokiem
przy al. Zwycięstwa 17 a garażami, budowa skalniaka, nasadzenia zieleni: krzewów, drzew
niskopiennych

2. Okręg VIII „Zagospodarowanie i modernizacja terenów zielonych między blokami Wyzwolenia 2 i 3 oraz
pod wieżowcami Al. Zwycięstwa 18”

– wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Rafał Piaskowski, Witold Targan,
Michał Klonowski, Antoni
Owczarek, Rajmund Dominikowski, nr 6 ,

– lokalizacja, opis projektu: dz.
nr. 425/22 obr.6, ul. Wyzwolenia oraz dz. nr 559/2
obr.6, Al. Zwycięstwa
Utworzenie mini parku zielonego pomiędzy blokami przy ul.
Wyzwolenia 2 i 3 z alejką spacerową-żwirową oraz licznymi
krzewami i drzewkami niskopiennymi. Zagospodarowanie
pasa zieleni przed frontem wieżowca przy Al. Zwycięstwa 18
krzewami niskopiennymi.

3. Okręg VIII „Zagospodarowanie i modernizacja terenów zielonych koło wieżowca Al. Zwycięstwa 20 i
dwóch trójkątów zielonych
pomiędzy wieżowcami Al.
Zwycięstwa 20 i 19”
– wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Kazimierz
Kołacki, Kr yst yna Piątkowska, Mieczysław Żuchliński, Rajmund Dominikowski, nr 7,
– lokalizacja, opis projektu:
dz. nr 425/22 obr.6, ul. Wyzwolenia

Utworzenie skalniaka, nasadzenia krzewów i drzewek niskopiennych, ogrodzenie płotkiem
na terenie pomiędzy wieżowcem Al. Zwycięstwa 20 a blokiem przy ul. Wyzwolenia 1

OKRĘG IX

Okręg IX, „ Rozbudowa i wymiana placu zabaw na Bulwarze Nadwiślańskim
– wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: , Bożena
Chylicka, Gabriela Makać,
Krzysztof Misiewicz, nr 32 ,

– lokalizacja, opis projektu: dz.
nr 749/6; 677, 747/9, 747/5
obręb 8, ul. Bulwar Nadwiślański im. Ks. Sambora
II , 167 obręb 7, ul. Bulwar
Nadwiślański im. Ks. Sambora II
Wymiana istniejących wyeksploatowanych urządzeń zabawowych na placu zabaw na Bulwarze Nadwiślańskim na nowe
zestawy zabawowe. Ponadto
montaż betonowego stołu do
tenisa stołowego, małej ścianki
wspinaczkowej.

OKRĘG X

Okręg X , Plac zabaw „Niecka
Czyżykowska, „Wielki Statek
Zabawowy”

– w n ioskodawca , n r rejestracyjny projektu: Marcin
Szulc, nr 15

– lokalizacja, opis projektu: dz.
nr 325/10 obr.9, ul. S. Konarskiego
Rozbudowa oraz doposażenie
dodatkowych elementów zabawowych na terenie obecnego
placu zabaw na „Niecce Czyżykowskiej”.

OKRĘG XI

Okręg XI, „Zakup wyposażenia do świetlicy na os. Witosa”,

Z sesji
Na XXXVII sesji Rady Miejskiej w
Tczewie, 25 stycznia 2018 r. podjęto następujące uchwały:
– nr XXXVIII/342 /2018 w spr. przyjęcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Gdańsku na realizację zadania pn.: Realizacja dwóch pilotażowych zestawów podziemnych pojemników do segregacji odpadów
komunalnych na terenie Tczewa”;
– nr XXXVIII/343/2018 w spr. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego na realizację programów zdrowotnych;
– nr XXXVIII/344 /2018 w spr. zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych
Rady Miejskiej na 2018 rok.
– nr XXXVIII/345 /2018 w spr. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego z przeznaczeniem na
podwyższenie kapitału zakładowego
Szpitali Tczewskich SA
– nr XXXVIII/346 /2018 w spr. zmiany
w budżecie miasta Tczewa na 2018 r.
– nr XXXVIII/347 /2018 w spr. zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Tczewa na lata 2018–2033
Wszystkie uchwały można znaleźć w
Biurze Rady Miejskiej UM oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej:
www.bip.tczew.pl

krótko

– wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Kazimierz
Mokwa, nr 8 ,

– lokalizacja, opis projektu: dz.
nr 186 obr.12, ul. Ks. Władysława Młyńskiego
Zakup wyposażenia do świetlicy na os. Witosa w postaci:
krzeseł (50), stołów (20), kuchni
elektrycznej z piekarnikiem (2),
lodówkim (2), zmywarki (1).

OKRĘG XII

Okręg XII „Zagospodarowanie, modernizacja terenu zielonego na działce 822/6 obr.9”
– wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu Tomasz Tobiański, nr 2,

– lokalizacja, opis projektu: dz.
nr 822/6 obręb 9, ul. K. Tetmajera 2
Zagospodarowanie działki na
teren zielony, nasadzenia krzewów ozdobnych, drzew ozdobnych oraz niskopiennych, budowa ska lniaka, renowacja
trawników, wykonanie alejek
oraz montaż ławek.



Weekend za pół ceny
– 21 i 22 kwietnia

21 i 22 kwietnia po raz piąty w Tczewie odbędzie się akcja „Weekend za pół
ceny. Rozsmakuj się w Metropolii”.
„Weekend za pół ceny odbędzie się w
ramach wspólnej akcji Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.
Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich, którzy oferują usługi gastronomiczne, hotelowe, kulturalne, sportowe, kosmetyczne, turystyczne itd. i
są gotowi obniżyć ceny oferowanych
produktów i usług o 50 proc. w ustalonych dniach. Obniżka może dotyczyć
jedynie wybranych usług lub dań albo
całej oferty (z zastrzeżeniem, że wyłączony z promocji jest alkohol i artykuły tytoniowe).
Do tej pory udział w wydarzeniu zgłosiły następujące gminy:
• 24-25 marca: Sopot
• 7-8 kwietnia: Gdańsk
• 21-22 kwietnia: Puck, Władysławowo, Kartuzy, Żukowo, Tczew, Cedry
Wielkie, Nowy Dwór Gdański

 • Samorząd
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Rewitalizacja w Tczewie – tylko z mieszkańcami
– Obszar rewitalizacji obejmuje
powierzchnię 140 ha, co stanowi 6,26 proc. powierzchni miasta oraz blisko 10 tys. mieszkańców (16,67 proc. populacji
Tczewa) – tłumaczy prezydent
M. Pobłocki. – Celem projektu jest zwiększenie dostępu do
miejsc świadczenia usług społecznych dla rodzin ze Starego
Miasta i Zatorza, które wymagają wsparcia, umożliwiającego
im prawidłowe funkcjonowanie
w rodzinie i społeczeństwie.

W Tczewie rozpoczął działalność
Komitet Rewitalizacji. Do 2021
w ramach projektu rewitalizacji
Starego Miasta i Zatorza zrealizowanych zostanie 9 przedsięwzięć
za ok. 21 mln zł.
Zatorze i Stare Miasto w Tczewie – to obszary, na których trwają prace związane z przygotowaniem inwestycji przewidzianych
w projektach rewitalizacji.

– Ich zakres w dużej mierze został określony w wyniku konsultacji z mieszkańcami, którzy od początku włączali się
do opracowywania Gminnego
Programu Rewitalizacji. Przejawem ich zaangażowania jest
udział w Komitecie Rewitalizacji – mówi Mirosław Pobłocki, prezydent Tczewa.
18 stycznia odbyło się pierwsze posiedzenie komitetu. W
jego skład wchodzą 24 osoby
– przedstawiciele samorządu
miasta i miejskich jednostek,
organizacji pozarządow ych,
prz edsiębiorców, wspólnot
mieszkaniowych, policji i straży miejskiej. Członkowie tego
ciała będą opiniować wszystkie
działania związane z rewitali-

zacją. Komitet uprawiony jest
do wyrażania opinii i stanowisk
oraz podejmowania inicjatyw i
rekomendowania rozwiązań w
sprawach dotyczących prowadzenia procesu rewitalizacji na
obszarze Tczewa, opiniowania
raportów z realizacji Gminnego
Programu Rewitalizacji. Komitet uczestniczy w przygotowaniu oraz opiniowaniu projektów
zarządzeń prezydenta miasta,
uchwał Rady Miejskiej w Tczewie i aktów prawa miejscowego
związanych z rewitalizacją.

W latach 2017–2021 w Tczewie planowanych jest 9 przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w
ramach projektu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
Łączna kwota przeznaczona na
ich realizację to ok. 21 mln zł, w
tym, 14,7 mln zł jako dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej. Kwota 500 tys. zł ma pochodzić ze środków prywatnych,
m.in. jako wkład własny wspólnot mieszkaniowych realizujących remonty części wspólnych i
zagospodarowania podwórzy.

W ramach rewitalizacji m.in.
zostaną wyremontowane budynki przeznaczone do pełnienia nowych funkcji: Forum
Inicjaty w Społecznych, pomieszczenia biblioteczne, powstaną świetlice dla mieszkańców, zagospodarowane place
zabaw i miejsca do rekreacji,
zagospodarowane zostaną ul.
Kręta i ul. Podgórna, wyremontowana ul. Królowej Jadwigi. W ubiegłym roku zbudowana została kładka nad Kanałem
Młyńskim łącząca os. Zatorze z
działkami ogrodniczymi i dalej
z Os. Staszica.
M.M.

Wpłynęło 8 wniosków o dotacje na remont zabytków
8 wniosków o dotacje na remont
zabytków wpłynęło do Urzędu
Miejskiego. Decyzję o tym, komu
przyznać dotacje i w jakiej wysokości podejmie Rada Miejska w
formie uchwały.
Wykaz wniosków o udzielenie
dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Tczew na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, złożonych w
terminie do 10.01.2018 r.
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XLIX/430/2010 z dnia
30 września 2010 r. w sprawie
przyjęcia zasad i trybu udzielenia i rozliczenia dotacji na
prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane
przy zabytkach wpisanych do
rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym miasta Tczewa do dnia 10 stycznia
2018 r. wpłynęło do tut. urzędu

8 wniosków o przyznanie dotacji na 2018 r.:
dot. obiektów wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków:

1. wniosek Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia
Krzyża Św. w Tczewie o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie przy rokokowym
konfesjonale znajdującym się w
kościele parafialnym p.w. Podwyższenia Krzyża Św. przy ul.
Wyszyńskiego 6 w Tczewie – nr
w rej. zab. A/563 – kościół, B164/4 – konfesjonał
dot. obiektów położonych na
obszarze wpisanym do rejestru zabytków:

1.wniosek właściciela nieruchomości przy ul. Krótkiej 13 w
Tczewie o przyznanie dotacji na
remont elewacji frontowej i wymianę stolarki okiennej (w części mieszkalnej) w budynku (ul.
Krótka 13, Tczew)

2. wniosek współwłaściciela
nieruchomości przy ul. Krótkiej 10 w Tczewie o przyznanie dotacji na remont elewacji
frontowej budynku (ul. Krótka
10, Tczew)
3. wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy
ul. Krótkiej 9 w Tczewie o przyznanie dotacji na remont elewacji frontowej budynku (ul. Krótka 9, Tczew)
4. wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy
ul. Podgórnej 3 w Tczewie o
przyznanie dotacji na remont
elewacji frontowej budynku (ul.
Podgórna 3, Tczew)
5. wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy
Pl. Hallera 15 w Tczewie o
przyznanie dotacji na remont
elewacji frontowej (I etap) – remont IV kondygnacji budynku
(pl. Hallera 15, Tczew)

6. wniosek właścicieli nieruchomości przy ul. Okrzei 11 w
Tczewie o przyznanie dotacji na
remont elewacji frontowej w budynku (ul. Okrzei 11, Tczew)

7. wniosek właścicieli nieruchomości przy ul. Rybackiej 9
w Tczewie o przyznanie dotacji
na remont elewacji wschodniej i
zachodniej w budynku (ul. Rybacka 9, Tczew).

Wszystkie wnioski poddane
zostaną analizie pod względem zgodności z ww. uchwałą (z uwzględnieniem błędów/
braków formalnych i merytorycznych).
Decyzję o przyznaniu dotacji podejmie Rada Miejska w Tczewie
w formie uchwały. Wszyscy wnioskodawcy powiadamiani zostaną
pisemnie o podjętych przez Radę
Miejską rozstrzygnięciach.
W budżecie na 2018 r. na ten cel
przeznaczono kwotę 50 000 zł.

Społeczeństwo • 
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Pary świętowały jubileusze pożycia małżeńskiego
17 par świętowało jubileusze
55-, 60- i 65-lecia pożycia małżeńskiego. Uroczystość odbyła się 24 stycznia w tczewskim
Urzędzie Stanu Cywilnego.

Zgodnie z zarządzeniem prezydenta Tczewa, parom małżeńskim zamieszkującym i zameldowanym na pobyt stały w
Tczewie powyżej 5 lat, obchodzącym jubileusz pożycia małżeńskiego, przyznawane są nagrody rzeczowe o wartości:
–
–
–
–
–

1000 zł za 50-lecie
1500 zł za 55-lecie
2000 zł za 60-lecie
2500 zł za 65-lecie
3000 zł za 70-lecie.

Jubilaci nie kryli zadowolenia z
otrzymanych nagród. Dla wielu emerytów to znaczące wspar-

M. Link

Jubilatom towarzyszyły rodziny
i przyjaciele. Prezydent Mirosław Pobłocki życzył jubilatom
nieustającej miłości, dobrego
zdrowia i kolejnych jubileuszy.
Gratulacje seniorom złożyła
także Alina Kollwitz-Sobolewska, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

cie i godne uhonorowanie ich
rocznicy.
Jubileusz 55-lecia pożycia małżeńskiego obchodziło 14 par:
– Czesława i Zdzisław Stochowiczowie
– Janina i Zbigniew Misztalowie
– Irena i Alojzy Frankowscy
– Brygida i Jerzy Nowaczykowie
– Helena i Kazimierz Leszczyńscy

– Hildegarda i Bernard Turzyńscy
– Nadzieja i Kazimierz Jaszczerscy
– Łucja i Stefan Szydlikowie
– Magdalena i Czesław Szułczyńscy
– Elżbieta i Franciszek Turzyńscy
– Janina i Henryk Kreftowie
– Regina i Ryszard Ziemannowie
– Helena i Marian Kułagowie

– Gertruda i Andrzej Burdzelowie
Jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego obchodziły 2 pary:
– Teresa i Ignacy Migaczowie
– Irena i Stefan Loda

Jubileusz 65-lecia pożycia małżeńskiego obchodziła 1 para:
– Anna i Bronisław Widźgowscy

M.L.

Dziękujemy za wspólną tczewską wigilię
gotowanie tego w ydarzenia.
Wszyscy otrzymali podziękowania, drobne upominki i zaproszenie do współpracy przy
przygotowywaniu kolejnej wigilii. Spotkanie umilił występ
Agaty Sowy.

Prezydent Tczewa podziękował
za pomoc w zorganizowaniu miejskiego spotkania opłatkowego.

Sponsorzy i darczyńcy miejskiego spotkania opłatkowego:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bar Kasia
PHU „Fox” Kolberg
Zajazd Słoneczny
Restauracja Przystań
Restauracja Hacjenda
Bar Jadłostacja i Przedszkole Pan Słonik
Bar Mleczny Kociewiak
Restauracja Carina
Villa Leśne Ustronie
Restauracja Piaskowa
Gospodarstwo Sadownicze K. Arczewski
Zajazd Roma

M. Mykowska

Miejsk a w igilia odby ła się
17 grudnia – już po raz piętnasty. Jak co roku uczestnicz y ło w n im ba rdz o w ielu
tczewian. 17 stycznia w Restauracji „Piaskowa” spotkali
się ci, którzy materialnie lub
organizacyjnie wsparli przy•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Piekarnia Wąs
Bank Żywności
Piekarnia Sambor
Piekarnia Knopik Grzegorz
Piekarnia Miłoradz
Restauracja Akropolis
Piekarnia Mroczkowscy
Restauracja Hot Paper
ARS
Aftex
PUH Gambit
Koral S.A.
Mentor S.A
Przedsiębiorstwo Usługowe
„Clean-Bud”
• Przedsiębiorstwo Usług
Miejskich „PUM” Sp. z o.o.

Podziękowania dla wszystkich darczyńców przygotoSpotkanie umilił krótki występ
Agaty Sowy

• Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Wagmar
• Energa Obrót S.A.
Współorganizatorzy i uczestnicy części artystycznej

• Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej
• Zakład Usług Komunalnych
• Centrum Kultury i Sztuki
• Straż Miejska
• Fundacja Domu Kultury
• Hufiec ZHP
• Parafia p.w. Podwyższenia
Krzyża Św.
• Parafia p.w. Św. Maksymiliana Kolbego

wał prezydent Mirosław Pobłocki.
– To nasze wigilijne spotkanie nie
byłoby możliwe, gdyby nie grono darczyńców, wolontariuszy i
wszystkich innych osób, które pomogły w organizacji tego przedsięwzięcia – powiedział prezydent. – Dziękuję Wam wszystkim
i proszę o pomoc także za rok.
M.M.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dziecięcy chór „Biedronki”
Siostry Pasterki
Chór przy SP 10
Jakub Freda
Konrad Mania
Przedszkole Niepubliczne
Jarzębinka
Szkoła Podstawowa nr 5
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 2
Szkoła Podstawowa nr 12
Gimnazjum nr 3.

Głównym organizatorem
Miejskiego Spotkania opłatkowego był Urząd Miejski
w Tczewie

 • Bezpieczeństwo
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XI Olimpiada Wiedzy
o Bezpieczeństwie –
znamy finalistów z Tczewa
25 stycznia w I Liceum Ogólnokształcącym w Tczewie odbył się
drugi etap XI Olimpiady Wiedzy
o Bezpieczeństwie.
W zmaganiach wzięło udział
58 uczniów tczewskich szkół
średnich, a do finału zakwalifikowali się: Nikodem Kotłowski, Damian Noga oraz Natalia Matyla – wszyscy z Zespółu
Szkół Ekonomicznych.
22 marca, podczas uroczystego
finału w Starogardzie Gdańskim, zmierzą się najlepsi z najlepszych. Zadaniem finalistów
będzie zdiagnozowanie najważniejszych problemów dotyczących spalania odpadów komunalnych w swoim mieście oraz
zaproponowanie odpowiednich
rozwiązań.
Zw ycięzca Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie odbierze darmowy indeks na wybrany
kierunek studiów pierwszego stopnia, ufundowany przez
Gdańską Wyższą Szkołę Humanistyczną. Na atrakcyjne
nagrody rzeczowe może liczyć
każdy finalista. Także szkolny
koordynator, który przygotuje
zwycięzcę konkursu, dostanie
indeks na darmowe studia podyplomowe w GWSH.

stra ż mie jska
w tc zewie

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

Straż Miejska w styczniu 2018 r.
W styczniu 2018 r. tczewska Straż
Miejska odnotowała 856 interwencji, w tym 361 zgłoszonych
przez mieszkańców i przedstawicieli instytucji, 157 – od operatorów monitoringu, 90 – zgłoszonych przez dyżurnych Komendy
Powiatowej Policji w Tczewie oraz
248 – to interwencje własne
strażników.
• Przewieziono 6 osób z upojeniem alkoholowym: 1 – do
miejsca zamieszkania, 1 – do
pogotowia socjalnego w Elblągu, 1 – do ogrzewalni w Tczewie, 1 – do Stowarzyszenia na
rzecz osób bezdomnych Nowy
Staw, 2 – do ośrodka dla osób
bezdomnych „Prometeusz” w
Gdańsku.
• Przeprowadzono 71 wspólnych patroli z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej
Policji.
• Dzielnicowi strażnicy miejscy działający na osiedlach Suchostrzygi i Bajkowym podjęli
32 interwencje własne oraz 39
zleconych (przez administracje
i mieszkańców osiedli, dyżurnych SM), nałożyli 15 manda-

tów karnych na łącznie 1550 zł,
wystawili 14 wezwań dla sprawców wykroczeń drogowych oraz
17 osób pouczyli.
Na terenie Os. Garnuszewskiego i Zatorza dzielnicowi podjęli 13 interwencji własnych oraz
40 zleconych, nałożyli 4 mandaty karne na łącznie 400 zł,
wystawili 6 wezwań dla sprawców wykroczeń drogowych oraz
7 osób pouczyli.
Na terenie Starego Miasta i
Czyżykowa dzielnicowi podjęli
37 interwencji własnych oraz 92
zlecone, nałożyli 9 mandatów
karnych na łącznie 600 zł, wystawili 28 wezwań dla sprawców wykroczeń drogowych oraz
14 osób pouczyli.
Interwencje dzielnicowych dotyczą głównie spraw porządkowych, spożywania alkoholu w
miejscach publicznych, wykroczeń drogowych.
• Do Komendy Powiatowej Policji przekazano materiały z monitoringu dotyczące: kolizji drogowej (4,11, 19.01), uszkodzenia
drzewa (4.01), kradzieży portfela (4.01), wymuszenia i roz-

boju (17.01), wypadku drogowego (19, 24.01), uszkodzenia
mienia (19.01), rozboju (22.01),
kradzieży roweru (24.01), kradzieży pojazdu (24.01).
• W ramach Akcji Zima przeprowadzono 58 interwencji dotyczących odśnieżania chodników i jezdni, zwisających z
dachu sopli, śniegu zalegającego na dachach, przerzucania
śniegu z chodników na jezdnię.
Uwagi przekazano do osób koordynujących Akcję Zima, administracji spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, właścicieli
budynków.
• Przeprowadzono działania
dotyczące egzekwowania od
właścicieli psów niezgodnego z przepisami wyprowadzania czworonogów i sprzątania
po nich. Przeprowadzono 17
interwencji. Nałożono 1 mandat karny (50 zł) za niezgodne
z przepisami wyprowadzanie
psów oraz 1 mandat karny (50
zł) za niesprzątanie po psach.
6-krotnie zgłoszono do schroniska informację o psach bez
opieki.

Bezpieczne ferie ze strażnikami miejskimi
torem i samodzielnie sterować
kamerami , obserwując podgląd z różnych dzielnic naszego
miasta , co sprawiło im ogromną frajdę. Strażniczka podkreśliła ,że dzięki miejskiemu monitoringowi łatwiej czuwać nad
bezpieczeństwem dzieci korzystających z zimowego wypoczynku oraz natychmiast reagować, aby maluchy całe i zdrowe
wróciły do szkoły.

Podczas ferii, uczniowie tczewskich szkół chętnie odwiedzają
Straż Miejską.
W tym okresie tczewska Straż
Miejska prowadzi w centrum
monitoringu miejskiego cykl
spotkań dotyczących bezpiecznego spędzania dni wolnych
podczas zimowego wypoczynku. Bardzo ważne jest, by w tym
czasie nikomu nic złego się nie
stało i aby ustrzec się przed konsekwencjami niewłaściwych zachowań,

Funkcjonariuszka Monika Fabich uświadomiła najmłodszym,
o czym należy pamiętać w czasie
zabaw na śniegu i lodzie, przypominała, gdzie można zjeżdżać na sankach, a gdzie tego robić nie wolno. Z uwagi na fakt ,
że przez nasze miasto przepły-

wa rzeka, poinformowała, czym
grozi wchodzenie na zamarznięte akweny oraz jak się zachować,
gdy ktoś będzie potrzebował pomocy. Przy okazji, dzieci powtó-

rzyły numery alarmowe służb
ratunkowych .

Podczas spotkań każde dziecko
mogło na chwilę stać się opera-

Jak co roku w okresie ferii zimowych straż miejska zwiększyła patrolowanie oraz monitorowanie terenów wokół szkół
i placówek, w których organizowane są zajęcia i wypoczynek dla dzieci.
Na koniec spotkania wszyscy
otrzymali drobne upominki
oraz słodki poczęstunek.
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Do matury krokiem poloneza
Maturzyści zatańczyli na ulicach miasta już po raz piąty.
W tym roku w imprezie wzięli
udział uczniowie z sześciu szkół
średnich w Tczewie: z Uniwersyteckiego Katolickiego Liceum
Ogólnokształcącego, I Liceum
Ogólnokształcącego, II Liceum
Ogólnokształcącego, Zespołu
Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich, Zespołu Szkół Budowlanych i Odzieżowych, oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych.
Inicjatorem imprezy było Uniwersyteckie Katolickie Liceum
Ogólnokształcące, a wydarzenie odbyło się przy wsparciu samorządów miasta i powiatu. W

M. Mykowska (3)

Uczniowie klas maturalnych z sześciu tczewskich szkół zatańczyli poloneza na Starym Mieście.

polonezie wzięło udział ok. 300
uczniów. Maturzyści wyruszyli
z parkingu przy ul. Ogrodowej
wzbudzając ogromne zainteresowanie przechodniów. Tanecz-

nym krokiem przeszli ul. Jarosława Dąbrowskiego, rozdzielili
się na ul. Mickiewicza i Krótkiej, by spotkać się na pl. Hallera. Tam na scenie czekali już

samorządowcy miasta i powiatu
oraz ks. Krzysztof Niemczyk,
dyrektor UKLO. Wszyscy życzyli maturzystom powodzenia na egzaminie dojrzałości.
Prezydent Tczewa Mirosław
Pobłocki już tradycyjnie przekazał maturzystom upominki –
magiczne długopisy z napisem:
„Matura napisze się sama...”. –
Ale nie bierzcie tego zbyt dosłownie, trochę musicie się nauczyć – uprzedził prezydent.
Zakończeniem imprezy był krótki, ale za to bardzo energetyczny
występ uczniów UKLO.
A za rok kolejny polonez na
tczewskiej starówce. Już dzisiaj
zapraszamy przyszłorocznych
maturzystów.
M.M.

ŚWIATOWY DZIEŃ KOCIEWIA W BIBLIOTECE
Od kilku lat 10 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Kociewia. Data wspólnego świętowania mieszkańców regionu nie
jest przypadkowa, bowiem nazwa „Kociewie” w źródłach pisanych pojawiła się 10 lutego
1807 roku. W okresie wojen napoleońskich, a dokładniej konf liktu pomiędzy Napoleonem
a Prusami i Rosją, kiedy pod
francuską egidą walczyły Legiony Polskie na czele z gen. Janem Henrykiem Dąbrowskim.
Ppłk Józef Hurtig wysłał z zajętej miejscowości Nowe meldunek gen. Dąbrowskiemu, że
posyła w kierunku północnym
dwa patrole: jeden w kierunku Starogardu, a drugi ku „Gociewiu…”.

Z tej okazji w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tczewie

odbyła się prezentacja nowości wydawniczych dotyczących
Kociewia. Dr Krzysztof Korda
przedstawił zawartość 99. numeru „Kociewskiego Magazy-

nu Regionalnego”. Periodyku
regionalnego na łamach którego
od wielu lat prezentuje się kulturę, historię i współczesne oblicze Kociewia. Dyrektor MBP

w Tczewie przedstawił też plany dot yczące jubileuszowego 100. numery „KMR”, które
ukaże się już niebawem. Dr Michał Kargul zaprezentował zawartość „Tek Kociewskich”. To
wydawnictwo Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego oddział
Kociewski w Tczewie przedstawia kulturowe i historyczne
publikacje dotyczące Kociewia.
Ostatni 11 numer „Tek Kociewskich” dostępny jest również w
formie internetowej na: https://
issuu.com/skarbnicakociewska/
docs/teki_kociewskie_z._xi
Spotkanie zostało przygotowane przez: Miejską Bibliotekę
Publiczną im. Aleksandra Skultera w Tczewie i Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie oddział Kociewski w Tczewie.
Tomasz Jagielski

10 • Dzień Tczewa

Luty 2018 • Panorama Miasta • www.wrotatczewa.pl • www.bip.tczew.pl

Kazimierz Smoliński – Tczewianinem Roku 2017
30 stycznia tczewianie świętowali
Dzień Tczewa. 98 lat
temu Tczew wrócił
do Polski.
30 stycznia od 1992 roku obchodzony jest jako Dzień Tczewa. Jest to pamiątka wkroczenia wojsk gen. Józefa Hallera
do Tczewa w 1920 roku. 30
stycznia to okazja nie tylko do
historycznych refleksji i przypomnienia powrotu miasta do
Macierzy, ale także sposobność
nagrodzenia tych, którzy zasłużyli się dla Tczewa swoją pracą i
osiągnięciami.
Uroczystości rozpoczęły się
w kościele pw. Podwyższenia
Krzyża Św. uroczystą mszą św.
Po niej, w Centrum Kultury i
Sztuki odbyła się uroczysta sesja. Otworzył ją przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław
Augustyn. Po nim głos zabrał wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej, historyk Kazimierz
Ickiewicz w swoim przemówieniu nawiązując do jubileuszu 100-lecia niepodległości.
Radny przypomniał początki
tworzenia się państwa polskiego i wspólnoty narodowej. Mówił o czasach Mieszka I, chrzcie
Polski, nawiązał do czasów zaborów, powstań narodowych,
ale też o pracy organicznej, pracy u podstaw, która po I wojnie
światowej pozwoliła na stworzenie nowego, odrodzonego
państwa polskiego. Kazimierz
Ickiewicz mówił też o okresie
komunizmu i walce, jaką podejmowali Polacy z reżimem totalitarnym.
Krótka prezentacja przypomniała wydarzenia, których
byliśmy świadkami w 2017 r.
w Tczewie.
W 2017 r. zapoczątkowaliśmy
niemal historyczne wydatki na
inwestycje, Przeznaczyliśmy
na nie ponad 40 mln zł. Poprawiła się infrastruktura sportowa, czego najlepszym przykładem jest nowa hala dla Szkoły
Podstawowej nr 8. Rowerzyści zyskali ponad 3 km nowych

Tczewianinem Roku 2017 został Kazimierz Smoliński. Nagrodę wręczył wiceprezydent Tczewa Adam
Burczyk

ścieżek, m.in. rozpoczęliśmy
budowę tczewskiego odcinka
Wiślanej Trasy Rowerowej, powstały nowe miejsca wypoczynku i rekreacji (to także zasługa
Budżetu Obywatelskiego). Wyremontowano ulice i chodniki (m.in. I etap ul. Pułaskiego,
droga do Korala), przeprowadziliśmy termomodernizacje w
kilku placówkach oświatowych,
dzięki czemu nie tylko oszczędzamy energię, ale też odnowiliśmy elewacje.
Podczas uroczystej sesji Rady
Miejskiej przekazane zostało
jedno z najważniejszych wyróżnień samorządu miasta: nagroda prezydenta miasta – Tczewianin Roku. Nagrodę za 2017
r. otrzymał poseł, wiceminister
infrastruktury Kazimierz Smoliński – „za działania zmierzające do rozwoju Tczewa, za pomoc w pozyskaniu środków na
miejskie inwestycje, m.in. rozwój terenów nadwiślańskich,
za wspieranie wysiłków samorządu miasta i powiatu dla ratowania jednego z naszych
najcenniejszych zabytków –
Mostu Tczewskiego”. Nagrodę,
w imieniu chorego prezydenta Tczewa Mirosława Pobło-

ckiego, wręczył wiceprezydent
Adam Burczyk.
Pierścień Mechtyldy, nagrodę
Kociewskiego Kantoru Edytorskiego otrzymał prof. Józef Borzyszkowski.
Wiceprezydent Adam Burczyk
zapowiedział wydarzenia i inwestycje, którymi miasto Tczew
zamierza upamiętnić 100–lecie odzyskania niepodległości.
Wśród tegorocznych wydarzeń,
które podk reślą doniosłość
rocznicy będą – wystawa plenerowa pt. „100 lat Niepodległej”
oraz wystawa „20 lat wolności.
Tczew 1920–1939” przygotowywane przez Fabrykę Sztuk.
Upowszechnianiu historii służyć będzie także kolejny Piknik
Historyczno-Militarny, który
odbędzie się 1 września na Bulwarze Nadwiślańskim. Miejska
Biblioteka Publiczna realizuje
rodzinny konkurs „Zakorzenieni w Tczewie 1918–2018” oraz
konferencję popularnonaukową
„Twórcy polskiej niepodległości”. Lista wydarzeń, którymi
uczcimy 100-lecie niepodległości cały czas jest otwarta.
– Chcielibyśmy, aby pamiątką
tak doniosłego jubileuszu były

także inwestycje, m.in. te które planujemy nad Wisłą – nowy
teren rekreacyjny na niecce czyżykowskiej oraz na Os. Staszica. W tym roku rozpoczniemy
też budowę stadionu lekkoatletycznego przy ul. Bałdowskiej,
który mam nadzieję, że będzie
świadkiem jeszcze wielu doniosłych rocznic – powiedział
prezydent.
Uroczystą sesję Rady Miejskiej uświetnił występ tczewskiego chóru pod dyrekcją Kazimierza Ostrowskiego, przy
akompaniamencie Wojciecha
Galińskiego. Uczestnicy sesji wysłuchali m.in. wersji koncertowej oratorium „Panie powst rz y maj g łos ostatniego
dzwonu. Msza powszechna o
pokój.”, do słów Romana Landowskiego.
Tradycją sta ło się w y sy łanie przez prezydenta Tczewa
ż yczeń urodzinow ych t ym
mieszkańcom Tczewa, którzy urodzili się 30 stycznia.
W tym roku mamy 143 jubilatów – najstarsza 30 stycznia
skończyła 90 lat, najmłodsza
– 3 lata.
M.M.
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V Konkurs fotograficzny

„Cztery pory roku
w Tczewie”
Rozpoczynamy V edycję Konkursu Fotograficznego „Cztery pory
roku w Tczewie – KALENDARZ
2019”. Przewidziana pula nagród
finansowych to 3,5 tys. zł.
Tak jak we wcześniejszych edycjach zdjęcia powinny przedstawiać Tczew w czterech porach
roku. Mogą to być fotografie
przedstawiające ciekawe, urokliwe miejsca, ale też wydarzenia plenerowe, imprezy. Zdjęcia nie muszą być wykonane w
2018 r., ale powinny przedstawiać stan aktualny.

Pierścień Mechtyldy trafił do prof. Józefa Borzyszkowskiego.
Wyróżnienie wręczyli Kazimierz Ickiewicz (z prawej) oraz Krzysztof Korda (z lewej)

Dotychczasowi
laureaci nagrody
„Tczewianin Roku”

Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, że Dzień Tczewa obchodzimy
na pamiątkę wkroczenia wojsk gen. J. Hallera do Tczewa w 1920 r.

Podczas uroczystej sesji zabrzmiało oratorium „Panie powstrzymaj głos
ostatniego dzwonu. Msza powszechna o pokój”

1. Iwona Malmur
2. Urszula Giełdon 
3. Tadeusz Abt
4. Jan Rogowski
5. Jerzy Kubicki 
6. Krzysztof Szlagowski
7. Robert Turło
8. Józef Golicki
9. Alicja Gajewska
10. ks. Jan Buk
11. Grażyna Antczak
12. Józef M. Ziółkowski
13. Andrzej Netkowski
14. Maciej Sodkiewicz
15. Klaus Kosowski 
16. Marek Moszyński
17. Kazimierz Smoliński

Celem konkursu jest fotograficzne przedstawienie walorów
Tczewa, a zwycięskie fotografie posłużą do wykonania kalendarza na 2019 rok.

Konkurs ma charakter otwarty.
Prace konkursowe należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego (Biuro Rzecznika Prasowego) do 31 października 2018 r.
z dopiskiem „KONKURS FOTOGRAFICZNY”.

Prace konkursowe powinny być
dostarczone w postaci odbitek
na papierze fotograficznym o
wymiarach 20x30 cm oraz na
nośniku CD.
Każdy uczestnik zgłasza od 4
do 8 fotografii poziomych w
formacie cyfrowym o rozdzielczości przynajmniej 300 dpi,
uwzględniających wszystkie
pory roku. Zdjęcia, które zostaną zgłoszone na konkurs,
nie mogą być wcześniej nigdzie
publikowane ani zgłaszane do
innych konkursów.

Prace konkursowe, zarówno w
postaci odbitek jak i na nośniku
CD, należy oznaczyć imieniem
i nazwiskiem autora oraz tytułem lub opisem zdjęcia oraz datą
i miejscem jego wykonania.

Warunkiem wzięcia udziału w
konkursie jest przekazanie wraz
z fotografiami podpisanej czytelnie karty zgłoszenia. Kartę
zgłoszenia, której wzór stanowi
załącznik do regulaminu można pobrać w siedzibie organizatora lub ze strony internetowej
www.wrotatczewa.pl. Wyboru
zdjęć dokona komisja powołana przez organizatora.
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Krótko


Stowarzyszenie „Wspólnie
dzieciom” zaprasza do
Teatru Miniatura

Stowarzyszenie „Wspólnie
dzieciom” zaprasza dzieci wraz z opiekunami do Teatru Miniatura w Gdańsku
na sztukę pt. „Zostań przyjacielem”.
Przedstawienie przeznaczony jest dla dzieci od lat 5.
Spektakl odbędzie się
22 kwietnia o godz. 12.00.
Koszt 6,20 zł od osoby. W
koszt wliczono: bilet wstępu,
przejazd autokarem, ubezpieczenie. Zgłoszenia pod
numerem: 601 69 18 50.
Spektakl jest dofinansowany
z Urzędu Miejskiego w Tczewie w ramach zadania publicznego „Kultura i Ochrona
Dziedzictwa Narodowego”.


Radna pomoże
wypełnić PIT

Radna Rady Miejskiej w
Tczewie Gertruda Pierzynowska udziela bezpłatnej
pomocy w rocznym rozliczaniu podatku za 2017 rok
(PIT 36, PIT 37). Do radnej można się w tej sprawie
zwracać do końca kwietnia – w każdy czwartek, od
godz. 16.00 w Spółdzielczym Domu Kultury Suchostrzygi (ul. Żwirki 49).

Biblioteczny Konkurs historyczny
Za nami III Edycja Konkursu Historycznego „Tczew w czasie i przestrzeni…” zorganizowanego
przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Tczewie. Konkurs, którego
nazwa inspirowana jest książką
Romana Landowskiego wpisał
się w obchody Święta Tczewa –
30 stycznia.
Tegoroczna rywalizacja, skierowana była do uczniów klas
IV-VII szkół podstawowych z
terenu miasta Tczewa. Etap finałowy konkursu składał się z
testu rozwiązywanego indywidualnie oraz rywalizacji drużynowej, w trakcie której zawodnicy rozwiązywali krzyżówki
oraz zadania graficzne a także
odpowiadali na pytania otwarte. Finaliści przygotowani pod
okiem opiekunów szkolnych
wykazali się szeroką wiedzą na
temat swojego miasta.
Nad przebiegiem konkursu
czuwało jury w składzie: Kazimierz Ickiewicz, Krzysztof
Zieliński, Michał Landowski,
które przyznało nagrody indywidualne:
• I miejsce – Zuzanna Trawczyńska (SP 4), nagroda
– bon o wartości 50 zł,
• II miejsce – Kacper Kiżewski, nagroda (SP 4) – bon
o wartości 40 zł,
• III miejsce – Zuzanna
Pionk, nagroda (SP 12)
– bon o wartości 30 zł.
oraz drużynowe:
• I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 4, w składzie: Zuzanna

Trawczyńska. Kacper Kiżewski, Franciszek Ot, nagroda
– każdy z członków drużyny
bon o wartości 50 zł.
• II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 8, w składzie: Jan
Bugajski, Agata Kolanowska, Jan Piekarski, nagroda
– każdy z członków drużyny bon o wartości 40 zł.
• III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 12, w składzie:
Antoni Ot, Zuzanna Pionk,
Michał Zieliński, nagroda –
każdy z członków drużyny
bon o wartości 30 zł.
Nagrody wręczyli przewodniczący jury Kazimierz Ickiewicz wraz z dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Tczewie Krzysztofem Kordą.
Ponadto zwycięzcy i pozostali
uczestnicy otrzymali upominki książkowe.
Wymienieni zawodnicy w drodze po najwyższe laury, odpo-

Sprezentuj bon na kulturę
Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie
wyszło naprzeciw oczekiwaniom
swoich klientów – odbiorców kultury i przygotowało dla nich możliwość zakupu karty upominkowej.
Jeśli chcesz komuś zrobić prezent
i kupić mu bilet na wydarzenie
artystyczne, a nie możesz się zdecydować, co wybrać, czy się spodoba... mamy dla Ciebie rozwiązanie... BON NA KULTURĘ o
nominałach 50 zł i 100 zł.
BON NA KULTURĘ to doskonały podarunek dla wszystkich,
których interesuje twórcze spędzenie wolnego czasu i chcą sami
zdecydować, czy wolą wybrać się

wiedzieli m.in. na pytania dotyczące rodziny księcia Sambora
II (jak i samego władcy), bitew
rozegranych na przestrzeni wieków w okolicach Tczewa i samym Tczewie w 1807 r. Równie ważna okazała się wiedza na
temat. wybitnych tczewian, wyjątkowych budowli miejskich,
ważniejszych wydarzeń z historii miasta oraz baśni Romana Ladnowskiego. Te ostatnie,
łączące w sobie pierwiastki historii z fantazją, stanowią niezwykle istotny, bowiem często
pierwszy etap w procesie zaciekawiania najmłodszych historią, w tym tą dotyczącą ich
najbliższego otoczenia.
Zachęcamy młodych adeptów
historii Tczewa do pogłębiania
swojej wiedzy, która posłuży
im w trakcie przyszłorocznych
zmagań i sprawi, że rywalizacja
stać na równie wysokim poziomie co w roku obecnym.
(MBP)

na balet, koncert, spektakl, kabaret, czy inne wydarzenie kulturalne organizowane przez Centrum
Kultury i Sztuki. Karta podarunkowa BON NA KULTURĘ działa jak inne karty upominkowe: jej wartość jest wybierana
i opłacana przez osobę, która ją
funduje. Osoba, która otrzymuje
bon, może zrealizować go w Centrum Kultury i Sztuki, nie płacąc
za bilety na wybrane wydarzenia
kulturalne ani grosza.
Bony dostępne są w k asie
CKiS.
Regulamin znajduje się na stronie: www.ckis.tczew.pl
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zespół ds. polityki rowerowej
Urząd Miejski w Tczewie – Wydział Rozwoju Miasta
83-110 Tczew, ul. 30 Stycznia 1, tel. (058) 77 59 428
www.rower.tczew.pl, e-mail: rowery@um.tczew.pl,
https://www.facebook.com/mdrtczew/

Rowerowe zmiany w mieście
Harmonogram działań polityki rowerowej na 2018 r. prezentuje się obiecująco.
ramach partnerstwa powstanie odcinek Wiślanej
Trasy Rowerowej R-9. Inwestycje
zakładają budowę ok. 1,2 km tras.
Projekt ma charakter turystyczny,
ale przede wszystkim usprawni
komunikację pomiędzy Osiedlem
Staszica a resztą miasta.
Kolejnych ścieżek rowerowych
będziemy mogli spodziewać się
dzięki przebudowie ulicy Gdańskiej (ok. 280 m na odcinku od ul.
Chłodnej od ul. Pomorskiej) oraz
wykonaniu budowy ciągu pieszorowerowego na odcinku od wiaduktu na ul. Wojska Polskiego do
ul. Kopernika (ok. 90 m).
Zupełnie nowym udogodnieniem dla rowerzystów poruszających się po Tczewie będzie
śluza rowerowa na ul. Wojska
Polskiego. Wymalowana część
jezdni ma stworzyć cyklistom
asekuracyjną przestrzeń przy
skrętach w lewo w ul. Grunwaldzką oraz zjeździe z ul. Grunwaldzkiej w ścieżkę rowerową
na ul. Wojska Polskiego.
Kolejnym udoskonaleniem będzie
wprowadzenie ruchu „pod prąd”
na nowych ulicach, czemu towarzyszyć będzie zamontowanie stosownego oznakowania. Od 2015
roku kontra ruch funkcjonuje na
Starym Mieście i sprawdził się
jako bezpieczne rozwiązanie.
Jakie inne zmiany dostrzeżemy
w przestrzeni miejskiej? Na pewno wzrośnie liczba stojaków Ukształtnych, czyli takich, które
spełniają standardy bezpieczeństwa. Zachęcamy mieszkańców
do zgłaszania propozycji lokalizacji stojaków, kierując się kryterium: ograniczenie do miejsc publicznych i ogólnodostępnych.

Konsultacje, dane, opinie
Zespół ds. polityki rowerowej
ma w planach stworzenie oraz
przyjęcie odpowiednim zarządzeniem dokumentu „Standardy
Infrastruktury Rowerowej Miasta Tczewa”. Kolejne inwestycje i

K. Gapska

W

plany dotyczące polityki rowerowej będą musiały wpisywać się w
ramy opisane w publikacji.
Na przełomie marca i kwietnia
zapraszamy do wspólnego przeglądu ścieżek i dróg rowerowych.
Zbiorowy głos wesprze zespół w
monitorowaniu ewentualnych
defektów na ścieżkach rowerowych, co przyspieszy proces napraw i zmian. Liczymy na zaangażowanie mieszkańców. Usterki
i potrzeby można zgłaszać na
bieżąco drogą mailową, przez
stronę facebookową czy bezpośrednio w Urzędzie Miasta.
W planach jest montaż kolejnych
trzech liczników rowerowych
na terenie miasta (ul. Gdańska,
ul. Armii Krajowej ,ul. Wojska
Polskiego). Dane z pętli indukcyjnych pozwolą stworzyć pełniejszy obraz częstotliwości ruchu rowerowego, co wpłynie na
podejmowanie decyzji istotnych
dla rozwoju miasta.
W każdą pierwszą środę miesiąca Zespół ds. polityki rowerowej
zaprasza na otwarte spotkania.

Rower miejski

Największym w yzwaniem w
2018 roku będzie wprowadzenie roweru miejskiego w Tczewie, czyli wdrożenie „Systemu Roweru Metropolitalnego
dla Obszaru Metropolitalne-

go Gdańsk-Sopot-Gdynia”.
Najprawdopodobniej już jesienią tczewianie wypożyczą rower publiczny z jednej z kilkudziesięciu stacji rozsianych po
całym mieście. Szczegóły tego
ogromnego projektu, takiej jak:
cennik, aplikacja obsługująca,
lokalizacje stacji zostaną udostępnione po ogłoszeniu przetargu i w yłonieniu operatora. Opracowana koncepcja była
konsultowana i negocjowana z
partnerami, a lokalizacje stacji
z mieszkańcami.

Wydarzenia rowerowe
Ubiegłoroczny sukces „Rowerowego maja” oraz „Rowerem do
pracy” zachęca do kontynuacji
działań. Uczniowie tczewskich
placówek, tak jak w zeszłym
roku, zostaną zmotywowani do
przesiadki na rower. Przewidujemy liczne nagrody dla uczniów
i dodatkowe gratyfikacje dla aktywnych klas. Dla osób, które
zdecydują się dojeżdżać do pracy jednośladami mamy propozycję rywalizacji w ramach „Rowerem do pracy”. Oba wydarzenia
ruszą w maju br.
Tczewskim usługodawcom być
może spodoba się szansa otrzymania cert yf ikatu „miejsca
przyjaznego rowerzystom”. By
otrzymać tytuł, zgłoszeni przed-

siębiorcy zostaną poddani ocenie
wg opisanych kryteriów.
Odnośnie cyk licznych akcji
przewiduje się regularne przejazdy rowerowe, które stwarzają
dodatkową przestrzeń do konsultacji społecznych z mieszkańcami. Dotychczas odbyło się
kilka takich przejazdów. W jednym z nich wzięło udział ponad
100 rowerzystów i rowerzystek,
którzy bezpiecznie przejechali
tczewskimi ulicami wyposażeni
w lampki i odblaski.

Przede wszystkim edukacja

Zdarza się, iż rowerzyści nie znają swoich praw i obowiązków,
dlatego zaplanowaliśmy warsztaty opierające się na wzmocnieniu
teorii i praktyki (na placach oraz
w terenie z instruktorem).
W zamyśle jest szereg akcji
promocyjnych, uwzględniających zagadnienia bezpieczeństwa, odpowiedniego oświetlenia i przygotowania sprzętu,
wzajemnego szacunku i kultury na drodze.
III kwartał to intensyf ikacja
działań na rzecz zrównoważonego transportu miejskiego,
który znów ruszy pod hasłem
MIŁO! Cały tydzień to wyjątkowy czas dla wszystkich dbających o środowisko, zdrowy tryb
życia, ale przede wszystkim popierających ideę racjonalizacji
mobilności miejskiej przez popularyzację roweru. Działania
związane z Europejskim Tygodniem Zrównoważonego Transportu zostaną delegowane na
NGO, w ramach współpracy z
organizacjami pozarządowymi
(grant miejski).
Aktualne informacje o działaniach
Zespołu ds. polityki rowerowej w
Tczewie dostępne są na stronie: rower.tczew.pl na facebooku: Tczew
– Miasto dla rowerów oraz w
Urzędzie Miasta (Wydział Rozwoju Miasta, pl.Piłsudskiego 1).
G.P.
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Piłkarki nożne z Tczewa z coraz lepszymi wynikami

TCSiR w trosce o seniora
Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji we współpracy z Tczewskim Uniwersytetem III Wieku
kontynuuje program aktywizacji fizycznej seniorów. Z programu w ciągu ostatnich 3 lat skorzystano ponad 9000 razy (udział
w zajęciach).
Aktywizacja polega na prowadzeniu bezpłatnych zajęć z zakresu gimnastyki usprawniającej – pilates, kinezjoterapia
dla osób 60+ w tym niepełnosprawnych. Zajęcia odbywają
się w ramach realizacji zadania publicznego dofinansowanego przez Gminę Miejską w
Tczewie.

Ponadto studenci Uniwersytetu
mają możliwość skorzystania z
nowatorskiej formy rehabilitacji – aqua bike, czyli ćwiczeń
w wodzie przy użyciu specjalistycznych rowerków w ramach
realizacji zadania publicznego
dofinansowanego ze środków
Powiatu Tczewskiego. Ćwiczenia te pozwalają odciążyć stawy przy jednoczesnym wzmocnieniu układu oddechowego i
kostnego.
– Na prz estrz eni k ilku letniej współpracy zauważyliśmy znaczny wzrost zainteresowania seniorów aktywnym
spędzaniem wolnego czasu, a
frekwencja na wszystkich zajęciach jest bardzo wysoka –
mówi Andrzej Błaszkowski,
dyrektor TCSiR.

Do największych sukcesów, w
krótkiej historii klubu należy 9.
miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorek do lat 19 (maj 2017),
oraz 4. miejsce w Mistrzostwach
Polski do lat 18 w futsalu zdoby-

te 13–14 stycznia 2018 roku. Aktualnie klub zajmuje również 1.
miejsce w III Pomorskiej Lidze
Kobiet, które po rundzie jesiennej
daje drużynie bardzo duże szanse
na awans do II ligi kobiet.

– Serdecznie zapraszamy
w s z y s t k ie d z ie wc z y n k i te
młodsze, jak i te starsze, na
treningi do naszego klubu –
mówi trener M. Sroka. – Zapewniamy wykwalif ikowaną
kadrę trenerską, miłą atmosferę na treningach oraz meczach, oraz w iele niezapomnianych chwil spędzonych
na boiskach piłkarskich. Aktualnie również poszukujemy
osób, czy też firmy, które byłyby w stanie pomóc w rozwoju klubu. Wszystkich kochających piłkę nożną, zapraszamy
do współpracy.

Numer kontaktowy:
509 992 974.
KS Pogoń Tczew

Kamil Sząszor – kolejne sukcesy bilardzisty
Zaczął grać w bilard, gdy miał 5
lat. Dzisiaj tczewianin Kamil Sząszor jest 18-latkiem i czołowym
zawodnikiem wśród juniorów w
tej dziedzinie sportu.
Młody zawodnik trenuje pod
skrzydłami Arkadii Tczew. W
planach ma jeszcze wiele turniejów i wiele zwycięstw.
– Po raz pierwszy w historii mieliśmy zaszczyt rywalizować w
najwyższej klasie rozgrywkowej
w naszym kraju – mówi Kamil,
który po swoich ostatnich sukcesach odwiedził prezydenta Tczewa Mirosława Pobłockiego.
Zawodnik pochwalił się osiągnięciami i podziękował prezydentowi za wsparcie, jakie otrzymuje od samorządu miasta. – W
Bilardowej Ekstraklasie walczy 9
najlepszych drużyn w Polsce. Na
osiem rozegranych meczów wygraliśmy jeden. Należy jednak
pamiętać, że pojedynki rozgrywane były w Kielcach w Galerii
Echo. Tłumy kibiców, niezapomniane emocje… Mecze można
było obejrzeć w telewizyjnej stacji
Sport Klub. Zajęliśmy dziewiąte miejsce i w 2018 roku będziemy startować w Polskiej Lidze
Bilardowej. Nie poddajemy się i
z wielką determinacją będziemy
walczyć o powrót do Ekstraklasy w przyszłym sezonie. Dzięki
współpracy z lokalnymi władzami oraz sponsorami ten cel jesteśmy w stanie osiągnąć.

M. Mykowska

Klub Sportowy Pogoń Tczew
powstał 23 czerwca 2016 roku,
w wyniku odłączenia się sekcji
piłkarskiej kobiet od SP „Gryf
2009” Tczew. – Nasz klub szkoli tylko dziewczęta – mówi Mateusz Sroka, trener KS Pogoń
Tczew. – Aktualnie trenuje u
nas około 80 dziewcząt, w czterech drużynach: zespół seniorek
(zawodniczki 14-letnie i starsze),
zespół juniorek (zawodniczki
13-letnie i młodsze), zespół młodziczek (zawodniczki 10-letnie i
młodsze) oraz skrzaty (zawodniczki 7-letnie i młodsze).

Adam Murzański)

Niedawno zdobyły czwarte miejsce w Mistrzostwach Polski do lat
18 w futsalu, ale ambicje mają
znacznie większe.

Kamil Sząszor (w środku) pochwalił się osiągnięciami i podziękował
prezydentowi za wspieranie przez miasto sportu bilardowego

Sukcesy tczewskiego bilardzisty to również:
Mistrzostwa Polski Juniorów
Kielce :

Start w kategorii wiekowej junior starszy w czterech odmianach bilarda:
•
•
•
•

8 bil – II miejsce
9 bil – II miejsce
10 bil – II miejsce
14/1 – II miejsce

Mistrzostwa Europy Juniorów
– Holandia
Wywalczył jeden medal w kategorii junior starszy. W odmianę
10bil zajął III miejsce zdobywając
brązowy medal, przegrywając w
półfinale z późniejszym mistrzem
Europy. W rywalizacji drużyno-

wej wywalczył srebrny medal potwierdzając, że Polska jest czołową reprezentacją w Europie.
Mistrzostwa Polski Mężczyzn
– Kielce

– Na mistrzostwa Polski mężczyzn do Kielc pojechałem z
jednym określonym założeniem – przyznaje Kamil Sząszor. – Chciałem dać jasny
przekaz starszym kolegom, że
jestem w stanie walczyć o medale jak równy z równym na tej
najważniejszej imprezie bilardowej w kraju. Dwukrotne zająłem 5 miejsca w odmianach 8
bil i 9 bil, co sprawiło, że z optymizmem patrzę na rywalizację w następnych latach.
M.M.
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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

Tczewscy Kurierzy Rowerowi – Kim są i co robią w Tczewie?
Rozmowa z kurierami rowerowymi – Pauliną Kremer i Maksymilianem Flemmingiem.
– Skąd pomysł na biznes?
Pomysł powstawał i rozwijał
się przez prawie rok. Z jednej
strony zauważyliśmy zapotrzebowanie na rynku – brak lokalnego operatora pocztowego nastawionego na szybkie,
skuteczne i proste doręczanie
przesyłek miejskich. Kolejnym
aspektem jest potrzeba stworzenia ciekawych miejsc pracy dla młodych ludzi - opartych o pasję, pracę w zespole,
uwzględniających różne, także
specyficzne potrzeby pracowników (zatrudnienie u nas znajdują między innymi osoby z niepełnosprawnością). Dodatkowo
Tczew to miasto rowerowe, a
my chcieliśmy w naszym biznesie wykorzystać właśnie rowery,
aby wpływać na zrównoważenie
transportu w mieście.
Od początku w tworzeniu pomysłu aktywnie uczestniczyli
nasi partnerzy – Urząd Miejski
w Tczewie (Wydział Rozwoju
Miasta, Dom Przedsiębiorcy)
oraz firma Skills Garden.
– Jesteście przedsiębiorstwem społecznym, co to
znaczy?
Przedsiębiorstwo społeczne (ekonomia społeczna) łączy cele biznesowe z celami społecznymi. My,
stworzyliśmy Tczewskich Kurierów Rowerowych, by dostarczać
zmianę w naszym najbliższym
otoczeniu, w grupach osób, których problemy znamy. Tworzymy miejsca pracy z treningiem
dla młodych oddalonych od rynku pracy i edukacji, Inwestujemy
wypracowane nadwyżki zysku
w tworzenie nowych rozwiązań
użytecznych społecznie. Tworzymy zielone miejsca pracy – jesteśmy przedsiębiorcami i pracodawcami, więc chcemy wpływać
na nasze środowisko w zrównoważony sposób. Włączamy się w
politykę miejską związaną z ruchem rowerowym (jesteśmy parterem kampanii, akcji i działań
społecznych w mieście).

– Jak udało się wam pozyskać środki na rozpoczęcie
działalności?
Zdobyliśmy dof inansowanie
na start (25 000 zł) w ramach
Funduszu Inicjowania Rozwoju – konkursie grantowym realizowanym przez Fundację Up
Foundation, która dzięki zaangażowaniu Grupy LOTOS
S.A. – Partnera Generalnego
Funduszu oraz Polpharma S.A.
– Partnera Funduszu wpiera nowatorskie przedsięwzięcia międzysektorowe, służące rozwojowi lokalnych społeczności.
Dodatkowo dzięki współpracy
z Urzędem Miasta otrzymaliśmy wsparcie na start w postaci miejsca na biuro w Inkubatorze Przedsiębiorczości – Domu
Przedsiębiorcy.

– Jak wygląda wasza oferta?
Z czego mogą korzystać
wasi klienci?
Dla klientów instytucjonalnych oferujemy przesyłki pocztowe (listy zwykłe, polecone i
za zwrotnym potwierdzeniem
odbioru) na terenie Tczewa i w
promieniu 10 km od jego granic administracyjnych. W swojej ofercie mamy m.in. trzykrotną próbę doręczenia, przesyłki
odbieramy od klienta nieodpłatnie. Jesteśmy lokalnym operatorem pocztowym widniejącym w
rejestrze Urzędu Komunikacji
Elektronicznej.
W naszej ofercie znajdują się
także usługi kurierskie – skierowane do klientów instytucjonalnych oraz indywidualnych.
Przewozimy dokumenty, umo-

wy, przesyłki, paczki, projekty
budowlane, tłumaczenia, księgi
i dokumenty rachunkowe, materiały promocyjne, ulotki, wizytówki i plakaty, laptopy i karty
pamięci a także: kwiaty, prezenty i upominki, zakupy oraz wiele
wiele innych. W Tłusty Czwartek we współpracy z Piekarnią za
Rogiem rozwoziliśmy do mieszkańców Tczewa pączki, za chwilę ruszamy z promocyjną ofertą
dla biur rachunkowych i pracodawców polegająca na dostarczaniu PIT-ów na terenie Tczewa i okolic.
Mamy w ofercie także przesyłki CARGO, o wadze od 5
kg do 50 kg, które rozwozimy
naszym rowerem towarowym.
Oferujemy dostawy towarów
do lokalnych sklepów, kawiarni, restauracji, zaopatrzenia biur
i instytucji, obsługa agencji reklamow ych, odbiór elektrośmieci, dostawy żywności.
– Jak można się z wami
skontaktować, gdzie szukać i w jakich dniach oraz
godzinach pracy?
Zapraszamy na naszą stronę internetową www.kurierzy.tczew.
pl do kontaktu telefonicznego: 510 360 560, na e-mail:
kontakt@kurierzy.tczew.pl lub
od poniedziałku do piątku w
godzinach od 8.00 do 16.00
do Punktu Przyjęć w Domu
Przedsiębiorcy przy ul. Obrońców Westerplatte 3 w Tczewie.
Zlecenia można składać osobiście, telefonicznie, za pomocą strony oraz aplikacji web.
Nasza aplikacja pozwala stworzyć indywidualny profil klienta, umożliwia nie tylko składanie i śledzenie zamówień, ale
też podgląd historii zleceń czy
szybki kontakt z dyspozytornią
lub kurierem.
Nie boimy się wyzwań – przyjmujemy zlecenia nietypowe,
chętnie dostosujemy naszą ofertę do indywidualnych potrzeb
klienta!
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Chcesz być powiadamiany/a o sytuacjach kryzysowych lub trudnych sytuacjach pogodowych w
Tczewie? Potrzebujesz informacji
lub przypomnień o wydarzeniach
kulturalnych w mieście?
Urząd Miejski w Tczewie samodzielnie
wprowadził system i serwis SMS, dzięki
któremu mieszkańcom bezpłatnie przekazywane są najświeższe informacje SMS dotyczące miasta. Jego głównym celem jest
poprawa bezpieczeństwa poprzez szybki
proces informowania o zagrożeniach (np.
niebezpiecznych sytuacjach pogodowych,
awariach, utrudnieniach). Ponadto, na bieżąco wysyłane są komunikaty o ciekawych
wydarzeniach w mieście. Z pewnością ta
forma komunikacji z mieszkańcami pozwala na przekazywaniu informacji w
szybki i prosty sposób.
Aby otrzymywać najświeższe informacje w postaci wiadomości SMS,
należy wysłać SMS ze słowem kluczowym KRYZYS lub WYDARZENIA pod nr
telefonu: 4301.
Jeśli słowem kluczowym w Twojej wiadomości SMS wysłanej na numer 4301
będzie KRYZYS, będziesz otrzymywać
wiadomości o zagrożeniach (np. niebezpiecznych sytuacjach pogodowych,
awariach, utrudnieniach). Jeśli słowem
kluczowym w wiadomości SMS wysłanej
na numer 4301 będzie WYDARZENIA,
otrzymywać będziesz komunikaty lub
przypomnienia o ciekawych wydarzeniach w mieście. SMS-y zgłoszeniowe
ze słowem kluczowym trzeba wysyłać
oddzielnie. Aby zrezygnować z usługi
należy ponownie wysłać SMS na ten
sam numer ze słowem kluczowym.
Koszt jednego wysłanego SMS-a naliczany jest według taryfy operatora.
Wszystkie informacje otrzymywane z
serwisu informacyjnego SMS Urzędu
Miejskiego w Tczewie są bezpłatne i
nie zawierają reklam.
Informacje kryzysowe są rozsyłane przez
komórkę Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Tczewie. Informacje o
pozostałych wydarzeniach będą rozsyłane przez Urząd Miejski, Centrum Kultury
i Sztuki, Miejską Bibliotekę Publiczną,
Fabrykę Sztuk , Dom Przedsiębiorcy.
Otrzymywanie wiadomości SMS jest
bezpłatne. Jedyny wydatek to koszt
związany z rejestracją w systemie poprzez wysłanie jednego SMS-a, który
wynosi tyle, ile standardowy SMS u
swojego operatora.

Prezydent Tczewa nagrodził sportowców i trenerów
15 sportowców oraz 7 trenerów
otrzymało nagrody finansowe
prezydenta Tczewa za osiągnięcia w 2017 r.
Po zaopiniowaniu przez komisję złożonych wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień za
osiągnięcie wysokich wyników
sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i
krajow ym w 2017 r., prezydent miasta Mirosław Pobłocki przyznał 22 nagrody finansowe. Nagrody w wysokości od
1500-2500 zł otrzymało 15 zawodników. Nagrody w wysokości 700 zł zostały przyznane 7
trenerom. Przyznanych zostało
również 19 wyróżnień.
Wręczenie nagród i odbyło się
14 lutego w Urzędzie Miejskim.

– Spotkanie z Wami przywraca mi wiarę w siłę polskiego i
tczewskiego sportu – powiedział
Mirosław Pobłocki, prezydent
Tczewa. – Pokazujecie, że można osiągać najwyższe miejsca na
podium. Dostarczacie nam fantastycznych sportowych emocji
i promujecie Tczew – w kraju i
poza jego granicami. Wierzę, że
będziemy Was podziwiać na wielu kolejnych zawodach, w tym
na olimpiadzie. Gratuluję i życzę
kolejnych sukcesów – Wam i waszym trenerom.
Nagrody otrzymali:

ZAWODNICY

– Maria Kuchta – pływanie,
UKS Dwójka Tczew
– Igor Wilejto – pływanie,
UKS Dwójka Tczew
– Maria Deptulska – radioorientacja sportowa, TSRS
Tczew
– Patryk Baran – lekkoatletyka, MKS Sambor Tczew
– Jakub Federowicz – tenis
ziemny, KS Górnik Bytom
– Daria Górska – tenis ziemny, Olimpia Poznań
– Miłosz Sabiecki – karate
WKF, Klub Senshi Tczew
– Zuzanna Golicka – jeździectwo, Sopocki Klub
Jeździecki
– Piotr Ziółek – pięciobój nowoczesny, UKS Dwójka Tczew
– Dominika Karolak – pięciobój nowoczesny, UKS
Dwójka Tczew

M. Mykowska

SMS-owy System
Informowania
Mieszkańców Tczewa

– Michał Jaszczerski – pięciobój nowoczesny, UKS
Dwójka Tczew
– Daniel Ławrynowicz – pięciobój nowoczesny, UKS
Dwójka Tczew
– Zuzanna Ławrynowicz –
pięciobój nowoczesny, UKS
Dwójka Tczew
– Monika Belczewska – pływanie, Szansa Start Gdańsk
– Kamil Sząszor – bilard,
Arkadia Tczew

TRENERZY
– Sławomir Gdaniec – pięciobój nowoczesny, UKS
Dwójka Tczew
– Piotr Maziewski – pływanie, UKS Dwójka Tczew
– Mariusz Marut – pięciobój
nowoczesny, UKS Dwójka
Tczew
– Rafał Górski – tenis ziemny
– Stefan Domienikowski –
jeździectwo
– Ryszard Kański – lekkoatletyka
– Arkadiusz Stubba – karate
WKF, Klub Senshi Tczew

WYRÓŻNIENIA
– Magdalena Rutkowska –
radioorientacja sportowa,
TSRS Tczew
– Oskar Bonna – radioorientacja sportowa, TSRS
Tczew
– Julia Sabiecka – karate
WKF, Klub Senshi Tczew
– Natalia Kuzioła – karate
WKF, Klub Senshi Tczew
– Kinga Wańczyk – piłka ręczna, MKS Sambor
Tczew

– Robert Karnowski – trener,
piłka ręczna, MKS Sambor
Tczew
– Agata Warczyńska – piłka ręczna, MKS Sambor
Tczew
– Karolina Górecka – piłka ręczna, MKS Sambor
Tczew
– Julia Duszyńska – piłka ręczna, MKS Sambor
Tczew
– Artur Wierzbicki – trener,
piłka ręczna, MKS Sambor
Tczew
– Klaudia Gierszewska – piłka ręczna, MKS Sambor
Tczew
– Milena Gowin – piłka ręczna, MKS Sambor
Tczew
– Natalia Sasinowska – piłka ręczna, MKS Sambor
Tczew
– Aleksandra Puckowska –
piłka ręczna, MKS Sambor
Tczew
– Marcelina Cesarz – piłka ręczna, MKS Sambor
Tczew
– Julia Borkenhagen – piłka ręczna, MKS Sambor
Tczew
– Julia Zwolak – piłka ręczna, MKS Sambor Tczew
– Weronika Solińska – piłka ręczna, MKS Sambor
Tczew
– Julia Polenz – piłka ręczna,
MKS Sambor Tczew.

Nagrody i wyróżnienia wręczył
prezydent Mirosław Pobłocki
wraz z przewodniczącym Rady
Miejskiej Mirosławem Augustynem. Na zdjęciu – nagrodę
odbiera Daria Górska.
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Urząd Miejski w Tczewie – Wydział Spraw Komunalnych
83-110 Tczew, ul. 30 Stycznia 1, tel./fax (058) 77 59 447, www.pee.tczew.pl, e-mail: pee@um.tczew.pl

Akcja „Przygoda z przyrodą – ZIMA 2018”

Ochrona życiodajnej gleby i Rok Zrównoważonej Turystyki
Pracownia Edukacji Ekologicznej
przygotowała i przeprowadziła
kolejną edycję akcji „Przygoda z
Przyrodą”, w której wzięli udział
uczestnicy zimowisk z 8 szkół podstawowych oraz Świetlicy Środowiskowej „Oaza”.
Przeprowadzone zostały zajęcia
z zakresu edukacji ekologicznej.
W tym roku dzieci poznawały
znaczenie gleby i żyjących w niej
organizmów - wzięły one udział
w warsztatach pn. „Co w glebie
piszczy?”. W czasie zajęć uczestnicy poznawali właściwości gleby
podczas różnorodnych doświadczeń z udziałem dżdżownic i innych organizmów glebowych.
Jednym z celów warsztatów było
również zapoznanie uczniów z
koniecznością ochrony gleb. W
tych zajęciach wzięły udział dzieci ze wszystkich 8 szkół – razem
624 uczestników.

Drugą propozycją edukacyjną były zajęcia pn. „Zimowe
dziuple, nory i gawry”, gdzie
podczas spotkania z przyrodnikiem zawodowo zajmującym
się ochroną przyrody, dzieci z
trzech szkół (SSP 2, SP 11 oraz
SP 7) mogły zapoznać się ze
specyfiką spędzania zimy przez
różne gatunki zwierząt. Razem
w tych zajęciach wzięło udział
229 uczestników zimowisk.
Dzieci z pozostałych szkół (SP
8, SP 10 oraz SP 12) miały okazję spotkać się z herpetologiem,
który wraz ze swoimi pięknie
ubar wionymi podopiecznymi wprowadził uczestników w
„Tajemniczy świat węży”. Zajęcia objęły 277 uczniów.

Kolejną propozycją związaną tym
razem z „Rokiem Zrównoważonej Turystyki” był konkurs plastyczny pod hasłem „Turysta nie
szkodzi przyrodzie”. Kierownicy zimowisk zgłosili do udziału
w nim 665 uczestników, a autorzy najlepszych prac na poziomie
każdej placówki otrzymali nagrody rzeczowe zakupione przez
Pracownię Edukacji Ekologicz-

nej. Tradycyjnie nagrodami były
gry edukacyjne, planszowe, puzzle, maskotki, artykuły piśmiennicze, torby ekologiczne etc. Nagrody nawiązywały oczywiście
do tematyki ekologicznej.

Ponadto – jak co roku zimą wszyscy uczestnicy z każdej
szkoły oraz Świetlicy Środowiskowej „Oaza” wzięli udział w
samodzielnie wybranych wyjazdowych zajęciach terenowych
do miejsc cennych przyrodniczo lub wyjazdach na zajęcia
edukacyjne do: Oceanarium w
Gdyni, Centrum Experyment
w Gdyni, do Stadniny Koni
w Szczerbięcinie, do Tuchlina oraz gospodarstw agroturystycznych np. w Turzu i in.

Z naszych propozycji zajęć zorganizowanych lub dofinansowanych przez PEE skorzystały
dzieci z następujących placówek:
SSP 2, SP 4, SP 5, SP 7, SP 8,
SP 10, SP 11, SP 12 oraz Świetlicy Środowiskowej „Oaza”.

W zajęciach edukacyjnych oraz
wyjazdach terenowych wzięło
udział 680 uczestników wraz z
opiekunami.
Czas trwania w/w działań: 29
stycznia – 9 lutego 2018 r.

Tegoroczne zajęcia były kontynuacją realizowanej w poprzednich latach tematyki zrównoważonego rozwoju, poszanowania
różnorodności, ochrony środowiska naturalnego i zasobów naszej planety. Pracownia Edukacji
Ekologicznej stara się pogodzić
specyficzne potrzeby każdej placówki edukacyjnej z ramowym
planem działań dostosowanym
do tematyki, jaka przewodzi
każdej akcji „Przygoda z przyrodą”. Wszystkim tegorocznym
kierownikom zimowisk oraz dyrektorom szkół serdecznie dziękujemy za współpracę i sprawną
organizację oraz zapraszamy do
współpracy podczas letniej edycji „Przygody z przyrodą.”
(ABP)
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…Nieprzyjaciel stracił przeszło
100 w zabitych, więcej 200 rannych. Jakaś część, która przez
mury miasta przedarłszy, ratować się chciała za Wisłą, śmierć w
nurtach tej rzeki znalazła. Trudno mi jest wyrazić dystyngujących
się. Musiałbym wszystkich oficerów i żołnierzy wymieniać. Ci co
się znajdowali w ogniu, przesadzać się nie ustawali w daniu najświetniejszych dowodów męstwa i
poświęcenia się dla swojej Ojczyzny. Dywizja będąca w rezerwie
i nieczynna w ciągu tej akcji, szlachetną pałała zawiścią i pewny
jestem, że w pierwszym zderzeniu zrówna się z temi, którzy już
walczyli. Co dla mnie największą
jest otuchą przyszłych pomyślności, jest to, iż w ciągu uporczywej
tej bitwy, niewidziałem jednego
człowieka, któregoby niebezpieczeństwo strwożyło. Zyski nasze
dnia tego są niedowyrachowania.
Nieprzyjaciel co się spodziewać nie
mógł znaleźć w tak krótkim czasie
nowego żołnierza, z dawną Polaków odwagą, nauczył się szanować go. Rodacy, których życzenia
z trwogą dotąd może się mieszały,
wątpić już wcale nie powinni, iż
mają dzielnych obrońców i że ich
szlachetnej ofiary w sławie narodowej dostateczną znajdą nagrodę. W ostatnim rzędzie korzyści,
liczą wzięcie w niewolę jednego
majora, 8 kapitanów, 10 poruczników, przeszło 600 żołnierzy, 3
armaty i kilkaset sztuk broni… –
tak brzmi fragment relacji gen.
Dąbrowskiego na temat bitwy o
Tczew z 23 lutego 1807 roku*.

Co dwa lata Fabryka Sztuk organizuje inscenizację bitw y.
W tym roku 24 lutego o godz.
14.0 0 w okol ic ac h mu rów
obronnych przy ul. Wąskiej będziemy świadkami walk Wielkiej Armii Napoleona Bonaparte, w skład której wchodziły
również polskie oddziały pod
dowództwem gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, wyzwalającej Tczew z rąk pruskich. Około
dwustu rekonstruktorów z całej
Polski, m.in. z Gdańska, Warszawy, Bydgoszczy, Nysy, Rypina, Łowicza, Krakowa, Wrocławia, Grudziądza, Poznania,
Płocka, w umundurowaniu i
uzbrojeniu z epoki stoczy bitwę,
zakończoną kapitulacją wojsk
pruskich. Dramaturgię zmagań
wojennych podkreślą efekty pirotechniczne!

K. Janusz (2)

INSCENIZACJA BITWY O TCZEW 1807

Inscenizacja bitwy o Tczew 1807, 2006 r. (fot. 1 i 2)

Tuż przed samą bitwą, na placu
Hallera w godz. 11.30-13.00,
zostanie zorganizowane obozowisko z czasów napoleońskich.
W Namiocie sztabowym Napoleona dzieci będą mogły zapisać się do szkoły rekruta, pokolorują też mapę i otrzymają
pamiątkowe certyfikaty podpisane przez samego cesarza.
Odbędzie się ponadto pokaz
kuchni historycznej – pokażemy naczynia i sprzęt kuchen-

ny oraz produkty żywnościowe
i opowiemy o tajnikach gotowania na przełomie XVIII i
XIX wieku. Poczęstujemy 300
porcjami grochówki. Niezwykle widowiskowo zapowiada
się pokaz musztry i odprawa
wojsk. Dawny Tczew przygotuje grę miejską „Śladami Napoleona w Tczewie”. Zachęcamy do
odwiedzenia kamienicy Fabryki Sztuk przy ul. Podmurnej 15
i zwiedzenia wystawy „Wielka

Świat absurdu. piotr detlaf
22 lutego-10 marca 2018 r.
Fabryka Sztuk, ul. 30 Stycznia 4
Wstęp bezpłatny!

wojna w małym mieście” oraz
zakupu wznowionej publikacji Andrzeja Nieuważnego na
temat bojów o Tczew w lutym
1807 roku.
Komunikaty:
W związku z organizacją inscenizacji nastąpią zmiany w ruchu
drogowym:
– wyłączenie z ruchu pojazdów
na placu Hallera do godz.
13.45,
– zamknięcie ul. Wąskiej w
godz. 13.30-15.15,
– wyłączenie z ruchu pojazdów
parkingów przy ul. Ogrodowej do godz. 15.15,
– około piętnastominutowe
utrudnienia w ruchu pojawią
się w godz. 11.15-11.30 w
związku z przemarszem trasą: ul. 30 Stycznia z Fabryki Sztuk, pl. Marsz. Piłsudskiego, ul. J. Dąbrowskiego,
ul. Kościuszki, ul. Łazienna,
ul. Stefana Kard. Wyszyńskiego, ul. Dominikańska,
ul. Kościelna, pl. Hallera.
Fabryka Sztuk przeprasza za
utrudnienia w ruchu i hałas
związany z wykorzystaniem
efektów pirotechnicznych podczas rekonstrukcji bitwy.
Wszystkie atrakcje bezpłatne!
* Cytat pochodzi z: Nieuważny Andrzej, Wielka wojna w małym mieście.
Boje o Tczew w lutym 1807 roku, Pelplin 2009, s. 80.
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jarosław kukowski i uczniowie
Odważna i kontrowersyjna twórczość surrealisty Jarosława Kukowskiego, a także obrazy jego
uczniów: Ewy Kukowskiej, Jolanty Bukowskiej, Krzysztofa Sprady
i Piotra Lemke zostały zaprezentowane na wystawie w Muzeum
im. Ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu.
Ekspozycja jest zróżnicowana
pod kątem tematycznym. Obok
surrealistycznych wizji, aktów,
martwej natury na uwagę zasługują monumentalne zegary, będące przykładem niezwykłych
instalacji artystycznych. Podczas wernisażu dyrektor muzeum Wioletta Pacuszka użyła sformułowania: “tczewska
szkoła malarstwa”. Być może
wystawę w takim bądź podobnym kształcie będziemy mogli
zobaczyć jeszcze w innych galeriach tudzież muzeach.
Jarosław Kukowski (ur. 1972)
– polski malarz współczesny,
mistrz kreowania niezwykłych,
odrealnionych przestrzeni, zamieszkiwanych przez wyideali-

Do połowy marca można zwiedzać wystawę „Jarosław Kukowski i uczniowie”

zowane syreny i bulwiaste stwory, ale również przez postacie
symbolizujące realne osoby, znane ze świata mediów lub polityki. Jego prace poruszają problemy
natury moralnej i społecznej. Do
najważniejszych cykli obrazów
zaliczane są: „Sny”, „Nie-sny”,
„Freski” i „Złota seria”. Kukowski prezentował swą twórczość,
m.in. w Pałacu Królikarnia,
warszawskiej Zachęcie, Muzeum Galicji, krakowskim Bunkrze

Sztuki, Galerii Quantum, Domu
Aukcyjnym Rempex, Nowym
Jorku (Art Expo), SOHO Studios w Miami, California Modern Art Gallery w San Francisco, BOXeight Studios & Gallery
w Los Angeles.

Podczas jarmarku dozwolona
jest sprzedaż artykułów spoży wczych, jak i przemysłowych, związanych ze Świętami
Wielkanocnymi, m.in.: wyrobami cukierniczymi, wypiekami świątecznymi, bakaliami,
słodyczami, ozdobami świątecznymi, pamiątkami, rękodziełem, ceramiką artystyczną,
wyrobami regionalnymi, stroikami, usługami gastronomicznymi w postaci małych poczę-

stunków, grzanego wina i piwa,
kawy i herbaty.
Każdy, kto chce zostać Wystawcą, powinien zapoznać się z
regulaminem wydarzenia i wypełnić formularz zgłoszenia Jarmark Wielkanocny 2018
W przypadku dużej ilości wniosków zostanie dokonany wybór
propozycji najtrafniejszych dla
charakteru wydarzenia.
(Fabryka sztuk)

JARMARK WIELKANOCNY
Trwają przygotowania do Jarmarku Wielkanocnego, który odbędzie się 17-18 marca ( sobota-niedziela) na placu Hallera.
Na stronie internetowej: www.
pchlitarg.tczew.pl dostępny jest
regulamin.

Wystawcą może zostać osoba
fizyczna, przedsiębiorca czy
też organizacja pozarządowa.
Należy zapoznać się z regulaminem, wypełnić zgłoszenie
online i przesłać 3 zdjęcia asortymentu, który ma być zgodny z charakterem Świąt Wielkanocnych.
Ilość miejsc jest ograniczona,
dlatego prosimy o przesyłanie
zdjęć, które najlepiej zareklamują Państwa towar.
Zgłoszenia przyjmujemy do 25
lutego.

Na zakończenie najważniejsza
wiadomość: udział w wydarzeniu jest bezpłatny, co oznacza,
że wystawcy nie ponoszą żadnych opłat. Głównym organizatorem jarmarku jest Fabryka Sztuk.

O artyście opowiada też fragment wystawy Fabryki Sztuk
„Tczew – zapamiętani i znani”, eksponowanej na Bulwarze
Nadwiślańskim.

Kiedy za oknem śmieją się do nas bałwany, a między drzewami hula mroźny
wiatr, Fabryka Sztuk już myśli o nadchodzącej wiośnie i zaprasza przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych do skorzystania z najnowszej oferty
edukacyjnej:
– Powitanie Wiosny 21 marca o godz. 12.00 na placu Hallera, a wcześniej
wspólne tworzenie Marzanny,
– warsztaty: Jak wygląda Pani Wiosna, wiosenne ozdoby, kartki pop–up,
spotkanie z zającem szarakiem,
– wiosenny quiz,
– lekcja o obrzędowości wielkanocnej.
Zapisy: 58 530 44 81
Warsztaty otwarte odbędą się 10 marca o godz. 11.00 (tematyka świąteczna)
oraz 7 kwietnia o godz. 12.00 (tematyka wiosenna). Wstęp bezpłatny!

z kalendarza imprez
1 marca, godz. 12.00
Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych
Pomnik Ofiar Stalinizmu w Parku Miejskim, organizator: Urząd Miejski
3 marca, godz. 16.00
Short Waves: Oscar Nominated Shorts
miejsce i organizator: CKiS
3, 10,17,24 marca
Grand Prix Tczewa 2018 w tenisie
stołowym
miejsce: SP 7, organizator: TCSiR
4 marca, godz. 16.00
„Afrykańska przygoda”
Spektakl dla dzieci Teatru Miniatura
miejsce i organizator: CKiS
10 marca, godz. 16.00
Mayday 2
Spektakl komediowy Teatru Nowego
ze Słupska, miejsce i organizator” CKiS
11 marca
Semiramida
transmisja z The Metropolitan Opera
miejsce i organizator: CKiS
15 marca, godz. 15.00-18.00
kiermasz „Największe jaja w Tczewie”
miejsce: Galeria Kociewska,
organizator: Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Tczewie
15 marca-15 kwietnia
Wystawa Twórczość Ewy Olender
miejsce i organizator: Fabryka Sztuk
17 marca
Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego
o Puchar Prezydenta Miasta Tczewa
miejsce: hala PCS przy II LO,
organizator: CKiS
17-18 marca
Jarmark Wielkanocny
miejsce: pl. Hallera,
organizator: Fabryka Sztuk
18 marca
poranek filmowy
miejsce i organizator: CKiS
18 marca-31 grudnia
Wystawa plenerowa „100 lat Niepodległej”
miejsce: Park im. M. Kopernika,
organizator: Fabryka Sztuk
20 marca
„Pipi pończoszanka”
Spektakl dla dzieci Teatru Lalki Tęcza ze
Słupska, miejsce i organizator: CKiS
22-23 marca
Kiermasz Wielkanocny
miejsce: Galeria Kociewska,
organizator: Zespół Opiekuńczy MOPS
23 marca
XV edycja Wyborów Miss i Mistera
Złotego Wieku
miejsce: CKiS, organizator: MOPS, PKPS
24 marca
Koncert Closterkeller
miejsce i organizator: CKiS
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