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15 LAT, KTÓRE ZMIENIŁY TCZEW
INWESTYCJE ZA PONAD 300 MLN ZŁ, Z TEGO BLISKO 200 MLN ZŁ DOFINANSOWANIA – TYLE ZYSKAŁ TCZEW W CIĄGU 15 LAT
W UNII EUROPEJSKIEJ. DZIĘKI UNIJNEMU WSPARCIU MAMY DZISIAJ M.IN. ZINTEGROWANY WĘZEŁ TRANSPORTOWY, FABRYKĘ
SZTUK, NOWOCZESNY ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW, ODNOWIONĄ STARÓWKĘ, PRZYSTAŃ I WIELE INNYCH INWESTYCJI,
KTÓRE POPRAWIŁY WIZERUNEK TCZEWA, ALE PRZEDE WSZYSTKIM KOMFORT ŻYCIA MIESZKAŃCÓW.
NA STR. 9-11 PRZYPOMINAMY, JAK ZMIENIŁ SIĘ TCZEW DZIĘKI WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ.

AKTUALNOŚCI

BIULETYN INFORMACYJNY
SAMORZĄDU MIASTA TCZEWA

Kto jest kim w Radzie Miejskiej

W
JÓZEF CICHON
W Radzie Miejskiej
pracuje drugą
kadencję (od 2014
r.). Reprezentuje
mieszkańców Osiedla
Zatorze, Starego
Miasta i Osiedla
Staszica. W wyborach
samorządowych kandydował z listy Prawa
i Sprawiedliwości.

Radzie Miejskiej uczestniczy w pracach
Komisji Polityki Gospodarczej i Komisji Finansowo-Budżetowej. Jest mieszkańcem Osiedla Zatorze. Podejmuje działania
m.in. w interesie mieszkańców osiedli objętych rewitalizacją, dążąc do poprawy jakości nawierzchni ulic i dostosowania ich
charakteru do potrzeb mieszkańców. Zależy mu również na modernizacji instalacji
wodociągowej w tej dzielnicy. Wspiera dążenia mieszkańców do podłączania Osiedla
Zatorze do sieci ciepłowniczej. Zależy mu
na poprawie wyglądu miasta i lepszej jakości życia jego mieszkańców poprzez ulepszenie istniejących oraz utworzenie nowych
miejsc rekreacji.
Jest inżynierem mechanikiem, absolwentem Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni. Od
ponad 30 lat jest związany z koleją, obecnie
pracuje w PKP Cargo. Ma 59 lat, żonaty, ma
trzech synów.
e-mail: jozef.cichon60@um.tczew.pl

10 lat Orkiestry Kameralnej Progress

O

rkiestra Kameralna Progress nie zwalnia tempa! 9 czerwca
o godz.17:00 w Centrum Kultury i Sztuki odbędzie się koncert
pt. „W czasie deszczu dzieci się nudzą”. Na program wieczoru złożą się ulubione, choć niekoniecznie powszechnie znane, dialogi, łączące popularne piosenki z „Kabaretu Starszych Panów”.
Tego wieczoru u boku Orkiestry Kameralnej Progress, świętującej 10-lecie swego istnienia, wystąpią: Dorota Lulka – wokal,
autorka scenariusza, Paweł A. Nowak – akordeon, „śpiew”
oraz Maciej Sadowski – kontrabas, „śpiew”. Całość poprowadzi od pulpitu dyrygenckiego Szymon Morus – założyciel
i dyrektor artystyczny orkiestry.
Wstęp wolny – ilość miejsc ograniczona (bezpłatne wejściówki
dostępne w kasie CKiS).
Koncert dofinansowano z budżetu miasta Tczewa w ramach
wsparcia organizacji pozarządowych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Ilu nas jest?

N

URZĄD MIEJSKI W TCZEWIE

a początku maja w Tczewie zameldowanych było 57 005 osób,
w tym 55 703 na pobyt stały i 1302 na pobyt czasowy. Od początku kwietnia ubyło 57 osób.

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

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

IX SESJA

/2019

MAJ

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

CZĘŚĆ PIERWSZA:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie sesji i powitanie gości.
Sprawdzenie obecności radnych.
Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji.
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z 25
kwietnia i 9 maja 2019 r.
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za
maj 2019 r.
6. Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych
w okresie od 25 kwietnia do 29 maja 2019 r.

CZĘŚĆ DRUGA:
7. Informacja o bieżącym utrzymaniu zieleni na terenie
miasta.
8. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miejskiej Tczew z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku.
9. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie miasta
Tczewa.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
10.1. uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”,
10.2. określenia wzoru wniosku o w ypłatę dodatku
energetycznego,
10.3. zatwierdzenia Strategii Rozwoju Tczewa do 2030 r.,
10.4. zadeklarowania włączenia się Gminy Miejskiej
Tczew we wspólny dla organizatorów i przewoźników
system poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz system jednolitej informacji
pasażerskiej,
10.5. wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie,
10.6. emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad
ich zbywania, nabywania i wykupu,
10.7. udzielenia pomocy finansowej Gminie Starogard
Gdański,
10.8. zmian w budżecie miasta Tczewa na 2019 rok,
10.9. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta
Tczewa na lata 2019-2033
10.10. skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa,
10.11. rozpatrzenia petycji złożonej przez przedsiębiorców prowadzących placówki oferujące opiekę nad dziećmi do lat 3 w Tczewie.
11. Zgłaszanie interpelacji, zapytań i wniosków.
12. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.).
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RADA PROGRAMOWA
Kazimierz Ickiewicz (przewodniczący)
Adam Urban
Katarzyna Mejna
Łukasz Brządkowski
Józef Cichon
Roman Kucharski
REDAKTOR NACZELNA
Małgorzata Mykowska
Rzecznik Prasowa UM
tel. 58 77-59-320
mykowska@um.tczew.pl
REDAKCJA
Biuro Rzecznika Prasowego
tel. 58 77-59-320, 58 77-59-490

Wersja elektroniczna biuletynu dostępna
jest na stronie internetowej:
www. wrotatczewa.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania
i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów.
Nakład: 8 000 egzemplarzy
Druk: Wydawnictwo Bernardinum sp. z o.o.

ZDJĘCIA NA OKŁADCE
Małgorzata Mykowska

AKTUALNOŚCI
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Tczew w komedii gangsterskiej

J

Film wyreżyserują Kacper
Anuszewski i Michał Milowicz, który jest także współproducentem i jednym z pierwszoplanowych aktorów. Oprócz
Milowicza, który wcieli się
w rolę policjanta, w komedii
wystąpią m.in. Anna Dereszowska, Olaf Lubaszenko,
Cezary Pazura, Mirosław
Zbrojewicz, Przemysław
Sadowski, Sławomir.
– Tc z e w b ę d z i e j e d n y m
z trzech miejsc, gdzie będzie

Fot. Małgorzata Mykowska

uż w lipcu Tczew stanie
się planem f ilmow y m
komedii gangsterskiej
z udziałem gwiazd polskiego kina.

Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki (z prawej) i wiceprezydent Adam Burczyk
(z lewej) z filmowcami
się rozgrywała akcja filmu.
Zdjęcia kręcone będą również
w Szczecinie i Zakopanem,
ale, to w Tczewie ma powstać
najw ięcej ujęć – zadek larował M. Milowicz podczas

konferencji prasowej, która
odbyła się w Urzędzie Miejskim w Tczewie. – Będziemy
się starali pokazać Tczew z jak
najlepszej strony. Nasza ekipa znalazła odkryła tutaj już

Wiślana Trasa Rowerowa
– mamy wykonawcę II etapu

3,7

k m l icz y II et ap
tczewskiego odcinka Wiślanej Trasy
Rowerowej, który zostanie zrealizowany w tym roku.

›
›

od firmy Eurovia S.A.
z Kobierzyc
od firmy B&W
z Pruszcza Gd.

Za korzystniejsza uznano ofertę Eurovii, która wykona zadanie za nieco ponad 6 mln zł.
II etap inwestycji obejmie następujące fragmenty:

›

›

›

odcinek od ul. Czatkowskiej ( na wysokości skrzyżowania z droga dojazdową do ZUK) do mostku
przy ul. Łąkowej
odcinek biegnący wałami przeciwpowodziowymi
(od skrzyżowania z ul. Robotniczą i dalej w kierunku
granicy z gminą wiejską)
odcinek od skrzyżowania
ul. Partyzantów i Pionierów przez ul. Portowców

Fot. Ewa Pryba

Do przetargu, ogłoszonego
przez Zakład Usług Komunalnych, na realizację II etapu Wiślanej Trasy Rowerowej
wpłynęły dwie oferty:

›

do sk rz y żowa nia z ul.
Robotniczą
ul. Nadbrzeżna (od skrzyżowania z ul. Ceglarską
do mostku na Str udze
Subkowskiej).

Łączna długość to ok. 3,7 km.
II etap obejmuje również wykonanie trzech miejsc postojowych: na bulwarze, przy
p omo ś c ie c u mow n ic z y m
(wioślarskim) oraz przy Strudze Subkowskiej. Zamontowane zostaną również dwie
tablice informacyjne i dwa
stojaki rowerowe.
W Tczewie pierwszy odcinek
Wiślanej Trasy Rowerowej
R9, tj. ok. 600 m na ul. Partyzantów (od skrzyżowania z ul.

Pionierów do Zakładu Usług
Komunalnych wraz z przejściem na ul. Czatkowską), został oddany do użytku pod koniec listopada 2017 r.
Do wykonania w kolejnym
etapie pozostanie odcinek
przy ul. Łąkowej – od wiaduktu do ul. 1 Maja oraz oznakowanie całej trasy.
Inwestycja realizowana jest
w ramach przedsięwzięcia
strategicznego Województwa
Pomorskiego „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowych R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9”.
Trasa docelowo będzie częścią
międzynarodowej sieci szlaków rowerowych Euro Velo.

M.M.

wiele ciekawych miejsc, które
„zagrają” w filmie. Na pewno
będą to uliczki Starego Miasta
i dworzec kolejowy.
Zdjęcia kręcone będą w lipcu.
Jak tłumaczą filmowcy, pracy ekipy nie da się nie zauważyć. Przy produkcji pracować
będzie ok. 60 osób, sceny będą
wymagały zamknięcia ulic lub
niektórych fragmentów miasta.
Filmowcy liczą również na statystów, których zaangażują m.in.
spośród mieszkańców Tczewa.
Premiera filmu planowana
jest na wczesną wiosnę 2020 r.
Wkład finansowy miasta w produkcję filmu to 123 tys. zł brutto.

M.M.

Weekend za pół ceny
– 14-16 czerwca
Od 14 do 16 czerwca, po raz szósty
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 w ybranych usług lub
dań albo całej oferty (z zastrzeżeniem, że wyłączony z promocji jest
alkohol i artykuły tytoniowe –
także papierosy elektroniczne).
Oferta „za pół ceny obowiązuje od
piątku 14 czerwca – od otwarcia lokalu do niedzieli 16 czerwca – do godz.
24.00 lub do zamknięcia lokalu.
Na zgłoszenia czekamy do 30 maja
br. Regulamin akcji oraz kartę
zgłoszenia można otrzymać
w Urzędzie Miejskim (Biuro
Rzecznika Prasowego, tel. 58 77
59 322, 490) lub pobrać ze strony
www.wrotatczewa.pl.

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Tczewa informuje,
że na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Tczewie (II piętro) został
wywieszony wykaz nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Miejskiej
Tczew, położonej na targowisku
miejskim w Tczewie przy ul. Żwirki –
boks handlowy nr 27, o pow. 21,50 m2
w hali nr I, oznaczonej nr działki 32/34,
obręb 5, KW GD1T/00016850/3,
przeznaczonej do oddania w najem w
drodze bezprzetargowej, w celu
p r owad zenia d zia ł alno ś c i
gospodarczej.

MAJ

Będą pieniądze
na oświetlenie i film

Z SESJI
Na VII sesji Rady Miejskiej
w Tczewie, 25 kwietnia 2019 r.
podjęto następujące uchwały:
- nr VII/53 /2019 w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w
Tczewie przy ul. Tczewskich Saperów
na działce nr 422/2, obręb 10,
- nr VII/54 /2019 w spr. szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów,
- nr VII/55 /2019 w spr. odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne na
terenie Gminy Miejskiej Tczew,
- nr VII/56 /2019 w spr. zmieniająca
uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej
Tczew,
- nr VII/57 /2019 w spr. ustalenia składu
osobowego zespołu opiniującego
wyróżnienia „Honorowy Obywatel
Miasta Tczewa” w okresie kadencji
2018- 2023.
- nr VII/58 /2019 w spr. zmian
w budżecie miasta Tczewa na 2019 r.
- nr VII/59 /2019 w spr. zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Tczewa na lata 2019-2033
- nr VII/60 /2019 w spr. skargi na
działalność Prezydenta miasta
Tczewa.
Wszystkie uchwały można znaleźć
w Biurze Rady Miejskiej UM oraz
na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej: www.bip.tczew.pl

/2019
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T

czewscy radni uchwalili dodatkowe środki
m.in. na budowę oświetlenia przy ul. Retmańskiej
i Ks. Młyńskiego.

Fot. Małgorzata Mykowska
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Korekta budżetu przyjęta 25
kwietnia br. zwiększyła tegoroczne dochody budżetu miasta o 310 tys. zł, zaś wydatki
o nieco ponad 1 mln zł.
Wśród dodatkowych wydatków
znalazły się środki m.in. na:

›

rozpoczęcie zadania pn.
„Rewitalizacja Parku Miejskiego w latach 2019-2022”
poprzez przygotowanie
w 2019 roku części dokumentacji wymaganej przez
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków obejmującej wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do
celów projektowych oraz
szczegółowej inwentaryzacji zieleni (70 tys. zł);

›

›
›

budowę oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego oraz ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Retmańskiej - od ul. Czatkowskiej
do kładki przy kanale Młyńskim - etap I” (120 tys. zł)
budowę oświetlenia przy
ul. Ks. Młyńskiego w Tczewie (200 tys. zł)
kompleksowy remont mogiły zbiorowej żołnierzy Wojska
Polskiego z 1939 r. na terenie
cmentarza parafialnego przy
ul. 30 Stycznia (15 tys. zł)

›

›

promocję miasta w pełnometrażowym, kinowym filmie fabularnym w reż. Michała Milowicza i Kacpra
Anuszewskiego (123 tys. zł)
realizację termomodernizacji budynku Zakładu Usług
Komunalnych przy ul. Czatkowskiej – 450 tys. zł.

Po przyjętej korekcie, dochody budżetu miasta na 2019 r.
wynoszą 263 383 603 zł, zaś
wydatki 283 877 828 zł.

M.M.

Zaopiniują kandydatów
na honorowych obywateli

Z

Rada Miejska w Tczewie
ustaliła skład zespołu
opiniującego wyróżnie- ›
nia „Honorowy Obywatel
›
Miasta Tczewa” w okresie
kadencji 2018-2023. ›

godnie z przyjętą
uchwałą, w skład zespołu wchodzą:

Krzysztof Misiewicz
– radny, przedstawiciel
Klubu Radnych PnP
Roman Kucharski
– radny, przedstawiciel
Klubu Radnych PO
Piotr Antczak
– radny, przedstawiciel
Klubu Radnych PiS

›
›

Łukasz Brządkowski
– radny, przedstawiciel
Klubu Radnych Tczew od
Nowa,
Adam Urban
– zastępca prezydenta
Tczewa

Honorowe Obywatelstwo
Miasta Tczewa to najwyższe wyróżnienie przyznawane przez tczewski
samorząd.

Honorowe Obywatelstwo Miasta Tczewa do tej pory otrzymało 26 osób:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lech Wałęsa (1990)
Bogdan Borusewicz (1990)
Łucja Wydrowska-Biedunkiewicz (1990)
ks. Stanisław Cieniewicz (1990)
ks. prof. Janusz Stanisław Pasierb (1991) †
Alfred Schickentanz (Niemcy-1994) †
ks. Piotr Wysga (1996)
prof.zw.dr hab. Kazimierz Denek (1998) †
Zdzisław Jaśkowiak (2000) †

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Roman Klim (2000) †
Franciszek Fabich (2001) †
prof. Józef Szajna (2001) †
ks.bp.prof. dr hab. Jan Bernard Szlaga
(2002) †
Roman Landowski (2003) †
Klaus Lohmann (2004)
prof. Ryszard Karczykowski (2005)
Jerzy Kubicki (2005) †

18. prof. Józef Lisowski (2006)
19. Kazimierz Piechowski (2006) †
20. prof. Jan Rogowski (2008)
21. Walenty Faterkowski (2009) †
22. Zenon Odya (2011)
23. ks. dr Antoni Dunajski (2012)
24. dr Kazimierz Zimny (2016)
25. prof. Grzegorz W. Kołodko (2017)
26. prof. Jan Strelau (2017)
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TBS w Tczewie wśród krajowych liderów

T

czewskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego znalazło się na
trzecim miejscu w Ogólnopolskim Rankingu Towarzystw
Budownictwa Społecznego
za 2019 r.
Ranking przeprowadza magazyn „Strefa Gospodarki”.

Na pierwszym miejscu znalazło się TBS z Wrocławia, na
drugim – z Torunia. Trzecie
miejsce, podobnie jak przed
rokiem, zdobyło Tczewskie
Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o.
– Jest nam miło, że udało się
utrzymać wysoką trzecią pozycję w rankingu – mówi Arkadiusz Woźniak, prezes
TTBS Sp. z o.o. w Tczewie. –
Dumni jesteśmy, że nieduży
tczewski TBS jest zauważalny
wśród tego typu spółek w skali

Fot. TTBS

W tegorocznej edycji oceniane były kwestie finansowe, wykorzystanie funduszy
unijnych, podnoszenie kwalifikacji personelu i polityka
kadrowa, realizowane inwestycje, certyfikaty, nagrody
i działania na rzecz lokalnej
społeczności.

kraju. Działamy już 19 lat, prowadząc szeroki zakres usług,
od budowy i sprzedaży mieszkań komercyjnych, budowy
i najmu mieszkań społecznych, najmu lokali komunalnych i użytkowych, po administrowanie i zarządzanie

nieruchomościami wspólnot
mieszkaniowych.
TTBS w 2018 r. zakończył
budowę dwóch budy nków
komercyjnych z 86 mieszkaniami. W tym roku planowane jest oddanie dwóch budynków komunalnych z 36

mieszkaniami. Inwestycja
prowadzona jest przy współud z ia le Gm i ny Miejsk iej
Tczew oraz przy wykorzystaniu bezzwrotnej dotacji z banku BGK w wysokości 45 proc.
wartości inwestycji.

M.M.

Szkolny Budżet Obywatelski – II edycja

B

lisko 5,5 tys. uczniów
tczewskich podstawówek zdecyduje o wydaniu 200 tys. zł na szkolne zakupy i inwestycje.
Ruszyła II edycja Szkolnego Budżetu Obywatelskiego
Tczewa. Inicjatywa adresowana jest do 9 publicznych szkół
podstawowych.
Uczniowie mają do dyspozycji łącznie 200 tys. zł (ponad
22 tys. zł na szkołę). Propozycje projektów do zrealizowania w ramach Szkolnego Budżetu Obywatelskiego mogą
zgłosić w yłącznie uczniowie danej szkoły. Procedurę zgłaszania propozycji projek tów do z r e a l i z ow a n ia

w danym okręgu i ich weryfikacji przygotowuje i przeprowadza dyrektor szkoły
(zgodnie z harmonogramem).
Projekty spełniające kryteria zostaną poddane pod głosowanie przez uczniów danej
szkoły. Do głosowania jest
uprawniony każdy uczeń danej szkoły. Wybrane projekty
zostaną skierowane do realizacji przez właściwych dyrektorów szkół i we współpracy
z wnioskodawcami projektu.
Jeszcze przed wakacjami nastąpi zgłaszanie, a potem głosowanie na zaproponowane
projekty, a do końca 2019 r.
szkoły będą miały czas na ich
realizację.

W ramach Szkolnego Budżetu
Obywatelskiego mogą być proponowane zadania – projekty
kończące się wyłącznie efektem trwałym i pozostającym
do dyspozycji danej szkoły.
Całkowita wartość jednostkowa jednego projektu nie może
być niższa niż 500,00 zł i nie
może przekroczyć maksymalnej kwoty w ydatków przypadającej na daną szkołę, tj.
22 222,00 zł;
Harmonogram Szkolnego Budżetu Obywatelskiego:

›

Zebranie dyrektorów z
uczniami poszczególnych
publicznych szkół podstawowych – w szkołach
– do 22.05.2019 r.

›

zgłaszanie projektów
– od 23.05.2019 r. do
31.05.2019 r.
› weryfikacja projektówdo 04.06.2019 r.
› ogłoszenie listy projektów - do 07.06.2019 r.
› głosowanie na zakwalifikowane projekty – od 10.06.2019 r. do
18.06.2019 r.
› ogłoszenie wyników Szkolnego Budżetu Obywatelskiego- do
25.06.2019 r.
Szczegółowe informacje oraz
regulamin Szkolnego Budżetu
Obywatelskiego Tczewa znajdują się na www.bo.tczew.pl
oraz www.wrotatczewa.pl
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Uczciliśmy bohaterów
Monte Cassino

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO
1 CZERWCA – Festyn
Samorządowo-Komunalny
na Bulwarze Nadwiślańskim
– (zobacz str. 20 PM)
2 CZERWCA – Pchli Targ
(pl. Hallera, uliczki Starego
Miasta)
4 CZERWCA – Koncert:
Księżyc Wisłą płynie”
– godz. 18.00 (Bulwar
Nadwiślański, w okolicach
przystani)

Fot. Małgorzata Mykowska

8 CZERWCA – Rodzinny
Dzień Dziecka z Caritasem
(Bulwar Nadwiślański)
8 CZERWCA – Noc Bibliotek
(Miejska Biblioteka
Publiczna)
14 CZERWCA – Koncert
Michała Milowicza
(Bulwar Nadwiślański)
14-16 CZERWCA – Zlot
Foodtrucków (Bulwar
Nadwiślański)
15-16 CZERWCA – Flyball
– wyścigi psich sztafet
(Bulwar Nadwiślański)
22-23 CZERWCA – Sobótki
Tczewskie – wystąpią m.in.
ENEJ i KOBRANOCKA (Bulwar
Nadwiślański)
Szczegóły wydarzeń:
www.wrotatczewa.pl

OGŁOSZENIE
Prezydent Miasta Tczewa
informuje, że na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Tczewie (II piętro) został
wywieszony wykaz
nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Miejskiej
Tczew, położonej
na targowisku miejskim
w Tczewie przy ul. Żwirki
– boks handlowy nr 21,
o pow. 23,10 m2 w hali nr I,
oznaczonej nr działki 32/34,
obręb 5, KW
GD1T/00016850/3,
przeznaczonej do oddania
w najem w drodze
przetargu, w celu prowadzenia działalności handlowej.

18

maja tczew ianie
uczcili 75. rocznicę
zakończenia bitw y
pod Monte Cassino.
Mimo strug deszczu, w Parku Kopernika, przy obelisku
bitew II wojny światowej, zebrali się kombatanci, samorządowcy, przedstawiciele
służb mundurowych, instytucji, organizacji, stowarzyszeń,
mieszkańcy Tczewa.
Monte Cassino to wzgórze na
południu Włoch, wchodzące
w okresie ostatniej wojny światowej w skład niemieckiego
systemu umocnień tzw. Linii
Gustawa. Było ono niezwykle
ważnym, strategicznym miejscem strzegącym najkrótszej
drogi na Rzym. Alianci przełamali front w południowych
Włoszech jesienią 1943 roku,

ale natrafili na trudności w rejonie Cassino. Od stycznia 1944
roku siły koalicji antyfaszystowskiej przeprowadziły kilka nieudanych operacji wojskowych. Ukształtowanie terenu
ułatwiało wojskom niemieckim zorganizowanie skutecznej
obrony. Dopiero przystąpienie
do ofensywy II Korpusu Polskiego przeważyło szalę zwycięstwa na rzecz aliantów.
Polacy przeprowadzili natarcie
w dniach 11-12 maja. Zostało
ono, niestety, odparte. Związało jednak siły nieprzyjaciela i
ułatwiło przełamanie niemieckiej obrony podczas drugiego natarcia, do którego doszło
w dniach od 17 do 19 maja. 18
maja 1944 roku, Polacy zdobyli Monte Cassino. Tego samego
dnia na ruinach znajdującego

się na wzgórzu opactwa została zatknięta polska flaga,
a w południe z jego murów
odegrano hejnał mariacki.
D wa t ygodnie później,
4 czerwca, Amerykanie zdobyli Rzym, co pozwoliło aliantom
ruszyć na północ Włoch.
Jak przypomniał Krzysztof Korda, historyk, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie, w walkach
o Monte Cassino zginęło ponad 900 polskich żołnierzy,
3000 zostało rannych, a ponad 300 zaginęło.
Przy obelisku bitew II wojny
światowej złożono kwiaty i zapalono znicze. Usłyszeliśmy
też słynne „Czerwone maki
pod Monte Cassino”…

M.M.

W rocznicę wyborów
czerwcowych 1989 r.

P

rezydent Tczewa Mirosław Pobłocki oraz starosta tczewski Mirosław Augustyn zapraszają do udziału
w obchodach 30. Rocznicy wyborów czerwcowych 1989 r.
Uroczystości odbędą się we
wtorek, 4 czerwca o godz.

17.30 w Centrum Kultur y
i Sztuki w Tczewie, przy ul.
Kard. Stefana Wyszyńskiego 10.
W programie:

›

odśpiewanie hymnu
narodowego

›
›

projekcja fragmentu filmu z wiecu wyborczego w Tczewie, z 27 maja
1989 r.
koncert Polskiej Orkiestry Kameralnej Sopot,
pod dyrekcją Wojciecha
Rajskiego.

KULTURA

PANORAMA
MIASTA

Ponad 500
tczewskich pamiątek
trafiło do biblioteki

7

Rok Wolności
i Solidarności
na Pomorzu

S

ejmik Województwa Pomorskiego
ogłosił rok 2019 – „Rokiem Wolności i Solidarności”. W uzasadnieniu uchwały odwołano się głównie
do tradycji wolnościowych i dziedzictwa
„Solidarności.

Kolekcja już oficjalnie znajduje się w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Na zdjęciu od lewej: Krzysztof Korda – dyrektor MBP, Adam Urban – wiceprezydent
Tczewa oraz Ireneusz Dunajski

F

otografie, mapy, drzeworyty, medale to tylko niektóre pamiątki zakupione przez miasto od prywatnego
kolekcjonera.
Ireneusz Dunajski – gromadził swoją kolekcję przez 20 lat. Efektem jest ok. 500 pamiątek związanych z Tczewem. Są to mapy,
zdjęcia, ryciny Tczewa, a także archiwalne
gazety i książki. Znaczną część zbiorów stanowią XIX i XX-wieczne pocztówki, przedstawiające widoki dawnych przedmieść oraz
ulic Starego i Nowego Miasta, „Kozenu”, jak
również ówczesnych wsi: Suchostrzyg, Czyżykowa, Zacisza (obecnie Górki). Wśród
zgromadzonych przez Ireneusza Dunajskiego skarbów znajdziemy także cenne staloryty – najstarszy z 1807 roku!
– Najstarsze materiały kolekcji pochodzą
z 1657 r., większość stanowią stare i bardzo rzadkie pocztówki Tczewa – informuje Krzysztof Korda, dyrektor MBP w
Tczewie. – Wśród historycznych zbiorów
nie brakuje również unikatów, współtworzących lokalną historię i kulturę.
8 maja nastąpiło oficjalne przekazanie
pamiątek na ręce prezydenta miasta Mirosława Pobłockiego.
– Cieszę się, że zyskaliśmy tak wiele
cennych pamiątek dotyczących Tczewa,

Fot. Małgorzata Mykowska

„Mając na względzie potrzebę utrwalenia
pamięci o wydarzeniach mających miejsce w roku 1919, a także w 1989 i 2004,
które zmieniły obraz Pomorza oraz wpłynęły zasadniczo na uzyskanie wolności,
rozwój demokracji oraz poziomu życia
mieszkańców”, Sejmik Województwa Pomorskiego podjął uchwałę o „Roku Wolności i Solidarności”. W dalszym uzasadnieniu przywołano ustalenia Traktatu
Wersalskiego z 28 czerwca 1919 r., dzięki któremu zatwierdzono powstanie Rzeczypospolitej Polskiej włącznie z Pomorzem, chociaż niestety bez Gdańska.

tym bardziej, że wkrótce pojawi się
miejsce, w którym zostaną one wyeksponowane – w nowym budynku
Miejskiej Biblioteki Publicznej, gdzie
będzie miała siedzibę m.in. Sekcja Historii Miasta – powiedział Mirosław
Pobłocki, prezydent Tczewa.
Wiceprezydent Adam Urban podkreślił, że dzięki tej kolekcji, mieszkańcy naszego miasta, ale także ci,
którzy interesują się historią Tczewa, będą mieli możliwość pogłębienia swojej wiedzy.
Do zakupu pamiątek nie doszło od
razu. Rozmowy i ekspertyzy trwały łącznie 3 miesiące. Rada Miejska zdecydowała się przeznaczyć
na zakup kolekcji 100 tys. zł. Dzięki nowemu nabytkowi mieszkańcy
zyskają możliwość obcowania z bezcennymi eksponatami, dostępnymi
zazwyczaj wyłącznie wąskiemu gronu kolekcjonerów.
Biblioteka otrzymała również pochodzące z lat 1859-1860 drzeworyty
z widokiem mostu oraz wiele archiwalnych fotografii, wśród nich prawdziwy unikat – pierwszą fotografię
lotniczą Tczewa z roku 1914.

Kolejny doniosły argument przemawiający za „Rokiem Wolności i Solidarności”
dotyczył wyborów do sejmu kontraktowego z 4 czerwca 1989 r., w następstwie
porozumień Okrągłego Stołu. Zwycięstwo wyborcze obozu solidarnościowego pod przywództwem Lecha Wałęsy,
doprowadziło do powstania „pierwszego
w Polsce po II wojnie światowej niekomunistycznego rządu premiera Tadeusza
Mazowieckiego”. W ciągu kilku miesięcy Polska stała się „w pełni suwerennym
krajem demokratycznym”.
Następny argument leżący u podstaw
„Roku Wolności i Solidarności, to wstąpienie Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004
r. „Akt ten przyczynił się do przyspieszenia
modernizacji państwa i jego otwarcia na
współpracę międzynarodową” - czytamy
w uzasadnieniu uchwały Sejmiku.
Zdaniem autorów uchwały o „Roku Wolności i Solidarności”, przyczyni się ona do
pielęgnowania najważniejszych wartości
w naszym regionie, którymi są: „przywiązanie do wolności, przywiązanie do
Polski, działanie w oparciu o zasady solidarności i demokracji, wzmocnienia
identyfikacji mieszkańców województwa pomorskiego z regionem, poznania
i utożsamiania się z jego osiągnięciami”.
Warto podkreślić, że w naszym Sejmiku
radni Koalicji Obywatelskiej i radni PiS
jednomyślnie podjęli uchwałę o ogłoszeniu roku 2019 – „Rokiem Wolności i Solidarności”. Należy pamiętać, że duchowym
Ojcem polskiej Wolości i Solidarności był
papież Jan Paweł II.

Jan Kulas
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Bezpieczny przedszkolak
Tekst i zdjęcie:
Straż Miejska w Tczewie

13 maja w ramach
programu „Bezpieczny
przedszkolak” w Przedszkolu Niepublicznym
Domek Przedszkolaka
Montessori odbyły się
zajęcia edukacyjno-profilaktyczne.

S

potkania z przedszkolakami mają na celu przedstawienie i przybliżenie
charakteru pracy strażnika
miejskiego. Funkcjonariuszka opowiedziała maluchom
ja k ie zad a nia i obow ią zki wykonują, opowiedziała

o umundurowaniu strażników
oraz wyposażeniu, z jakiego
korzystają i wyjaśniła, na czym
polega różnica między strażnikiem miejskim a policjantem. Uczuliła dzieci, aby w razie niebezpieczeństwa wzywać
na pomoc funkcjonariuszy i

obdarzyć zaufaniem osoby
w mundurach.
Podczas wizyty każdy miał
możliwość wejścia do radiowozu, aby samodzielnie zasiąść za kierownicą, co spraw iło wsz yst k im ogromną

frajdę. Spotkanie było również okazją do złożenia życzeń urodzinowych jednemu
z przedszkolaków, który fascynuje się pracą strażników
miejskich. Na zakończenie
maluchy otrzymały słodki poczęstunek i odblask.

Straż Miejska w kwietniu
W kwietniu 2019 r. tczewska
Straż Miejska odnotowała
681 interwencji, w tym 463
zgłoszone przez mieszkańców i przedstawicieli instytucji, 218 – pozostałych, w tym
zgłoszoncyh przez dyżurnych
Komendy Powiatowej Policji
w Tczewie i interwencje
własne strażników.

›
›
›

STRAŻ MIEJSKA W TCZEWIE
Ogólnopolski tel. alarm

986

Dyżurny Straży Miejskiej

58 77 59 371

›

P r z e w iez iono 1 o sob ę
z upojeniem alkoholowym:
do ogrzewalni w Tczewie.
Przeprowadzono 9 wspólnych patroli z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Tczewie.
Osadzeni w A reszcie
Śledcz y m w Starogardzie Gdańskim wykonywali prace porządkowe
na terenie Tczewa. Zebrano łącznie 134 worki odpadów. Prace prowadzone były m.in. w rejonie ul.
Wojska Polskiego, Pomira, Prostej, Warsztatowej,
G dańsk iej, Cz y ż ykowskiej, Konarskiego, Jedności Narodu, Wąskiej, Podgórnej, J. Dąbrowskiego.
Dzielnicow i strażnicy miejscy działający na
osied lach Suchostrz ygi i Bajkowym podjęli 39

interwencji własnych oraz
69 zleconych (przez administracje i mieszkańców osiedli, dyżurnych
SM), nałożyli 10 mandatów karnych na łącznie
700 zł, wystawili 13 wezwań dla sprawców wykroczeń drogowych oraz
34 osobypouczyli.
Na Zatorzu i Os. Garnuszewskiego dzielnicowi
podjęli 7 interwencji własnych oraz 48 zleconych,
nałożyli 2 mandaty karne
na łącznie 150 zł, wystawili 6 wezwań dla sprawców
w yk roczeń drogow ych
oraz 4 osoby pouczyli.
Inter wencje dzielnicow ych dot yczą g łów nie
spraw por z ąd kow ych,
s p o ż y w a n i a a l k oholu
w miejscach publicznych,
wykroczeń drogowych.

›

›

Do Komendy Pow iatowej Policji przekazano
materiały z monitoringu
dotyczące: uszkodzenia
pojazdu (1 kwietnia), niezachowania ostrożności
przy wyprowadzaniu psa
(1 kwietnia), uszkodzenia
mienia (3, 10, 14 kwietnia), kolizji drogowych (3,
10, 17 kwietnia).
Przeprowadzono działania dotyczące egzekwowania od właścicieli psów
przepisów dotyczących
w y prowadzania cz wo ronogów i sprzątania po
nich. Przeprowadzono
22 inter wencje. 3 osoby ukarano mandatami
za niezgodne z przepisami wyprowadzanie psów,
skierowano 1 wniosek do
sądu. 7-krotnie zgłoszono
do schroniska informację
o psach bez opieki.

TCZEW W UNII EUROPEJSKIEJ

PANORAMA
MIASTA
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15 lat, które zmieniły Tczew
FABRYKA SZTUK
Tekst i zdjęcia:
Małgorzata Mykowska

Inwestycje za ponad
300 mln zł, z tego blisko
200 mln zł dofinansowania
– tyle zyskał Tczew w ciągu
15 lat w Unii Europejskiej.
Dzięki unijnemu wsparciu
mamy dzisiaj m.in. zintegrowany węzeł transportowy,
Fabrykę Sztuk, nowoczesny
zakład utylizacji odpadów,
odnowioną starówkę,
przystań i wiele innych
inwestycji, które poprawiły
wizerunek Tczewa, ale przede
wszystkim komfort życia
mieszkańców.
Przypomnijmy, jak zmienił się
Tczew dzięki wykorzystaniu
środków z Unii Europejskiej

TCZEW W UE

Jeszcze w 2004 r. stan techniczny pofabrycznych, przedwojennych budynków groził
katastrofą budowlaną. Mieściło się tam Muzeum Wisły.
Zaniedbane obiekty przejęło
miasto Tczew. Cenny zabytek
udało się uratować i zagospodarować dzięki funduszom
unijnym.
W 2007 r. nowa inst y t ucja zaprosiła pierwszych gości. Obecnie w odnowionych
budynkach mieści się Muzeum Wisły i Fabryka Sztuk.
W ciągu 12 lat z oferty Fabryki Sztuk skorzystało 770 tysięcy osób, w tym ponad 149

tysięcy turystów. Placówka
prowadzi działalność wystawienniczą, edukacyjną, regionalną, wspierającą lokalne

organizacje pozarządowe. Fabryka Sztuk gospodaruje także dwoma innymi obiektami
– przy ul. Podmurnej 12 i 15.

DOM PRZEDSIĘBIORCY
Powstał w wyniku modernizacji dawnej siedziby LOK. Od
kwietnia 2011 r. służy przedsiębiorcom. To miejsce, gdzie
można zasięgnąć porad i uzyskać fachową pomoc w prow ad z en iu bi z ne su. Również tutaj funkcjonuje jedyny
w powiecie tczewskim inkubator przedsiębiorczości. To
przestrzeń przyjazna sektorowi mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw. To tam organizowane są szkolenia, konferencje, seminaria dla ludzi
biznesu, konkursy promujące lokalną przedsiębiorczość.

ZINTEGROWANY WĘZEŁ TRANSPORTOWY

24

TYLE PROJEKTÓW ZREALIZOWANO
PRZY WSPARCIU ŚRODKÓW Z UE

300 mln zł

TYLE PIENIĘDZY KOSZTOWAŁY
INWESTYCJE ZREALIZOWANE
W CIĄGU OSTATNICH 15 LAT

200 mln zł

TYLE PIENIĘDZY POZYSKANO Z UE
NA REALIZACJĘ INWESTYCJI

„Węzeł” to wizytówka nowoczesnego miasta, miejsce, w którym
łączą się różne rodzaje transportu: kolejowy, autobusowy – miejski, pozamiejski i międzynarodowy, samochodowy. Elementem
inwestycji jest parking na ponad
250 samochodów i system informacji dla podróżnych.
Inwestycja została nagrodzona przez Towarzystwo

Urbanistów Polskich – za najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce.
Obecnie realizujemy kolejny projekt związany z rozbudową węzła integracyjnego.
W zakres inwestycji szacowanej na ok. 40 mln zł (w latach 2016-2020) wchodzą
m.in.: remont ul. Gdańskiej
i al. Zwycięstwa, utworzenie

drogi rowerowej przy ul. Wojska Polskiego i ul. Armii Krajowej oraz budowa nowego
2-poziomowego parkingu na
węźle transportowym (na ok.
100 miejsc).
Projekt zostanie zrealizowany
do końca listopada 2020 r. Planuje się, że z wybudowanej infrastruktury rocznie skorzysta 4,3 mln pasażerów.

INFORMACYJNY
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REWITALIZACJA STAREGO MIASTA

MIROSŁAW POBŁOCKI
prezydent Tczewa:
Unia zmieniła Tczew
– Gdy 15 lat temu Polska wstępowała do
Unii Europejskiej, chyba niewiele osób
wyobrażało sobie, jak bardzo wpłynie to
na nasze miasto – na jego wygląd,
funkcjonowanie, na komfort życia
mieszkańców. Zmian, które nastąpiły w
tym czasie nie można nie zauważać.
Do tej pory, dzięki projektom unijnym
zainwestowaliśmy ponad 300 mln zł, a
dofinansowanie, które otrzymaliśmy to
blisko 200 mln zł. Dzisiaj chyba każdy z nas
dostrzega, że dobrze wykorzystaliśmy
szansę, jaką otworzyła przed nami wspólna
Europa. Powstały obiekty, których nie
bylibyśmy w stanie wykonać wyłącznie
siłami budżetu miasta. Trudno wyobrazić
sobie Tczew bez tętniącej życiem Fabryki
Sztuk, czy nabrzeże wiślane bez przystani i
pomostu wioślarskiego. Zintegrowany
węzeł transportowy to wizytówka
nowoczesnego Tczewa, a przy tym miejsce,
które pozwoliło uporządkować i usprawnić
komunikację miejską i skupiło różne rodzaje
transportu. Unijne dotacje pomogły
zrewitalizować starówkę. Realizacja
projektu pozwoliła wyeksponować
historyczne fragmenty zabudowy, wytyczyć
planty miejskie - szlaki forteczny, widokowy
i drogę spacerową. Kontynuujemy projekt
rewitalizacji Starego Miasta, dołączając do
niego także os. Zatorze. Starówka stała się
miejscem cyklicznych plenerowych imprez,
jak Pchli Targ, Święto Ulicy, Jarmark
Bożonarodzeniowy, wakacyjne koncerty
pod hasłem „Muzyczna Starówka”.
Fundusze unijne pozwoliły zbudować Dom
Przedsiębiorcy, gdzie z rozmaitych form
pomocy, doradztwa i inkubatora
przedsiębiorczości korzysta wiele mikro,
małych i średnich firm.
Dodatkowo – duży zastrzyk środków
unijnych pozyskały także gminne spółki i
jednostki – Zakład Wodociągów i
Kanalizacji Zakład Utylizacji Odpadów
Stałych, Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej.
Tczew się rozwija – w ciągu ostatnich 15
lat tempo tych zmian było większe niż
kiedykolwiek wcześniej. Dlatego tym,
którzy po latach wracają do Tczewa, coraz
trudniej rozpoznać swoje miasto…

Celem projektu „Rewitalizacja strefy A obszaru zdegradowanego Starego Miasta
w Tczewie”, realizowanego
w latach 2009-2013, było
przywrócenie i rozwój funkcji społecznych, kulturalnych, rekreacyjnych i gospodarczych na obszarze Starego
Miasta w Tczewie, wyeksponowanie dziedzictwa kulturalnego poprzez oznakowanie najważniejszych punktów
starówki w ciągu szlaków spacerowych, wzmocnienie miejskich funkcji społecznych,
podniesienie jakości życia
mieszkańców. Wyremontowane zostały kamienice, odnowione i zagospodarowane
tereny dawnej fosy. W ramach
projektu realizowanych było
także wiele inicjatyw społecznych, zmierzających m.in. do
aktywizacji mieszkańców tej
dzielnicy. Efektem, który pozostał, są także wydarzenia
artystyczne odbywające się na
starówce, jak np. Pchli Targ,
Święto Ulicy i wiele innych.

Projektem zostało objętych
blisko 10 000 mieszk a ńców. W jego efekcie rewitalizacji został poddany obszar
2,37 ha.
W trakcie realizacji (w latach
2017-2020) jest kolejny projekt rewitalizacyjny: „Miasto
od nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza”.
W ramach projektu utworzone zostało Centrum Wspierania Rodziny, przebudowane
będą dwa budynki biblioteczne na Starym Mieście, budynki przy ul. Podgórnej 8,
ul. Elżbiety 19 b (adaptacja

na Rodzinny Klub Zatorze),
zagospodarowana przestrzeń
publiczna – plac za dworcem i place zabaw. Powstała
już nowa kładka nad Kanałem Młyńskim, zagospodarowana będzie ul. Kręta i ul.
Podgórna, wyremontowana
ul. Królowej Jadwigi, przebudowany układ drogowy Zatorza, rozbudowany system
monitoringu.
W projekcie biorą ud z ia ł
wspólnoty mieszkaniowe, odnawiając swoje obiekty, celem
projektu jest także integracja
mieszkańców.

PRZYSTAŃ ŻEGLARSKO-PASAŻERSKA
Przystań jest przygotowana do obsługi statków pasażerskich, jachtów i małych
jednostek. Długość pomostu pozwala na postój 10 jednostek. Dostępne są ujęcia
wody i pr z yłącza ener g i i
elektrycznej.
W budynku przystani na turystów wodnych czeka zaplecze
sanitarne – toalety, prysznice oraz część gastronomiczna.

POMOST CUMOWNICZY
Pomost jest elementem projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej”. Jest
to projekt ponadregionalny, zakładający kompleksowy rozwój turystyki wodnej
w Obszarze Delty Wisły i Zalewu Wiślanego. Obszar objęty projektem to tereny Żuław
i Zalew u Wiślanego w raz
z Mierzeją Wiślaną, czyli łącznie 13 partnerów z dwóch
województw: pomorskiego
i warmińsko-mazurskiego.

Z pomostu korzystają m.in.
wioślarze z KKS Unia Tczew

oraz z harcerskiej drużyny
wodnej.

TCZEW W UNII EUROPEJSKIEJ
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WIŚLANA TRASA ROWEROWA
Inwestycja realizowana jest
w ramach przedsięwzięcia
strategicznego Województwa Pomorskiego „Pomorskie
Trasy Rowerowe o znaczeniu
międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9”.

na całym odcinku trasy na terenie powiatu.
P rojek t je st re a l i z ow a ny
w partnerstwie z gminami z
powiatu tczewskiego (tj. Gmina Miejska Tczew – jako Partner Wiodący oraz Partnerzy
Projektu: Gmina Tczew, Gmina Subkowy, Gmina Pelplin,
Gmina Gniew).

Trasa docelowo będzie częścią międzynarodowej sieci szlaków rowerowych Euro
Velo. Przedmiotem projektu jest budowa Wiślanej Trasy Rowerowej R9 na terenie
powiatu tczewskiego, spełniającej międz y narodowe
standardy, o łącznej długości 64,64 km wraz z oznakowaniem oraz zagospodarowaniem 13. miejsc postojowych

W Tczewie pierwszy odcinek
Wiślanej Trasy Rowerowej, tj.
ok. 600 m na ul. Partyzantów
od skrzyżowania z ul. Pionierów do Zakładu Usług Komunalnych wraz z przejściem na
ul. Czatkowską, został oddany do użytku w 2017 r. W tym

REGIONALNY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI
To największy projekt realizowany w Tczewie i dofinansowany ze środków unijnych
i jeden z największych w województwie pomorskim. System obejmuje ponad 20 gmin
i obsługuje blisko 300 tys.
mieszkańców. Projekt zrealizował tczewski Zakład Utylizacji Odpadów Stałych.
Realizacja projektu zapewnia
odzysk surowców, ograniczenie ilości odpadów biodegradowalnych kierowanych na
składowisko, minimalizację
objętości odpadów składowanych na składowisku oraz ich
ostateczne unieszkodliwienie
zgodnie z najlepszymi dostępnymi technikami oraz polskimi i unijnymi wymogami
prawnymi.

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
Projekt dotyczy budynków
użyteczności publicznej należąc ych do Gminy Miejskiej Tczew. Przedsięwzięcie polega na kompleksowej
termomodernizacji pięciu
obiektów, związanej z infrastrukturą techniczną i dociepleniem zew nętrzny m,
która poprawi ich efektywność energetyczną. Zrealizowane zostały inwestycjew
Szkole Podstawowej nr 10,
Przedszkolu nr 8, Sportowej Szkole Podstawowej nr

2 oraz Szkole Podstawowej
nr 4. Przed nami termomodernizacja siedziby Zakładu
Usług Komunalnych.
To tylko niektóre, najbardziej widoczne, przedsięwzięcia, które powstały w Tczewie
dzięki unijnemu wsparciu.
Było także wiele projektów
„miękkich” związanych z edukacją, szkoleniami, pomocą
osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, aktywizacja mieszkańców.

roku w Tczewie realizowany będzie II etap inwestycji
o długości ok. 3,7 km. II etap
obejmuje również wykonanie
trzech miejsc postojowych:
na bulwarze, przy pomoście
cumowniczym (wioślarskim)
oraz przy Strudze Subkowskiej. Zamontowane zostaną
również dwie tablice informacyjne i dwa stojaki rowerowe.
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020.
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Górki bawiły się
na rodzinnej majówce

MAJ

Kapryśna aura nie przeszkodziła tczewianom w zabawie
na corocznej Rodzinnej
Majówce na Górkach.

I

Fot. Małgorzata Mykowska

mpreza odbyła się w sobotę,
18 maja. Prezydent Tczewa
Mirosław Pobłocki wraz
z radny m K azimierzem
Mokwą oraz współorganizatorami przygotowali wiele
atrakcji, w szczególności dla
najmłodszych i rodzin.
Z powodu ulewnego deszczu,
impreza rozpoczęła się z małym poślizgiem, ale atrakcji
nie brakowało aż do późnego
wieczora.
Dzieci sz ybko opanowa ł y
przygotowaną przez Urząd
Miejski tzw. strefę malucha,
czyli bezpieczny plac zabaw
z licznymi atrakcjami. Kolejka chętnych ustawiała się do
malowania buziek i zaplatania
warkoczy. Na starszych czekała kawa i herbata. Był też słodki poczęstunek i kiełbaska
z grilla, żurek i bigos.
Spore zainteresowanie
wzbudził pokaz sokolnika
oraz rycerskie popisy przygotowane przez Jacentego

„Strefa malucha” kryła wiele atrakcji
dla najmłodszych
stawku. Dzieci chętnie korzystały z możliwości konnej przejażdżki, z gier, zabaw
i konkursów.
Pokaz sokolnika
Ordowskiego i Chorągiew
Zaciężną Apis. Przy okazji
udało się pasować na rycerza jednego z mieszkańców,
a chętni mogli nauczyć się

średniowiecznych tańców.
Nie zabrakło rycerskich potyczek na miecze. Pod okiem
ratowników WOPR można
było popływać kajakiem po

Tegoroczny festyn majow y
to także aktywność sportowa, o którą zadbali członkowie Biegającego Tczewa,
przeprowadzając konkurs
biegów.

M.M.

Noc Muzeów z kulturą żydowską

Fot. Małgorzata Mykowska

Tegoroczna tczewska Noc
Muzeów minęła na poznawaniu kultury żydowskiej.

F

abr yk a Sz t u k , ja k co
roku, prz ygotowała mnóst wo at ra kcji.
Moż na było w z iąć ud z ia ł
w warsztatach tańca izraelskiego lub języka hebrajskiego. Jakub Skrzypczak
z Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Gdańsku poprowadził zajęcia na temat „Tajemnicy św iętego języka”,
a także wygłosił prelekcję na
temat świętych ksiąg żydowskich. Wielu słuchaczy zgromadził koncerty muzyki żydowskiej. Dariusz Matyjas
(Mazurska Fundacja Sztuki
Art. Progress) oprowadzał
po wystawie „Judaica”, którą nadal możemy oglądać w
Fabryce Sztuk. Nie zabrakło
warsztatów plast ycznych,
Koncert Klezmoret Trio

podczas których można było
m.in. poznać techniki w ykonywania żydowskich wycinanek lub malowania na
szkle. Dawny Tczew zaprosił na spacer śladami tczewskich żydów. Dla najmłodszych zorganizowano gr y,
zabawy, konkursy.
Na zgłodniałych czekały specjały żydowskiej kuchni przygotowane przez Restaurację
Bagażownia z Sopotu, która
na tę noc rozgościła się w siedzibie Lokalnej Organizacji
Turystycznej.
Do Nocy Muzeów dołączyły
również Muzeum Wisły oraz
Centrum Konserwacji Wraków Statków

M.M.
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W poniedziałek 17 czerwca
będziemy obchodzić 99.
rocznicę powstania Szkoły
Morskiej w Tczewie. Dzieje
tej ważnej placówki możemy
poznać dzięki wydanej w
naszym mieście w roku 1929
r. polsko-francuskiej publikacji „Państwowa Szkoła
Morska”.

A

utor książki i jednocześnie dyrektor szkoły komandor Antoni Garnuszewski tak opisuje dzieje tej
placówki: „Szkoła Morska została założona 17 czerwca 1920
roku z inicjatywy ówczesnego
Szefa Departamentu dla Spraw
Morskich przy Ministerstwie
Spraw Wojskowych, p. Adma.
Kazimierza Porębskiego. Pod
dokumentami, zatwierdzającymi przepisy organizacyjne
szkoły, program nauk, budżet,
etaty, regulamin internatu itp.
widnieje podpis ówczesnego
Ministra Spraw Wojskowych,
Gen. J. Leśniewskiego. I oto dowód Ojczyzny, żywotności
i dzielności ducha polskiego.
(…) Wierzono bowiem w siły
Narodu, wierzono że nawała
bolszewicka zostanie odparta, a wówczas Ojczyzna nasza,
rozwijając się potrzebować będzie przede wszystkim marynarki handlowej, tętnicy, dzięki której serce nowoczesnego
państwa bije normami i zdrowo; mniemano, że współczesne
społeczeństwo polskie zdobędzie się na wysiłek naprawienia dawnych błędów i stworzy
w krótkim czasie marynarkę
handlową. Postanowiono więc
zapewnić jej młode siły – fachowo wyszkolonych oficerów.
Prace przygotowawcze trwały przez kilka miesięcy, bo
szczególnie ustalenie programu wymagały poważnego zastanowienia: chodziło przecież
o stworzenie instytucji żywej
i jak najlepszej, aby nie zapadła
na chorobę reorganizowania,

Fot. ze z biorów Dawnego Tczewa

Szkoła Morska w Tczewie

najcięższą z chorób, jakie trapią młode organizmy państwowe (…). Najodpowiedniejszy z wielu względów Gdańsk
musiano wyłączyć z rachuby (wyboru lokalizacji szkoły – dop. red.). Z innych miast
północnego Pomorza pozostał do wyboru Tczew, w którym wojskowość mogła odstąpić czasowo zarekwirowany
dla swoich celów gmach szkoły miejskiej. Zdecydowano się
więc na Tczew, tym bardziej,
że władze miejskie z całą gotowością podówczas gmach ten
odnajęły. (…) Dyrektorem został inżynier morski p. Antoni Garnuszewski, inspektorem
i zastępcą dyrektora, a zarazem
pełniącym obowiązki kierownika Wydziału Nawigacyjnego kapitan żeglugi wielkiej, p.
Gustaw Kański, kierownikiem
Wydziału Mechanicznego inżynier technolog, p. Kazimierz
Bielski. Ustalony wówczas
ogólny program nauczania nie
uległ prawie zmianie.
Pod koniec lipca 1920 r. zorganizowano pierwsze oględziny lekarskie i egzamin wstępny (w Warszawie). Przyjęto
53 kandydatów, którzy jednomyślnie wyrazili życzenie
wstąpienia do służby wojskowej ochotniczej na czas walki
z Rosją bolszewicką. Zwolniono ich z tej służby 15 października 1920 r. Wówczas przybyli
oni do szkoły, która tymczasem
przyjęła jeszcze 29 uczniów
z pośród ochotników, wracających z frontu. Dopiero dnia
23 października 1920 r. można

było rozpocząć normalną pracę. 8 grudnia 1920 r. odbyła się
uroczystość poświęcenia gmachu Szkoły i podniesienia nad
nim bandery. W uroczystości
tej wzięli udział m.in. Szef Departamentu Spraw Morskich
Adm. Porębski wraz z angielską misją morską w Polsce.
Uroczyste chwile rozjaśniły mrok żmudnej pracy, albowiem zaczęły się piętrzyć przewidywane, ale nieusunięte (bo
wówczas niemożliwe do ominięcia) trudności: brak podręczników fachowych w języku
polskim, pomocy naukowych
i warsztatów szkolnych. Pomyślnie rozwiązania była tylko kwestia posiadania statku
szkolnego, bo w sierpniu 1920
r. zakupiono w Holandii piękny, choć w podeszłym już wieku będący siatek żaglowy. (…)
Przez pamięć na bohaterskie
miasto otrzymał statek szkolny miano „Lwów”. Pierwszym
jego dowódcą został kapitan ż.
w. Tadeusz Ziółkowski, który
już latem 1921 r. odbył pierwszą kampanię na wodach Bałtyku. (…). W maju 1922 r odbył
się po raz pierwszy egzamin
dojrzałości zorganizowany na
ogólnie w kraju obowiązujących zasadach. W kwietniu
1923 r. oprócz matury odbył
się również pierwszy egzamin końcowy dla kończących
szkołę, a następnie po praktyce letniej pierwszy egzamin
praktyczny. Organizacja szkoły została ukończona.
Ty mc z a s e m z aw i s ł y n a d
nią groźne chmury. Władze

miejskie Tczewa rozpoczęły
starania o zwrot gmachu, który był im potrzebny na szkołę powszechną. Były chwile
kiedy szkole groziło przekreślające jej celowość przeniesienie do Grudziądza, to znowu zamierzano rzucić ją do...
Rzucewa. Przez krótki czas
myślano nawet o Toruniu
i Warszawie. Ten stan niepewności musiał ujemnie odbić się na rozwoju szkoły. (…)
Z wielkim wysiłkiem zdołano jednak utworzyć pokaźne
warsztaty szkolne, bibliotekę,
zapoczątkować gabinety nauk
żeglarskich, mechaniczny i fizyczno-chemiczny. W końcu,
w kwietniu 1927 r., utworzony
został Instytut Wydawniczy
Szkoły Morskiej, który miał
wyrównać palący brak podręczników fachowych. (…)”
Historia Szkoły Morskiej w
Tczewie zakończyła się w 1930
roku, kiedy to została przeniesiona do Gdyni. Dlaczego warto przypominać o jej funkcjonowaniu w naszym mieście?
Odpowiemy słowami przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej inż. Stefana Boruckiego,
które wygłosił je 5 maja 1925 r.
do maturzystów Szkoły Morskiej: „Rzeczy pożyteczne robią się w ciszy, w spokoju, bez
rozgłosu. (…) Jesteśmy tutaj
sami! A szkoda, bo może niewiele osób w Polsce wie o tym,
że tam, hen na północnym jej
cyplu, w małym stosunkowo
mieście, istnieje dziwna, jak na
stosunki nasze szkoła.”

Dawny Tczew
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Ruszyła druga edycja edukacji
rowerowej „HOP! Na Rower”

E

dukacja rowerowa to nie
tylko podnoszenie swoich kompetencji jako
rowerzysty, ale także nauka
kulturalnego współżycia na
drogach oraz zwrócenie uwagi na racjonalne wykorzystanie zasobów.
W odpowiedzi na opisane zapotrzebowanie Tczewscy Kurierzy Rowerowi, na zlecenie
Urzędu Miejskiego, opracowali
program rozwoju ruchu rowerowego wśród dzieci i młodzieży. Zainteresowanym grupom
zostanie przekazana wiedza
teoretyczna, zaprezentowana
w ciekawej, angażującej formule. Biorący udział zdobytą
wiedzę będą mieli okazję wykorzystać podczas zajęć praktycznych w ruchu ulicznym.
Organizatorzy przygotowali szereg zagadnień, składających się na edukację rowerową, od budowy jednośladów,
przez umiejętność naprawy
drobnych usterek po poprawne
poruszanie się w dynamicznej
przestrzeni miejskiej z poszanowaniem wszystkich uczestników ruchu.
Na liście placówek, które wyraziły chęć udziału w przedsięwzięciu znalazły się:

›
›
›
›
›
›
›
›
›
Fot. Katarzyna Gapska

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 Miejskim
przy pl. Piłsudskiego 1
(tel. 58 77 59 428,
e-mail: rowery@um.tczew.pl)

Na zrównoważony transport
wpływa wiele elementów.
Niejednokrotnie przyczyna
konfliktów, zdarzeń i
wypadków drogowych leży
w braku odpowiedniego, merytorycznego i praktycznego,
przygotowania wszystkich
uczestników ruchu drogowego do poruszania się po
mieście.

Szkoła Podstawowa nr 1
Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 5
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 11
Szkoła Podstawowa nr 12
Fontanna Marzeń Prywatna Szkoła Podstawowa
Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. św. ojca Pio

Cykl jednego bloku zajęć programu będzie rozpisany na 9
godz. lekcyjnych dla jednej
grupy uczniów. Podczas zajęć
w placówkach na dzieci i młodzież czeka m.in. quest, czyli gra osadzona w przestrzeni

szkoły oraz placyk manewrowy, odzwierciedlające rzeczywiste sytuacje drogowe
oraz infrastrukturę miejską.
Uczniowie i uczennice wykonają kilkanaście zadań, które
podniosą ich wiedzę i umiejętności w zakresie prawa
o ruchu drogowym, bezpieczeństwa podczas poruszania
się rowerem, itp.. Uczestnicy poznają w praktyce znaki drogowe. Ponadto zostaną
przygotowane miejsca utrudnionego ruchu, co uświadomi uczennicom i uczniom, jak
zachowuje się rower na różnych nawierzchniach. Tczewscy Kurierzy Rowerowi zaprezentują również rowery typu
cargo. Dla wielu może być to
pierwsza okazja do przetestowania swoich możliwości na
nietypowych rowerach.
Uczniowie i uczennice dowiedzą się, jak zbudowany jest rower i jaki mechanizm sprawia,
że przy użyciu naszych mięśni
możemy wprawić koła w ruch.
Ponadto uczestnicy sprawdzą,
jak poprawnie serwisować rowery, jak dbać o jednoślady,
by służyły długo i nie zawiodły
w trakcie jazdy. Wśród podstawowych kompetencji młodych rowerzystów, które nabędą dzięki programowi, można
wymienić: poradzenie sobie ze
spadającym łańcuchem rowerowym, sprawdzenie, czy koła
są wycentrowane a kierownica
i siodełka na właściwej wysokości. W opozycji do smutnych
statystyk związanych z kradzieżami rowerów, prowadzący
pokażą, jakie zapięcia są bezpieczne i kiedy możemy zostawić nasze pojazdy bez opieki.
Z uwagi na bardzo zły stan rowerów dzieci uczestniczących
w zeszłorocznej edycji programu nauki jazdy na rowerze, od
tego roku uzupełniamy program o bezpłatny serwis rowerowy, który obejmie każdy
rower dziecka uczestniczącego w programie.

Grzegorz Pawlikowski
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Marketing – bezpłatne konsultacje
w Domu Przedsiębiorcy

D

›

o naszej ofer t y kons u lt ac ji, do ł ąc z a my
dla Państwa bezpłatne konsultacje z marketingu.
Obecnie można skorzystać
z konsultacji prawnych, podatkowych – dla osób rozpoczynających działalność, funduszy unijnych a teraz również
w zakresie marketingu.

›

kampanie reklamowe –
jak je projektować w oparciu o dostępny budżet;
inne tematy, związane ze
specjalizacjami marketing
i public relations.

Czas jednej sesji konsultacyjnej uzależniony jest od ilości
osób zainteresowanych.

Konsultacji będzie udzielał praktyk z ponad 10-letnim doświadczeniem zawodowym Adam Plutowski.
Na co dzień realizuje usługi
marketingowe dla firm z sektora mikro i małych przedsiębiorstw pod marką osobistą
www.adamplutowski.pl.

dla nich m.in. szkolenia dedykowane, kampanie reklamowe i komunikację w mediach
społecznościowych.

Współpracował do tej pory
z blisko trzydziestoma firmami z różnych branż, realizując

marketing jednoosobowej działalności – od czego rozpocząć działania

Zakres tematyczny konsultacji to m.in:

›

i jak je skutecznie dobierać
na późniejszy ch etapach
funkcjonowania biznesu;

›

audyt firmy obecnej na
rynku – wskazanie dobrych i złych praktyk w
działaniach dotychczas ow y c h (w s pr z e d a ż y
i marketingu);

W celu zapewnienia sobie konsultacji bezpłatnej w konkretnym terminie, rekomenduje się wcześniejszą rezerwację
pod nr tel. 508 509 582 lub mailowo biuro@adamplutowski.
pl. Konsultacje odbywają się
w każdy drugi i czwarty wtorek
miesiąca w godz. 16:30-18:00
w pokoju 18 (1 piętro) – Dom
Przedsiębiorcy w Tczewie, ul.
Obrońców Westerplatte 3.

Nabór do szkół
średnich i zawodowych
Wybór zawodu jest niezwykle ważny w procesie
edukacji ponadpodstawowej.
Każdy z nas wybierając
szkołę, chciałby mieć
pewność, że znajdzie po
niej zatrudnienie. Obecnie
rynek pracy jest otwarty dla
wszystkich, możemy podjąć
pracę w kraju jak i za granicą.
Ofert pracy jest ciągle więcej
niż chętnych i taki trend
utrzymuje się już od ponad
dwóch lat. Miejsc pracy
będzie przybywać, niestety
fachowców i specjalistów jest
wciąż za mało.

O

becnie cały czas utrzymuje się wysokie zapotrzebowanie w branży
budowlanej, przemysłu związanego z obróbką metali oraz
elektroniką. Nie brakuje też
ofert pracy w handlu jak i gastronomii. Bardzo duże ożyw ienie można zaobser wować w strefie usług i rozrywki,
wskaźniki w tym obszarze cały
czas notują wzrost i ta tendencja powinna utrzymać się
przynajmniej przez najbliższe lata.
Jaką zatem szkołę wybrać?
Gdzie pójść? Oferta szkół
średnich i zawodowych jest
bardzo bogata, można zatem
znaleźć zawód z przyszłością
i kontynuować po nim naukę
na studiach wyższych.
Nie bez znaczenia są oczywiście kwestie związane z płacami na poszczególnych stanowiskach pracy, w tej materii

wiele się zmieniło. Wzrost płacy minimalnej, brak rąk do
pracy, duży popyt na wyroby
i usługi oraz ogólna koniunktura w gospodarce przekłada się
na wyższe wynagrodzenia prawie w każdej dziedzinie gospodarki. To nie mit, że w operator
produkcji czy murarz mogą liczyć na zarobki 3000 do 5000
zł. Obecnie brak rąk do pracy
oraz fachowców powoduje, że
płace rosną, a firmy konkurują
o pracownika. Na terenie powiatu tczewskiego jest szereg
dużych firm, borykających się
stale z brakiem rąk do pracy.
Jeśli nadal nie wiesz jaki zawód wybrać? Gdzie się uczyć?
Skontaktuj się z najbliższym
doradcą zawodowym na terenie swojej szkoły albo powiatu. Pełna oferta szkół oraz
informacje dot. rekrutacji dostępne są na stronie: https://
tczew-posp.edu.com.pl/ .

DOM PRZEDSIĘBIORCY
W TCZEWIE
ul. Obrońców Westerplatte 3
w Tczewie
tel. 58 777 53 41/42/43,
fax. 58 777 53 43
e-mail: info@dp.tczew.pl
dp.tczew.pl
facebook.com/dptczew
twitter.com/DPTczew
Program współfinansowany
przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
oraz Gminę Miejską Tczew
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Pary małżeńskie świętowały
Tekst i zdjęcie:
Martyna Link

24 pary świętowały
jubileusze 50- i 55-lecia
pożycia małżeńskiego.
Uroczystość odbyła
się 8 maja w tczewskim Urzędzie Stanu
Cywilnego.

J

ubilatom towarzyszyły
rodziny i przyjaciele. Zastępca Prezydenta Adam
Urban życzył jubilatom nieustającej miłości, radości,
dobrego zdrowia i kolejnych

jubileuszy. Gratulacje seniorom złożyła także Alina Kollwitz-Sobolewska, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.
Pary, które obchodziły jubileusz
50-lecia pożycia małżeńskiego

otrzymały Medale Prezydenta
RP za długoletnie pożycie małżeńskie, natomiast wszyscy jubilaci otrzymali od prezydenta Tczewa bony o wartości od
1000 do 2500 zł.

Jubilaci nie kryli zadowolen ia z ot r z y m a nyc h nagród. Dla w ielu emer ytów to znaczące wsparcie
i godne uhonorowanie ich
rocznicy.

„Życie to teatr” – niepełnosprawni
Tekst i zdjęcie:
Magdalena Śniegula

10 maja niepełnosprawni
aktorzy amatorzy zaprezentowali swoje talenty podczas
XV Jubileuszowego Przeglądu
Twórczości Teatralnej „Życie
to teatr”.

o niezwykłe wydarzenie zostało zorganizowane już po raz piętnasty, z okazji Dnia Godności
Osoby Niepełnospraw nej,
przez Środowiskowe Domy
Samopomocy MOPS w Tczewie i Polski Komitet Pomocy
Społecznej.

honorowymi ambasadorkami
przeglądu zostały znane aktorki, zajmujące się działalnością
charytatywną – Anna Dymna
i Ewa Błaszczyk.

T

Tegoroczna impreza integracyjna miała wyjątkowy charakter – podczas urocz ystej gali w Centrum Kultury
i Sztuki podsumowano dotychczasowe działania ośrodków wsparcia dla osób niepełnosprawnych w zakresie
promowania ich twórczości teatralnej. Działania te dostrzegane są także poza lokalnym
środowiskiem, dzięki czemu

– Już od 15 lat spotykamy się
z okazji Przeglądu Twórczości Teatralnej, a podopieczni
środowiskowych domów samopomocy, fundacji, stowarzyszeń, klubów i zespołów
opiekuńczych mogą realizować swoje pasje i marzenia
oraz zaistnieć w życiu społeczno-kulturalnym miasta
– tymi słowami przywitała
publiczność Gabriela Brządkowska, kierownik Środowiskow ych Domów Samopomocy w Tczewie, która wraz
z dy rektor Miejsk iego

Ośrodka Pomocy Społecznej
Julitą Jakubowską oficjalnie
otworzyła imprezę.
Po części oficjalnej na scenie wystąpił zespół Andre.
W r y tm muzyki tanecznej
wspólnie z osobami niepełnospraw ny m i, baw i l i się

zaproszeni goście, młodzież,
seniorzy, podopieczni świetlicy środowiskowej dla dzieci oraz lokalna społeczność.
Zabawę integracy jną kontynuowano podczas pikniku. Po jubileuszow ym torcie i poczęstunku na scenie

SPOŁECZEŃSTWO

jubileusze
JUBILEUSZE OBCHODZILI:
55-LECIE

›

Felicja i Władysław Krűger

50-LECIE

›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Danuta i Bernard Balda
Krystyna i Zbigniew
Cymanowscy
Józefa i Manfred
Czechanowscy
Bronisława i Jerzy Gorczyca
Stefania i Jan Groń
Zofia i Edward Hildebrandt
Helena i Zbigniew Jaworscy
Danuta i Henryk Kasiccy
Danuta i Franciszek
Koszykowie
Alicja i Brunon Łoboccy
Krystyna i Tadeusz Nehring
Lidia i Henryk Nuszkowscy

›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Teresa i Kazimierz
Owedyk
Krystyna i Mieczysław
Paździerscy
Krystyna i Lechard
Raszeja
Stanisława i Bronisław
Rodniccy
Renata i Jerzy Smeja
Felicja i Józef Spólnik
Lidia i Hubert
Szczodrowscy
Janina i Zdzisław Topór
Gabriela i Jan Trzcińscy
Krystyna i Józef Wiccy
Elżbieta i Hubert Zwiefka

aktorzy na scenie
wystąpili artyści z Zespołu Opiekuńczego MOPS,
Warsztatów Terapii Zajęciowej PSONI, dzieci ze
świetlicy środowiskowej
przy ul. Kopernika, młodzież z Ochotniczych Hufców Pracy i seniorki z zespołu „Wiecznie Młodzi”.

zaprezentował się DJ Gesek.
Obejrzeliśmy spektakle zespołów teatralnych reprezentujących ośrodki wsparcia
w Szpęgawsku, Malborku, Rajkowach, Pelplinie i Starogardzie Gdańskim. Nie mogło zabraknąć tczewian – na scenie

Przedsięwzięcie ma na
celu integrację środowiska
osób niepełnosprawnych,
upowszechnianie metod
rehabilitacji i rewalidacji,
rozwijanie zainteresowań
i stwarzanie możliwości
prezentacji umiejętności
wokalnych, teatralnych,
recytatorskich, muzycznych czy kabaretowych.
Jest też okazją do wymiany doświadczeń i poglądów między terapeutami oraz nawiązania wielu
serdecznych przyjaźni.
Patronat honorowy nad
imprezą spraw uje prez y d e nt Tc z e w a M i r o sław Pobłocki, a projekt
współfinansowany jest ze
środków budżetu miasta.
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Pomoc dla
poszkodowanych
przestępstwem

R

ozpoczą ł działalność
Punkt Pomocy Poszkodow a ny m P r z e s t ę p stwem dla mieszkańców powiatu tczewskiego.
Punkt oferuję bezpłatną pomoc prawną i mediacyjną,
psychologiczną i psychoterapeutyczną oraz materialną.
W ramach tej ostatniej osoby pokrzywdzone przestępstwem m.in. mogą otrzymać:

›
›
›

bony na zakup środków
czystości i higieny oraz na
odzież, bieliznę i obuwie,
bony na zakup żywności
czy lekarstw lub świadczeń zdrowotnych,
bony na zakup podstawowego domowego
wyposażenia.

Punkt może również sfinansować zakwaterowanie lub
opłaty za czynsz czy media.
Z powyższego wsparcia mogą
skorzystać mieszkańcy powiatu tczewskiego pokrzywdzeni w w yniku przemocy
domowej, kradzieży, pobicia,
zgwałcenia, oszustwa, uszkodzenia mienia, wypadku komunikacyjnego, groźby karalnej lub innego przestępstwa
oraz osoby, które nie otrzymują należnych alimentów.
Aby uzyskać pomoc należy
przyjść do Lokalnego Punktu

Pomocy Osobom Pokrzywd zony m Przestępst wem
przyul. Paderewskiego 7/2
w Tczewie.
– Jesteśmy nastawieni, żeby
pomóc wszystkim osobom
pokrzy wdzonym niezależnie od płci czy wieku, chcemy też, żeby ludzie nie bali
się prosić o pomoc i zaufali
naszym intencją – informuje
Bartosz Burczyk koordynator działań punktu. – Jednocześnie prosimy wszystkie
osoby, które chcą skorzystać
z naszej pomocy o dostarczenie na pierwszą wizytę dokumentów dotyczących danej
sprawy. Jeśli poszkodowany
żadnych dokumentów nie posiada, osoby pierwszego kontaktu przeprowadzają pogłębiony w y wiad, a prawnicy
poinformują o przysługującym uprawnieniach oraz pomogą przygotować odpowiednie pisma.
Dodajmy, że pomoc materialną udzielamy indywidualnie
w zależności od wyników diagnozy, którą dokonujemy.
D z i a ł a l no ś ć P u n k t u je s t
współfinansowana z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister
Sprawiedliwości, a Wykonawcą jest Stowarzyszenie Integracja na Plus.
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ORGANIZACJE NIEPODLEGŁOŚCIOWE
W POWIECIE TCZEWSKIM W LATACH 1945-1952
(część 2)
Radosław Wiecki
Fabryka Sztuk

Powojenna konspiracja
niepodległościowa była – aż
do powstania „Solidarności” – najliczniejszą formą
zorganizowanego oporu
społeczeństwa polskiego
wobec narzuconej władzy.
Konspiratorzy walczyli w
oddziałach partyzanckich czy
też zapewniali aprowizację
i schronienie walczącym,
zajmowali się wywiadem i
łącznością. Ich celem była
walka z sowietyzacją Polski.
Ostatni „leśny” żołnierz
ZWZ-AK, a później WiN –
Józef Franczak „Laluś” zginął
podczas walki w październiku 1963 roku.
NA PODSTAWIE:
Wiecki Radosław, Plansze tematyczne
wystawy „Organizacje niepodległościowe w powiecie tczewskim
1945-1952”, Tczew: Fabryka Sztuk,
2019.
https://wykleci.ipn.gov.pl/zw/
historia/3821,Zarys-dziejow-polskiego-podziemia-niepodleglosciowego-1944-1956.html

P

oniżej kont y nuujemy
rozpoczęty w poprzednim numerze opis tczewskich organizacji niepodległościowych działających od
zakończenia drugiej wojny
światowej do 1952 roku.
Na przełomie 1945 i 1946
r ok u w Tc z e w ie p ow s t ała organizacja „Wolność
i Niezawisłość”, która dysp onow a ł a wł a sn ą br on i ą
i amunicją. W czasie gdy komuniści nawoływali do głosowania „3x TAK” podczas zbliżającego się referendum*, oni
kolportowali ulotki sprzeciwiające się komunistycznej
propagandzie. Dekonspiracja
grupy nastąpiła w 1948 roku
podczas próby przedostania
się jej członków na zachód
Europy. Zostali zatrzymani za nielegalne przekroczenie granicy z niemiecką strefą okupacyjną.
W latach 1949-1950 działała dziewięcioosobowa organizacja „ Znicz”, której
dowódcą był Czesław Szweda. Jej członkowie planowali m.in. wysadzenie pomnika
znajdującego się na cmentarzu żołnierzy radzieckich.
K res organizacji przyniosły aresztowania dokonane
przez Urząd Bezpieczeństwa
w 1950 roku.
O d l ip c a do p a ź d z ie r n i ka 1950 roku funkcjonowała organizacja konspiracyjna „Wolność Młodzieży
Polskiej”, skupiająca pod
komendą Stanisława Krefta
bardzo młodych ludzi. W planach grupy był samobójczy
zamach na prezydenta Bolesława Bieruta, który miał
wówczas odwiedzić Tczew.
Do planowanej wizyty jednak
nie doszło i akcja ostatecznie
została odwołana. Stosunkowo szybko organizacja została rozbita przez Urząd Bezpieczeństwa, a jej członkowie
aresztowani.

Działająca w latach 1950-1952
„Tajna Organizacja Skautingu” skupiała m.in. młodzież ze środowiska tczewskich harcerzy, a przewodził
jej Witold Bielecki. Przygotowywała ona ulotki o treści
antykomunistycznej.
W powiecie tczewskich w latach 1946-1948 funkcjonowa ł y rów n ież na stępujące organizacje: „Związek
Mścicieli Polskich” (dowódca: Edward Krzyżanowski) i „Zw ycięstwo” (dowódca Władysław Deryng),
a swoją komórkę miało Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, którego łącznikiem
na gminę Subkowy był Antoni Kępski.
Na zakończenie w ymienię
jeszcze jedną organizację –
powstałą w 1951 roku Victorię I, której dowódcą był Jerzy Pyzik.

* W referendum zadano trzy pytania: 1. Czy jesteś za zniesieniem
Senatu? 2. Czy chcesz utrwalenia
w przyszłej Konstytucji ustroju
gospodarczego, zaprowadzonego
przez reformę rolną i unarodowienie podstawowych gałęzi gospodarki krajowej, z zachowaniem
ustawowych uprawnień inicjatywy prywatnej? oraz 3. Czy chcesz
utrwalenia zachodnich granic Państwa Polskiego na Bałtyku, Odrze i
Nysie Łużyckiej? „Referendum z 30
czerwca 1946 r. to jedno z przełomowych wydarzeń w historii Polski
po II wojnie światowej. Nieplanowane przez żadną ze stron i początkowo uważane za mało znaczący
epizod w walce o kształt powojennego państwa, stało się zasadniczym starciem dwóch konkurujących sił politycznych ubiegających
się o władzę w kraju. Sfałszowane
przez komunistów, w Polsce Ludowej było uznawane za mit założycielski „najszczęśliwszego ustroju ludzkości” nad Wisłą”. (cyt. za:
K rzysztof Drażba, Urna to jest
taki pniak. Wrzucisz „nie”, wychodzi „tak”. Referendum z 30 czerwca 1946 roku w Polsce na przykładzie województwa gdańskiego,
Gdańsk 2016).
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STOISKA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Urząd Miejski
Miejska Biblioteka Publiczna
Fabryka Sztuk
Centrum Kultury i Sztuki
ﬁrmy komunalne
(TTBS, ZUK, ZUOS, ZWiK)
kino Helios
KKS Unia Tczew
Stowarzyszenie Miłosierdzia
im. Siostry Barbary Samulowskiej
ﬁrmy Clean-Bud i PUM
punkty gastronomiczne i handlowe

riu
sz Szw

BEZPŁATNE ATRAKCJE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

koło fortuny godz. 14.00-17.30
strefa malucha godz. 14.00-18.00
dmuchańce godz. 14.00-19.00
malowanie twarzy,
zaplatanie warkoczyków
warsztaty artystyczne
warsztaty cyrkowe
rodzinne gry i zabawy
animacje i konkursy dla dzieci
wata cukrowa
kawa i herbata
przejażdżki konne godz. 15.00-18.00
poczęstunek dla mieszkańców

SCENA MAŁA (hala namiotowa)
• godz. 15.00-17.00
pokaz warsztatów artystycznych CKiS
• godz. 16.00-17.00
Baw się sportem z TCSiR
• godz. 17.00-18.00
występy solistów i grup artystycznych
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SCENA GŁÓWNA

Piersi

• godz. 17.30 – losowanie nagród
Wielkiej Loterii Fantowej
• godz. 18.00 – siostry Wajs i Stonoga
• godz. 19.30 – Cristo Dance
• godz. 21.00 – PIERSI
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GODZ. 14.00
BULWAR NADWIŚLAŃSKI

