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800 190 590
W przypadku konieczności pozostania
na kwarantannie w domu jest również
możliwość skorzystania z teleporady –
wystarczy skontaktować się telefonicznie
ze swoją przychodnią. Lekarz będzie mógł
wystawić e-zwolnienie i e-receptę.
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Łukasz Brządkowski
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REDAKCJA
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Wersja elektroniczna biuletynu
dostępna jest na stronie internetowej:
miasto.wrotatczewa.pl/panorama-miasta
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania
i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów.
Nakład: 7 000 egzemplarzy
Druk: Wydawnictwo Bernardinum sp. z o.o.

ZDJĘCIE NA OKŁADCE
Małgorzata Mykowska
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Zagrożenie koronawirusem
– zostańmy w domach
W związku z zagrożeniem koronawirusem
SARS-CoV-2, prezydent
Tczewa Mirosław
Pobłocki apeluje o rozsądek i ścisłe stosowanie
się do zaleceń służb
sanitarnych. Prosimy
o niewychodzenie
z domu, jeśli nie jest to
niezbędne.

Dołączam do apelu

#zostanwdomu
› Zachowajmy wszelkie środki ostrożności
›
›
›
›

(w tym często myjmy ręce).

Unikajmy dużych skupisk ludzi.
Nie chodźmy na żadne imprezy.
Siłownia, sauna, basen to nie jest dobry pomysł.
Podejrzewasz zarażenie:

– nie przychodź do lekarza
– nie przychodź na izbę przyjęć
– zadzwoń: 800 190 590

›

D

ecyzją Premiera Rzeczypospolitej Polskiej i Ministra Edukacji Narodowej,
od 16 marca zawieszone zostały zajęcia
dydaktyczno-wychowawcze w szkołach
i przedszkolach, a także w żłobkach.

B

U

Poczekajmy, aż sytuacja zostanie opanowana.

rząd Miejski wprowadził ograniczenia bezpośredniej obsługi interesantów

Od 18 marca do odwołania, Urząd Miejski jest zamknięty dla klientów, jednak urzędnicy pracują
w normalnie obowiązujących godzinach.

ezterminowo odwołane zostały wszystkie imprezy publiczne i zgromadzenia.
Nieczynne są instytucje kultury. Zamknięte zostały sklepy, poza aptekami,
drogeriami, sklepami spożywczymi.

Wszelkie dokumenty, pisma itp. można wkładać do specjalnych urn, umieszczonych w przedsionkach przy wejściach głównych do budynków
– przy pl. Piłsudskiego 1 oraz 30 Stycznia 1. Urny
są opróżniane raz na dobę.

M

Od 18 marca nieczynna jest również kasa
urzędu – prosimy o realizowanie wpłat drogą elektroniczną.

ieszkańcom, a w szczególności seniorom, zalecamy unikania wszelkich
skupisk ludzi, w tym transportu publicznego. Jednocześnie apelujemy do ludzi młodych, zdrowych i samodzielnych
o tzw. sąsiedzką pomoc seniorom. Prosimy rodziców i opiekunów, aby zwracali uwagę na to, czy dzieci stosują się
do tych środków ostrożności i pozostają
w domach. Straż Miejska w Tczewie systematycznie kontroluje miejsca publiczne
i legitymuje przebywającą tam młodzież.

K

omunikacja miejska w Tczewie funkcjonuje, jednak wprowadzone zostały pewne ograniczenia. W autobusach
miejskich – z przodu pojazdów wydzielone zostały strefy niedostępne dla pasażerów. Nie jest możliwy bezpośredni
kontakt z kierowcą, a tym samym zakup
biletów w autobusie.
W dni robocze, autobusy komunikacji
miejskiej kursują według rozkładu jazdy
obowiązującego w okresie wakacji i ferii.

Interesanci przyjmowani są jedynie w sprawach dotyczących:

›
›
›

rejestracji urodzeń,
rejestracji zgonów,
odbioru dowodów osobistych.

Informujemy, że złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego, a także rejestracji urodzenia
można dokonać drogą elektroniczną, poprzez
profil zaufany ePUAP (Elektroniczna Platforma
Usług Administracji Publicznej).
W sytuacjach wyjątkowych, nagłych klienci są
przyjmowani wyłącznie po uzgodnieniu i wcześniejszym umówieniu spotkania (daty, godziny).
Zachęcamy klientów do kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, tradycyjnej oraz telefonicznie. Adresy mailowe i numery telefonów
do wszystkich komórek organizacyjnych znajdują
się na stronie http://www.bip.tczew.pl.

STAN AKTUALNY NA DZIEŃ 18 MARCA 2020 R.
BIEŻĄCE INFORMACJE PUBLIKUJEMY NA WWW.WROTATCZEWA.PL
ZOBACZ TEŻ: STR. 22-24

››

WYDARZENIA

100-lecie powrotu Tczewa
w granice Rzeczypospolitej
i zaślubin Polski z Bałtykiem
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Krótko
CKIS I MBP NIECZYNNE
W związku z podjęciem
zdecydowanych kroków
mających na celu zatrzymanie szerzenia się koronawirusa SARS-COV-2 sztab
kryzysowy z udziałem ministra kultury i dziedzictwa
narodowego zdecydował
o czasowym zamknięciu
od 12 marca 2020 r. instytucji kultury, filharmonii, oper, teatrów, muzeów, kin, bibliotek oraz
szkół, uczelni wyższych
i placówek szkolnictwa
artystycznego.
Oznacza to zawieszenie organizacji wydarzeń kulturalnych z udziałem publiczności, w tym koncertów,
spektakli, wernisaży oraz
wydarzeń specjalnych odbywających się w zamkniętych pomieszczeniach, zamkniecie muzeów dla
zwiedzających oraz zawieszenie zajęć w placówkach
szkolnictwa artystycznego
wszystkich stopni.

MARZEC BEZ SESJI
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa informuje, że w marcu br. nie
odbędzie się sesja Rady
Miejskiej w Tczewie.

PSZOK NIECZYNNY
Zakład Utylizacji Odpadów
Stałych Sp. z o.o. w Tczewie informuje, iż od 16 do
27 marca Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK)
przy ul Rokickiej 5a będzie
nieczynny.

Ilu nas jest?
Na początku marca w Tczewie zameldowanych było
56 514 osób, w tym 55 171
na pobyt stały i 1343 na pobyt czasowy. Od początku
lutego ubyło 31 osób.

4

Tu powiesisz obwieszczenia
i informacje wyborcze
Na terenie Tczewa wyznaczone zostały miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych
obwieszczeń wyborczych i plakatów
komitetów wyborczych w wyborach
Prezydenta RP. Wybory przewidziane są na 10 maja br.

WYZNACZONYCH ZOSTAŁO 30 MIEJSC:
SŁUPY OGŁOSZENIOWE

›
›

ul. Łąkowej
Czyżykowskiej

TABLICE TYMCZASOWE

›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

ul. 1 Maja,
ul. Dąbrowskiego,
ul. Kołłątaja,
ul. Wojska Polskiego,
ul. Sobieskiego,
ul. Mieszka I,
al. Zwycięstwa,
ul. Armii Krajowej,
ul. Ceglarska,
ul. Bema,
ul. Konarskiego,
ul. 30 Stycznia,
ul. Pionierów,
ul. Elżbiety,
ul. Kazimierza Wielskiego,
ul. Broniewskiego,
ul. Braci Grimm,
ul. Brzechwy (rowerodrom),
ul. Rokicka (skwer Jana Pawła II),
ul. Topolowa (SP nr 12),
ul. Andersena (Park Piotrowo),
ul. Nałkowskiej (przed kościołem),
Skwer Kopernika (za arkadami),
ul. Jagiełły (przy budynku nr 2),
ul. Jedn. Narodu (przy budynku nr 4),
ul. Harcerska (przy placu zabaw),
pl. Hallera,
ul. Żwirki (parking na targowisku).

Ogłoszenie

P

rezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Tczewie, drugie piętro,
został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Miejskiej Tczew, przeznaczonej do
oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części dachu hali targowej nr I na targowisku przy ulicy
Franciszka Żwirki w Tczewie, o powierzchni dziesięć metrów kwadratowych, w celu posadowienia wolnostojącego nośnika LED reklamującej
targowisko miejskie pod nazwą
Manhattan.
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Komunikaty Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie
w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

P

oleceniem z dnia 11 marca 2020 r. Wojewoda Pomorski nakazał w terminie od 12 marca 2020 r. do 25 marca br.
czasowo zawiesić działalność w:

›
›
›
›
›
›

placówkach wsparcia dziennego,
centrach integracji społecznej,
klubach integracji społecznej,
dziennych domach i klubach seniora,
środowiskowych domach samopomocy,
warsztatach terapii zajęciowej.

W

zakresie działania Zespołu Opiekuńczego w Tczewie, podjęto decyzję o utrzymaniu do odwołania zakazu odwiedzin w Ośrodku Opiekuńczym,
w którym aktualnie przebywa 30 osób.
Działania Dziennego Dom Pobytu, Klubu Senior+, spotkania Cafe Senior oraz
Banku czasu zostają zawieszone do odwołania. Dzienny Dom Pobytu będzie funkcjonował w zakresie dyżuru
na wypadek wystąpienia okoliczności wymagających udzielenia wsparcia
mieszkańcom.

o ograniczenie wizyt w siedzibie MOPS.
O ile to możliwe, prosimy sprawy załatwiać telefonicznie, drogą elektroniczną (szczegółowe instrukcje jak złożyć wniosek tą drogą można znaleźć
pod adresem https://mops.tczew.pl/
ewnioski) lub za pośrednictwem poczty. Klienci, którzy przyjdą do ośrodka,
będą przyjmowani pojedynczo.

D
›

›

P

rzeprowadzono analizę sytuacji osób
korzystających z Dziennego Domu Pobytu (51 osób) w zakresie ich samodzielności oraz możliwości sprawowania opieki przez rodzinę. Ustalono,
że osoby przy wsparciu rodziny mogą
samodzielnie funkcjonować. Sytuacja
poszczególnych osób będzie na bieżąco
monitorowana.

W

czasie zawieszenia działalności placówek oraz zajęć sytuacja wszystkich
osób korzystających będzie monitorowana przez pracowników MOPS.

O

soby objęte kwarantanną są codziennie monitorowane przez służby (policja, sanepid). MOPS pozostaje w stałym
kontakcie z tymi służbami i będzie interweniował w przypadku wystąpienia
okoliczności wymagających zabezpieczenia osób objętych kwarantanną.

P

odjęto decyzję o zawieszeniu działań prowadzonych na rzecz uczestników projektu „Społeczne od-nowa”
oraz „POMOST do aktywizacji”, z uwagi na prawdopodobieństwo nieuczestniczenia w zajęciach i spotkaniach,
w związku z koniecznością sprawowania opieki nad dzieckiem.

M

iejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie prosi swoich klientów

›

ane teleadresowe poszczególnych
jednostek:
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Tczewie
ul. 1 Maja 8
83-110 Tczew
tel.(58) 777-00-20
(58) 777-00-30
Dział Świadczeń Rodzinnych
(58) 532-73-90
fax: (58) 532-60-03
e-mail: sekretariat@mops.tczew.pl
Forum Inicjatyw Społecznych
Centrum Aktywności Lokalnej
ul. Łazienna 5
83-110 Tczew
tel. (58) 530-22-20
e-mail: fis@mops.tczew.pl
Zespół Opiekuńczy MOPS
ul. Niepodległości 10
83-110 Tczew
tel. (58) 531-30-35 wew. 31
e-mail: zo.niepodleglosci@mops.tczew.pl

K

lientów ośrodka odbierających świadczenia w formie gotówkowej w kasie ośrodka prosimy o przychodzenie
po odbiór świadczeń wyłącznie w wyznaczonych godzinach (11.30-14.00)
i nie przebywanie na terenie Ośrodka
poza godzinami otwarcia kasy. Jednocześnie zachęcamy te osoby do zmiany
formy realizacji świadczeń i wskazania
rachunków bankowych, na które mają
być przekazywane świadczenia.
Ponadto w trosce o bezpieczeństwo
klientów jak i pracowników ośrodka
apelujemy o:

›
›

zachowanie bezpiecznej odległości
od rozmówcy (1-1,5 metra)
podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub
chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła
i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 proc.).

››100

››
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Stypendia szkolne
– ponad pół miliona złotych w 2019 r.

P

omoc mater ia lna d la
uczniów ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych i umożliwienie im
lepszego startu w dorosłe życie. Celem tych działań jest
także zapobieganie segregacji
uczniów ze względu na sytuację materialną oraz stworzenie im możliwości równego
uczestnictwa w życiu społeczności szkolnej.

Fot. Małgorzata Mykowska

Od 2005 r. miasto Tczew
realizuje pomoc socjalną
dla uczniów z rodzin
o najniższych dochodach.
Stypendia szkolne o charakterze socjalnym przysługują
tym uczniom, u których
miesięczny dochód na osobę
w rodzinie nie przekracza
kryterium dochodowego,
czyli 528 zł.
Udzielenie uczniowi pomocy
w odpowiedniej formie (właściw ych zajęć w yrównawczych, edukacyjnych, terapeutycznych, zaspokojenie
specyficznych potrzeb wynikających z procesu edukacji
jak np. „zielona szkoła” lub wycieczka szkolna, czy pomocy
rzeczowej) jest uwarunkowane jego rzeczywistymi potrzebami edukacyjnymi, a nie

potrzebami socjalnymi. Dzięki
takim działaniom dzieci znajdujące się w trudnej sytuacji
materialnej mają takie same
szanse na zdobycie dobrego
wykształcenia jak pozostali
uczniowie.
Od stycznia do grudnia 2019 r.
na stypendia szkolne o charakterze socjalnym przeznaczono 522 308 zł . 80 proc.

tej kwoty to dotacja z budżetu państwa, 20 proc – środki
własne gminy.
Od stycznia do czerwca 2019 r.
z zasiłków skorzystało 492
uczniów, zaś od września do
grudnia – 429. Miesięczna wysokość stypendium, w zależności od dochodów w rodzinie,
wynosiła od 105 do 125 zł.

Małgorzata Mykowska

Konkurs fotograficzny
„Cztery pory roku w Tczewie. Kalendarz 2021”
Prezydent Miasta Tczewa
Mirosław Pobłocki
zaprasza do udziału
w VII edycji Konkursu
Fotograficznego „Cztery
pory roku w Tczewie
– KALENDARZ 2021”.
Przewidziana pula
nagród finansowych
to 3,5 tys. zł.

T

ak jak we wcześniejsz ych 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 2020 r., ale powinny
przedstawiać stan aktualny.
Celem konkursu jest fotograficzne przedstawienie walorów Tczewa, a zwycięskie
fotografie posłużą do wykonania kalendarza na 2021 rok.
Konkurs ma charakter otwart y. Prace konkursowe należy przesłać e-mailem na

adres: sniegula@um.tczew.
pl lub dostarczyć do Urzędu
Miejskiego (Biuro Rzecznika
Prasowego) do 31 października 2020 r. z dopiskiem „konkurs fotograficzny”.
Prace konkursowe powinny być dostarczone w postaci
plików cyfrowych o rozdzielczości przynajmniej 300 dpi,
dłuższym boku 45 cm, w standardzie RGB lub w skali szarości e-mailem lub na elektronicznym nośniku danych.
Dodatkowo można też dołączyć
odbitki na papierze fotograficznym w formacie 30x20 cm.
Każdy uczestnik zgłas z a o d 4 do 8 foto g r a f i i

poziomych uwzględniających
wszystkie por y roku, które wcześniej nie były nigdzie
publikowane ani zgłaszane do
innych konkursów.
Prace konkursowe należy oznaczyć imieniem i nazwiskiem
autora oraz opisem zdjęcia,
uwzględniającym porę roku,
datę i miejsce 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
www.wrotatczewa.pl
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Oddaliśmy hołd Żołnierzom Wyklętym
Tekst i zdjęcie:
Małgorzata Mykowska

Mieszkańcy Tczewa uczestniczyli w uroczystościach
patriotyczno-religijnych
zorganizowanych w hołdzie
Żołnierzom Wyklętym.

ma rc a, uczest nic y ob chodów złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze pod tablicą pamiątkową
przy Miejskiej Bibliotece Publicznej. W budynku dzisiejszej miejskiej książnicy, mieścił się areszt Powiatowego
Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, w którym w okresie
stalinizmu przetrzymywano
i torturowano członków konspiracyjnych organizacji niepodległościowych oraz inne
osoby aresztowane z przyczyn
politycznych – o czym przypomniał Krzysztof Korda,
dyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej.

– Spotkaliśmy się dzisiaj, już
po raz 10. w Narodowy Dzień
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, aby upamiętnić bohaterów antykomunistycznego
podziemia, walczących o wolną Polską z bronią w ręku ale
także w inny sposób – powiedział Krzysztof Korda.

1

Następnie tczewianie przeszli
obok Ronda Żołnierzy Wyklętych, przy którym zapalony
został znicz i dalej do Pomnika Ofiar Stalinizmu w Parku
Miejskim.

Data nie jest przypadkowa,
tego dnia zostali zamordowani przywódcy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, kierownictwo ostatniej ogólnopolskiej
konspiracji kontynuującej działalność Armii Krajowej. Zajęcie
Polski przez Związek Radziecki, a następnie włączenie części ziem wschodnich do ZSRR
spowodowało kontynuowanie
walk przez część żołnierzy. Powojenna konspiracja stanowiła najliczniejszą masową formę
oporu społeczeństwa polskiego
wobec narzuconej władzy.

Pod Pomnikiem Ofiar Stalinizmu złożono kwiaty i zapalono znicze. W uroczystości
wzięli udział przedstawiciele
samorządu miasta i powiatu,
m.in. wiceprezydenci Tczewa
Adam Urban i Adam Burczyk, starosta tczewski Mirosław Augustyn, członkowie
stowarzyszeń, harcerze, młodzież szkolna, kombatanci,
przedstawiciele Młodzieżowej

Rady Miasta, mieszkańcy
Tczewa.
Organizatorem uroczystości
był prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki.
1 marca na ternie Tczewa odbyła się również VIII edycja
biegu „Wilczym Tropem” oraz
piknik wojskowy i koncert
pieśni patriotycznych na terenie IILO.

Nieruchomości pod usługi
Nieruchomość przy ul. Kołłątaja/Czyżykowskiej

Po raz drugi ogłoszone zostały przetargi na sprzedaż nieruchomości należących do Gminy Miejskiej Tczew.

Są to dwie działki o łącznej powierzchni 9080 m2, przeznaczone pod usługi publiczne z dużym udziałem zieleni, w tym usługi
oświaty i nauki, usługi zdrowia, obiekty kultury, usługi ośrodkotwórcze, w tym: usługi administracji publicznej, usługi kultury, usługi komercyjne.
Cena wywoławcza nieruchomości to 3 mln zł netto. Przetarg
planowany jest 11 maja br.

Fot. Małgorzata Mykowska

Nieruchomość przy ul. Nad Wisłą (przystań)
Nieruchomość zabudowana o pow. 1047 m2 (przystań została
zbudowana w 2008 r.). Jest przeznaczona pod usługi turystyki
wodnej (jak: przystanie żeglugi pasażerskiej, mariny) oraz lądowej, sportu i rekreacji na świeżym powietrzu, gastronomii
oraz inne funkcje związane z kulturą, rozrywką i spędzaniem
wolnego czasu, obsługą turystyki
Cena wywoławcza 2 mln zł netto. Przetarg planowany jest 18
maja br.

››100

››

INWESTYCJE

Trwają prace przy budowie
dwupoziomowego parkingu

To jedna z największych tegorocznych
inwestycji miejskich. Dzięki niej przybędzie 100 miejsc parkingowych. Koszt zadania to ponad 13 mln zł.
Prace postępują zgodnie z harmonogramem. Zakończone zostały roboty ziemne,
zabetonowany drugi strop, obecnie wykonywane są prace konstrukcyjne
Termin wykonania zdania mija w sierpniu br. Jego wykonawcą, na zlecenie
Gminy Miejskiej Tczew, jest firma CBŻ
z Pszczółek. Ze strony miasta inwestycje
prowadzi Zakład Usług Komunalnych .
Zadanie jest dofinansowane ze środków
unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Pomorskiego
2014-2020.

W

latach 2010-2012 całkowicie został przebudowany teren w sąsiedzt w ie
dworca PKP i przystanków autobusowych tworząc nowoczesny zintegrowany węzeł transportowy. Zbudowany został wówczas parking na
ok. 250 miejsc, dodatkowo miejsca parkingowe zapewniła też Galeria Kociewska. Dzisiaj ta liczba
miejsc okazuje się niewystarczająca, zwłaszcza, że zgodnie z ideą węzłów integracyjnych, wielu kierowców pozostawia tutaj samochody,
aby dalej przemieszczać się publicznymi środkami transportu, głównie
pociągami, szczególnie w kierunku Trójmiasta. Stąd potrzeba budowy w tej lokalizacji kolejnych miejsc
parkingowych.

Małgorzata Mykowska

Kanalizacja deszczowa
w ul. Południowej i Pomorskiej
– jest wykonawca

F

irma Electro-Cal z Miłobądza będzie
modernizować kanalizację deszczową w ul. Południowej i Pomorskiej.

Do przetargu zgłosiło się 5 firm. Koszt
wykonania zadania to 359 tys. zł.
Modernizacja kanalizacji deszczowej
przebiegać będzie po trasie obecnie istniejącej kanalizacji deszczowej z zachowaniem spadków i zagłębień rur
oraz posadowieniem nowych studni w
miejscu modernizowanych. Długość

modernizowanego odcinka to ok. 100
m. Na czas prowadzenia robót w pasie drogowym planuje się przejazd
jedną stroną drogi lub całkowite zamknięcie z zaplanowanym objazdem.
Wykonawca sporządzi projekt organizacji ruchu w uzgodnieniu z Zarządcą Drogi.
Planowany termin zakończenia inwestycji: czerwiec br.

Małgorzata Mykowska
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Kto jest kim w Radzie Miejskiej
KAZIMIERZ ICKIEWICZ

Fot. Małgorzata Mykowska

T

rwa budowa parkingu dwupoziomowego na terenie tczewskiego węzła transportowego.

100-lecie powrotu Tczewa
w granice Rzeczypospolitej
i zaślubin Polski z Bałtykiem

Nauczyciel, profesor oświaty, historyk, regionalista,
politolog. Ma 65 lat. Od dzieciństwa mieszka
w Tczewie. Na Uniwersytecie Gdańskim ukończył
magisterskie studia historyczne (1979 r.). Jest
również absolwentem studiów podyplomowych
na Politechnice Gdańskiej (zarządzanie – 2000 r.),
w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
(pedagogika obronna – 2001 r. ), na Uniwersytecie
Gdańskim (politologia – 2013 r.) i Wyższej Szkole
Nauk Pedagogicznych w Warszawie ( samorząd
terytorialny – 2019 r.) Był wieloletnim dyrektorem
tczewskich szkół zawodowych: Zespołu Szkół
Kolejowych (1995-2004) i Zespołu Szkół Technicznych (2004-2010). Obecnie jest na emeryturze
i pracuje w Collegium Marianum Liceum Katolickim
w Pelplinie oraz prowadzi wykłady w CKZ „Nauka”
w Tczewie. Wieloletni członek Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego ( od 1977 r. ) i NSZZ
„Solidarność” ( w 1981 r. i od 1995 r. ). Autor wielu
książek oraz artykułów naukowych i publicystycznych z dziedziny historii regionalnej.Za pracę
na rzecz szkolnictwa otrzymał Krzyż Kawalerski
Orderu Odrodzenia Polski (2011), Złoty Krzyż Zasługi
(2000) i Medal Komisji Edukacji Narodowej (2002)
oraz nagrody: Starosty Tczewskiego (1999, 2006,
2010), Pomorskiego Kuratora Oświaty (2009)
i Ministra Edukacji Narodowej (2003), a także tytuł
Profesora Oświaty (2011).Radnym tczewskiego
samorządu jest od 1994 r. W kadencji 2018-2023
pełni funkcję przewodniczącego Komisji Finansowo
– Budżetowej Rady Miejskiej. W działalności
samorządowej zajmuje się edukacją i promocją
miasta. Bliskie są mu też sprawy związane
z bezpieczeństwem, ładem, porządkiem i estetyką
w mieście, poprawą nawierzchni ulic i chodników
– czemu daje wyraz w składanych interpelacjach
i wnioskach. Od 2000 r. jest przewodniczącym Rad
Programowych: „Panoramy Miasta” i „Kociewskiego Kantoru Edytorskiego”, co ma bezpośredni
związek z jego działalnością samorządową.
Bezpartyjny. W Radzie Miasta reprezentuje
Porozumienie na Plus. Wybrany został z Okręgu nr 4
(Suchostrzygi, Bajkowe, Prątnica).
Kontakt: tel. 512 232 454
Adres mailowy: kazimierzickiewicz@wp.pl
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W

styczniu 2020 r. tczewska Straż
Miejska odnotowała 752 interwencje, w tym 399 zgłoszonych przez
mieszkańców i przedstawicieli instytucji, 353 – pozostałe, w tym zgłoszone przez dyżurnych Komendy Powiatowej Policji w Tczewie i interwencje
własne strażników.

›

1 osobę z upojeniem alkoholow y m przew ieziono do miejsca
zamieszkania.
Dzielnicowi strażnicy miejscy działający na osiedlach Suchostrzygi
i Bajkowym podjęli 58 interwencji
własnych oraz 50 zleconych (przez
administracje i mieszkańców osiedli, dyżurnych SM), nałożyli 15
mandatów karnych na łącznie 1100
zł, wystawili 31 wezwań dla sprawców wykroczeń drogowych oraz 32
osoby pouczyli.

Interwencje dzielnicowych dotyczą
głównie spraw porządkowych, spożywania alkoholu w miejscach publicznych, wykroczeń drogowych.

›

›

Doprowadzono do usunięcia samochodów długo nieużytkowanych
i wraków: Citroena z ul. Zielonej,
Mazdy z ul. Jana z Kolna, Forda
z ul. Bałdowskiej.
Do Komendy Powiatowej Policji
przekazano materiały z monitoringu dotyczące: uszkodzenia mienia (8 lutego), kolizji drogowych
(11, 14, 15, 19 lutego), kradzieży pojazdu (13, 17 lutego), pobicia (13 lutego), oszustwa (19, 21, 26 lutego),
kradzieży mienia (20 lutego), innej
czynności seksualnej (25 lutego).
Przeprowadzono działania dotyczące egzekwowania od właścicieli psów niezgodnego z przepisami wyprowadzania czworonogów
i sprzątania po nich. Przeprowadzono 17 interwencji. 5 osób ukarano mandatami w wysokości łącznie
350 zł za niezgodne z przepisami wyprowadzanie psów, 2 osoby
pouczono. 4-krotnie zgłoszono do
schroniska informację o psach bez
opieki.

Straż Miejska w Tczewie

››

Na Os. Garnuszewskiego i Zatorzu
dzielnicowi podjęli 61 interwencji
własnych oraz 63 zlecone, nałożyli 12 mandatów karnych na łącznie
1000 zł, wystawili 41 wezwań dla
sprawców wykroczeń drogowych
oraz 24 osoby pouczyli.

›

MARZEC

Tczewianie w finale
XIII Olimpiady Wiedzy
o Bezpieczeństwie

Straż Miejska w lutym

›

/2020

BEZPIECZEŃSTWO

miasta

Tekst i zdjęcie:
Straż Miejska w Tczewie

Poznaliśmy nazwiska osób,
które powalczą o darmowy indeks
Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej oraz inne cenne nagrody w finale
XIII Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie „Pomorscy rowerzyści”.

U

czniowie z tczewskich szkół zakwalifikowani przez Komisję Konkursową do finału XIII Olimpiady
Wiedzy o Bezpieczeństwie:
Sebastian Freda
(Zespół Szkół Budowlanych
i Odzieżowych w Tczewie)
Dawid Hartman
(Zespół Szkół Ekonomicznych
w Tczewie)
Jakub Talaśka
(Zespół Szkół Ekonomicznych
w Tczewie)

Finał konkursu odbędzie się 23 kwietnia
2020 roku w Miejskim Ośrodku Sportu
i Rekreacji w Rumi. Uczestnicy będą mieli za zadanie zdiagnozować najważniejsze problemy dotyczące bezpieczeństwa
rowerzystów w swoim miejscu zamieszkania i zaproponować ich rozwiązania.

Do ostatniego etapu zakwalifikowało się 32 uczniów
z 23 pomorskich szkół

Komisja konkursowa oceni między innymi wartość merytoryczną każdej pracy, jej zgodność z tematem, innowacyjność, korzystanie z metod badawczych,
poprawność językową oraz umiejętność
zaprezentowania autorskiego projektu. Finaliści, aby przystąpić do ostatniego etapu konkursu, muszą do 10 kwietnia 2020 roku dostarczyć organizatorom
swój autorski projekt wraz z prezentacją multimedialną Zwycięzca XIII Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie otrzyma między innymi darmow y indeks
na wybrany kierunek studiów pierwszego stopnia, ufundowany przez Gdańską
Wyższą Szkołę Humanistyczną. Na nagrody rzeczowe mogą liczyć wszyscy finaliści. W poprzednich edycjach konkursu były to między innymi: laptopy,
tablety, smartfony, czytniki e-book, rowery, aparaty fotograficzne oraz kursy
prawa jazdy. Szkolny koordynator, który
przygotuje zwycięzcę Olimpiady, dostanie indeks na darmowe studia podyplomowe w GWSH.
Do udziału w XIII Olimpiadzie Wiedzy
o Bezpieczeństwie pod hasłem „Pomorscy rowerzyści” zgłosiło się 1777 uczniów
z 44 pomorskich szkół ponadpodstawowych. W pierwszym etapie konkursu test
rozwiązywało 1382 uczestników w 11 miastach. Do kolejnego etapu zakwalifikowało się 513 osób.

››100

››

SPORT

Pierwszy tczewski turniej
tenisa stołowego

100-lecie powrotu Tczewa
w granice Rzeczypospolitej
i zaślubin Polski z Bałtykiem
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7 marca Tczewskie Centrum Sportu
i Rekreacji zorganizowało, w Szkole
Podstawowej nr 7, I turniej Grand Prix
Tczewa w tenisie stołowym.

Tekst i zdjęcie:
Tczewskie Centrum Sportu
i Rekreacji
Cały cykl składa się z czterech etapów, w których zawodnicy za zdobyte miejsca
zbierają punkty. Do klasyfikacji końcowej pod uwagę
brane są trzy najlepsze starty. W pier wszym turnieju
wzięło udział 29 zawodników
i zawodniczek.
Klasyfikacja w poszczególnych kategoriach przedstawia
się następująco:

Kobiety
1. Rybarska Kamila
2. Rybarska Julia
1.
2.
3.
4.
5.
6.

16-29 lat

Mateja Jakub
Szitenhelm Mirosław
Sadowski Paweł
Dudek Jakub
Rybarski Mateusz
Okoń Kacper

7. Olkowski Mikołaj
8. Olkowski Hubert
9. Karolczuk Kajetan
10. Kamiński Alan

30-49 lat
1. Pobudzin Klaudiusz
(w finale wygrał 3:1)
2. Gugniewicz Grzegorz

2. Matyjas Dariusz (w meczu
o II miejsce wygrał 3:1)
3. Wojciechowski Henryk
4. Banach Zbigniew
5. Rekowski Zygmunt
6. Piłat Marek
7. Gołębiewski Paweł
8. Kleina Dariusz
9. Olkowski Stanisław

50 lat i powyżej

Zrzeszeni

1. Miklaszewski Witold (w finale wygrał 3:0)

1. Manterys Paweł (wygrał
wszystkie pojedynki)

Hokeiści walczyli o Puchar
Prezydenta Tczewa
Tekst i zdjęcie:
Tczewskie Centrum Sportu
i Rekreacji
W zawodach wzięły udział
czter y dr uż y ny: Bombers
Malbork, TH Gr y f Gardeja, Kościerskie Niedźwiedzie
oraz dr uż y na gospodarz y
Gryf Tczew. Podczas zawodów rozegrano sześć meczy
systemem „każdy z każdym”.
Każdy mecz trwał 2 razy po 15
minut. Po dwóch spotkaniach
następowała przerwa techniczna, na odświeżanie lodu,
a zawodnicy mieli chwilę na

2.
3.
4.
5.
6.

Urbańczyk Grzegorz
Gerowski Sławomir
Gerowski Janusz
Urbańczyk Mieczysław
Mikołajewski Piotr

W tej kategorii o miejscach
od 2 do 4 zdecydował lepszy
bilans setów, gdyż zawodnicy
mieli po dwie porażki (grano
systemem każdy z każdym).

Szczegółowe wyniki na stronie
www.tcsir.pl

7 marca na krytym lodowisku TCSiR
odbył się turniej hokeja o Puchar Prezydenta Miasta Tczewa. Złoty medal
zdobył zespół Bombers Malbork.
regenerację i omówienie strategii na kolejny mecz.
Po rozegranych zawodach wyróżniono trzech zawodników:
Mazołowski Mateusz
najlepszy strzelec
Łyczkowski Dawid
najlepszy bramkarz
Matija Ocepek
najlepszy zawodnik
Klasyfikacja:
I miejsce – Bombers Malbork
II miejsce – Gryf Tczew
III miejsce – Kościerskie
Niedźwiedzie
IV miejsce – Gryf Gardeja
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MARZEC

M

isją Fabryki Sztuk jest
popularyzacja tradycji kociewskiej i wiedzy o historii Tczewa. Widać
to gołym okiem już w momencie przekraczania progu siedziby głównej placówki przy
ul. 30 Stycznia 4.
W holu zostały wyeksponowane najciekawsze muzealia
związane z dziejami Tczewa. Zwiedzający mogą zobaczyć zabytki archeologiczne
z fibulą, czyli ozdobną zapinką datowaną na 0-160 r.
n.e., przedmioty codziennego użytku i pamiątki po
dawnej Arkonie – wytwórni w y robów meta low ych,
która mieściła się właśnie w
tym budynku. Pokazane są
ponadto muzealia związane z jubileuszami miejskimi:

700-leciem i 750-leciem Tczewa. Największe zainteresowanie zwiedzających wzbudza dziewiętnastowieczna
tablica i kapsuła czasu, znalezione podczas remontu mostu
tczewskiego. Kapsuła, którą
umieścił sam król pruski Fryderyk Wilhelm IV, zawierała
monety oraz dwa zwitki pergaminu (obecnie są one poddawane konserwacji). Otwarcie skarbu nastąpiło w lipcu
2019 roku w Bibliotece Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk.
Na ekspozycji prezentowane
jest również nagranie z tego
wydarzenia.
– Tylko w minionym roku
zgromadziliśmy 63 eksponaty w drodze zakupu lub darowizny. Łącznie posiadamy ponad 6 tysięcy muzealiów, są to

Fot. Dariusz Wałaszewski/Fabryka Sztuk

Skarby Fabryki
Sztuk

Aranżacja gabloty z muzealiami powstała pod kierunkiem Józefa Ziółkowskiego
zarówno eksponaty, jak również zabytki archeologiczne,
plany i rzuty pozyskane z archeologicznych badań ratowniczych na terenie Specjalnej

Strefy Ekonomicznej Żarnowiec – dyrektor Alicja Gajewska podsumowuje działalność muzealną Fabr yki
Sztuk.

Ruszyły warsztaty modelarskie

P

recyzja, cierpliwość i
w y tr wa łość – tak imi
cechami w ykazali się
młodzi uczestnicy warsztatów modelarskich, jakie odbyły się w marcu w Fabryce Sztuk.

Tym razem pan Mariusz postawił na modelarstwo. Zaprojektował model halow y
typu F1N, który mieli wykonać uczestnicy warsztatów.
Dzięki wsparciu firmy Thales każdy mógł zabrać do
domu w ynik swojej pracy.
Młodzi adepci modelarstwa

Fot. Dariusz Wałaszewski/Fabryka Sztuk

Ich inicjatorem był Mariusz
Sobolewski, który jest dobrze znany z kilku przedsięwzięć, cieszących się wielkim
zainteresowaniem tczewian.
Wymienić należy chociażby spotkanie „Crazy blocks”,
k tóre zgromadziło ponad
sześciuset uczestników, tworzących różne budowle z kloców COBI.
szlifowali, korzystali z wycinarki, mierzyli, kleili poszczególne elementy, rzecz jasna
pod czujnym okiem taty czy
dziadka. W chwilach przerwy można było skorzystać
ze stanowisk z symulatorami
lotu. Następnie trzeba było

wypróbować nowo powstały
model w praktyce. W tym celu
konstruktorzy udali się do I
Liceum Ogólnokształcącego.
Modele latały w hali sportowej szkoły w ramach zawodów, które dostarczyły wielu
sportowych emocji.

Na podium znaleźli się:

›
›
›

Krzysztof Hałas
(I miejsce),
Szymon Kowalczyk
(II miejsce)
Hanna Jurewicz
(III miejsce).

››100

››

GOSPODARKA

100-lecie powrotu Tczewa
w granice Rzeczypospolitej
i zaślubin Polski z Bałtykiem

11

Flex
rozbudowuje
centrum
logistycznomagazynowe
Materiały prasowe firmy Flex

F

irma Flex zakończyła
kolejny etap rozbudowy swojego parku przemysłowego, z lok a li zowanego w Tczewie, na terenie
Pomorskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej.
26 lutego 2020 r., odbyło się
uroczyste otwarcie drugiej
części centrum logist yczno-magazynowego. W w ydarzeniu udział wzięli między innymi: Członek Zarządu
Województwa Pomorskiego – Józef Sarnowski, Poseł
na Sejm RP z okręgu tczewskiego – Kazimierz Smoliński, Prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
– Przemysław Sztandera,
przedstawiciele lokalnych instytucji, korporacji Flex oraz
pracownicy firmy.
Koncepcja rozbudowy centrum logistyczno-magazynowego została sfinalizowana
w drugiej połowie 2017 roku.
Powodem było zapotrzebowanie na miejsce do składowania komponentów i produktów gotowych oraz przestrzeń
potrzebną do efektywnego
zarządzania procesami logistycznymi i wysyłkami. Do
połowy 2019 roku wykonano wszystkie prace ziemne,
położono fundamenty i przygotowano całą infrastrukturę kampusu wraz z drogami,
chodnikami oraz parkingami.
Następnie do końca 2019 r. zakończono budowę konstrukcji budynku, a na początku

2020 r. podłączone zostały
wszystkie systemy i instalacje wewnętrzne.
Nowa część centrum logistyczno-magazynowego obejmuje powierzchnię 9000 m2,
w tym 7000 m 2 przestrzeni magazynowej wysokiego
składowania, w której można pomieścić aż 8000 palet.
Dodatkowo posiada 8 doków
załadunkowych oraz zaplecza socjalno-biurowe, zarówno dla pracowników Flex jak
i kierowców dowożących czy
odbierających towary.
Nowa część centrum logistyczno-magazynowego, wyposażona została w innowacyjne systemy wspomagające
zarządzanie magazynowaniem oraz logistyką komponentów i produktów, w tym
m.in. nowoczesny sposób
składowania materiału na regałach, autonomiczne wózki do transportu wewnętrznego, czy ścieżka indukcyjna,
pozwalająca na automatyczną nawigację wózków pomiędzy regałami.
Podczas uroczystości otwarcia, Janos Lang – Dyrektor
Generalny, Flex Poland powiedział: „Nasz ciągły rozwój napędzany jest przez poszerzanie portfolio naszych
klientów, budowanie nowych
kompetencji oraz wdrażanie innowacyjnych technologii. W związku z tym, potrzebowaliśmy więcej miejsca
na nowe przedsięwzięcia,

dlatego otwieramy dziś rozbudowany budynek logistyczno-magazynowy, który wyposażony został w nowoczesne
systemy obsługi i kontroli
operacji. Jestem bardzo dumny z tego, że Flex w Tczewie
już od 20 lat dynamicznie się
rozwija i jestem przekonany,
że będziemy to kontynuować
w następnych latach”.
W trakcie wydarzenia wystąpili również: Członek Zarządu Województwa Pomorskiego – Józef Sarnowski, Poseł
– Kazimierz Smoliński, Zastępca Prezydenta Tczewa ds.
Gospodarczych – Adam Burczyk oraz Prezes Pomorskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Przemysław Sztandera. W swoich wypowiedziach
podkreśli jak istnienie i rozw ój f i r m y F le x , w p ł y w a
na cały region. – 20 lat temu
w naszym mieście panowało
ogromne bezrobocie. Wtedy
pojawiła się w Tczewie firma
Flex, która zagwarantowała
zatrudnienie mieszkańcom
oraz dała szansę na rozwój
miasta – powiedział Adam
Burczyk.
– Flex staw ia nie t ylko
na rozwój swoich pracowników, ale także wspiera lokalne szkoły, między innymi
poprzez stypendia dla najlepszych uczniów. Poza tym
firma współpracuje z uczelniami wyższymi. W zeszłym
roku uruchomiła także żłobek
Flex Kids w Tczewie, który

umożliwia pracownikom powrót do aktywności zawodowej po urodzeniu dziecka.
Dzięki temu można zaobserwować, że Flex dba o przyszłych pracowników już od
najmłodszych lat – zaznaczył
Józef Sarnowski.
– Cieszę się, że od 20 lat
współpracujemy z firmą Flex,
która poprzez swoje inwestycje wywiera ogromny wpływ
na rozwój regionu. Inwestycje te stworzyły nie tylko 3300
miejsc pracy w Spółce, ale pozwoliły także rozwinąć się
poddostawcom i kooperantom, którzy dzięki temu mogli
rozwinąć swoją działalność
tworząc dodatkowe miejsca
pracy i poszerzać wachlarz
świadczonych usług – dodał
Przemysław Sztandera.
Otwarta nowa część centrum
logistyczno-magazynowego
znacząco wzmacnia procesy
logistyczne i rozszerza pojemność magazynową, rozwijającego się od 2000 roku park
przemysłowego Flex w Tczewie. Na terenie parku, funkcjonują 4 budynki o łącznej
powierzchni przekraczającej
81 000m2. Trzy z nich pełnią
funkcję produkcyjną. W pierwszym, powstają obudowy i części metalowe. W drugim i trzecim, odbywa się montaż płytek
elektronicznych, modułów oraz
gotowych urządzeń elektronicznych. A czwarty to wspomniane wcześniej centrum
logistyczno-magazynowe.
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Nowa biblioteka na St
Tekst i zdjęcia:
Małgorzata Mykowska

Bogate zbiory, przestronne,
nowoczesne pomieszczenia,
cenne archiwalia
– to wszystko czeka na
czytelników nowej biblioteki
przy ul. Kościuszki.

marca otwarty został
nowy gmach Miejskiej
Biblioteki Publicznej
przy ul. Kościuszki 2. Powstał
w miejscu starej placówki,
ale zbudowany został praktycznie od nowa. Czytelnicy
otrzymali nie tylko nowoczesne wnętrza i bogaty księgozbiór. Funkcjonalny i przestronny budy nek poz woli
wzbogacić ofertę kulturalną
oraz edukacyjną Miejskiej
Bibliotek i P ublicznej im.
Aleksandra Skulteta w Tczewie. Nowy obiekt będzie pełnić funkcję miejsca spotkań
podczas największych inicjatyw MBP i stanie się nowym
ośrodkiem życia kulturalnego Starego Miasta.

Odya, były prezydent Tczewa, obecnie radny Sejmiku Woj. Pomorskiego, radni
i wszyscy ci, którzy przyczynili się do powstania nowego
miejsca na kulturalnej mapie
Tczewa. Gościem specjalnym
był prof. Jan Strelau, Honorowy Obywatel Miasta Tczewa, wybitny psycholog, nauczyciel akademicki.

9

W ot warciu uczestnicz yli
m.in. członek Zarządu Woj.
Pomorskiego Józef Sarnowski, prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki, przewodniczący Rady Miejskiej Zenon
Drewa, starosta tczewski Mirosław Augustyn, Zenon

Nowa biblioteka znajduje
się w miejscu szczególnym –
na dawnym podgrodziu Tczewa – i sąsiaduje ze zrewitalizowanymi murami i zielenią
stworzoną na miejscu dawnej
fosy grodzkiej – dzisiaj są to
małe planty miejskie. W powstałym obiekcie mieści się
filia biblioteki miejskiej dla
dzieci i dorosłych. Swoje nowe
miejsce znalazła tam również
Sekcja Historii Miasta, przeniesiona z budynku głównego MBP przy ulicy Jarosława
Dąbrowskiego. Dzięki temu
archiwalia, zawierające wiele cennych zbiorów z historii

Tczewa, są lepiej zabezpieczone i wyeksponowane. Co ważne, w gmachu tym znalazła
swoją nową siedzibę redakcja „Kociewskiego Magazynu
Regionalnego”, co ułatwi kontakt z autorami.
Powierzchnia użytkowa zmodernizowanego budynku to
542 metry kwadratowe, z czego większość będzie dostępna
dla czytelników i animatorów
kultury ( w poprzednim gmachu było to 426 m2).

– Cieszę się, że tczewianie
otrzymali tak piękny obiekt
i dziękuję wszystkim, którzy
pracowali przy tej inwestycji – powiedział Mirosław
Pobłocki, prezydent Tczewa. – Przypominam, że to
nie koniec zadań związanych
z Miejską Biblioteką Publiczną. Przygotowujemy się do
gruntownego remontu głównej siedziby MPB przy ul. Jarosława Dąbrowskiego. To
kosztowne i trudne zadanie
– budynek jest w złym stanie
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tarym Mieście otwarta
spełnia system przeciwpożarowy, klimatyzacyjny i wentylacyjny, które – jak dowiodły
ostatnie ciepłe miesiące letnie
– stają się niezwykle ważnym
wyposażeniem gmachów użyteczności publicznej. Zadbano
także o wysokiej jakości system alarmowy.

technicznym i znajduje się
pod opieką konserwatorską.
Projektantami nowego obiektu są inż. Andrzej Bela i mgr
inż. arch. Małgorzata Waśniewska. W obiekcie zastosowano wiele nowoczesnych
rozwiązań technicznych. Biblioteka jest w pełni dostosowana do potrzeb osób niepełnospraw nych. Posiada
równocześnie wiele innowacyjnych systemów zapewniających bezpieczeństwo osób oraz
zbiorów. Wysokie standardy

– Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom oraz powierzchni magazynowej, w budynku
można przechowywać najcenniejsze skarby MBP w Tczewie
– mówi Krzysztof Korda,
dyrektor MBP. – Najstarsze
z nich pochodzą z XVII stulecia. Dla zapracowanych
mieszkańców przygotowana
została całodobowa wrzutnia
książek, dzięki której każdy
i o każdej porze może zwrócić
wypożyczone pozycje i uniknąć przekroczenia terminów
wypożyczania. Poza wypożyczalnią dla dzieci, młodzieży
i dorosłych, w bibliotece będzie można miło spędzić czas
na spotkaniach z książką,
puzzlami, grami oraz w dziecięcym czytelniczym „Klubie
Kubusia Puchatka”. Dorośli
będą mogli spotykać się w ramach Dyskusyjnego Klubu
Książki. Niezwykle ważne jest
również to, że odtąd organizowane przez MBP spotkania
autorskie z pisarzami będą
się odbywać w komfortowych
warunkach w nowo powstałej
sali wielofunkcyjnej.

W przeniesionej Sekcji Historii Miasta, mieszczącej się
w części budynku od strony
pozostałości dawnych murów miejskich, zostaną udostępnione najcenniejsze skarby książnicy, związane m.in.
z dziejami i rozwojem tczewskiej społeczności. To właśnie
w ramach jej działań będą się
odbywać spotkania dla dzieci,
młodzieży oraz lekcje biblioteczne. Przy wykorzystaniu
najnowszych technik multimedialnych już zgromadzone, jak i zakupione specjalnie na ten cel, zasoby sekcji
w postaci publikacji i przedmiotów kultur y materialnej i niematerialnej stanowiących świadectwo dziejów
Tczewa, zostaną udostępnione zwiedzającym.
MBP udostępn ia w sz y stkie swoje pocztówki w formie zdigitalizowanej na stronie Skarbnicy – tczewskiej
biblioteki wirtualnej, która rozpoczęła funkcjonowanie wraz z otwarciem nowego
obiektu. Na otwarcie biblioteki została przygotowana wystawa. Część stała ekspozycji prezentuje Stare Miasto,
jego przeszłość i teraźniejszość, co ma wielkie znaczenie z uwagi na rewitalizację Starówki. Ponadto obiekt
może się stać miejscem spotkań grup sąsiedzkich, będąc odpowiedzią na potrzeby

mieszkańców oraz organizacji pozarządowych w przestrzeni Starego Miasta. Inwest ycja zrealizowana
w ramach Projektu pn. „Miasto od-nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza”,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020, Oś priorytetowa
8, Działanie 8.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne,
8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne realizowane dla Obszaru Metropolitarnego Trójmiasta
– mechanizm ZIT.
W ramach realizowanego
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego „Społeczna od-nowa”,
pomieszczenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie
zostały uwzględnione jako
miejsce realizacji usług społecznych dla mieszkańców obszaru rewitalizacji, a pracownicy Biblioteki zaangażowani
będą w realizację usług społecznych na rzecz uczestników tego projektu.
Inwest ycja rozpoczęła się
w sierpniu 2018 r. Jej koszt to
4,2 mln zł.
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Niezwykła wystawa w… kinie

U

czestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Tczewie zorganizowali niezwykłą wystawę,
tematycznie nawiązującą do
walki z depresją.
Wystawa zainaugurowana
17 lutego, wpisała się w obchody Ogólnopolskiego Dnia
Walki z Depresją. Nawiązywała również do Światowego
Dnia Chorego. Tytuł wystawy „Wstań i idź” zaczerpnięty
został z homilii papieża Jana
Pawła II – z uwagi na fakt,
iż rok 2020 został ustanowiony rokiem papieskim.
– Wystawa została zaprezentowana w kinie Helios, dzięki

zostały informatory na temat
depresji i miejsc, gdzie można uzyskać wsparcie – mówi
Gabriela Brządkowska, dyrektor ŚDS.

czemu trafiła do szerszego
grona odbiorców. Prace wyrażały emocje twórców, ich spojrzenie na życie. Wykonane

zostały różnorodną techniką
(decoupage, malarstwo, rysunek, wyroby ze szkła i gliny). Ponadto przygotowane

Wystawę otworzył wiceprezydent Tczewa – Adam Urban
oraz dyrektor placówki – Gabriela Brządkowska. Zaznaczyli, jak ważna jest opieka
i wsparcie udzielane osobom
chorym. Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy
przedstawili program artystyczny, ukazujący motywację do walki z depresją.

Środowiskowy Dom
Samopomocy w Tczewie

Kolejny tczewski znaczek
turystyczny

O

kolicznościow y znaczek turystyczny wydany z okazji Jubileuszu 50-lecia Towarzystwa
Miłośników Ziemi Tczewskiej
(TMZT) wzbogacił istniejącą
kolekcję znaczków z Tczewa.
Elementem graficznym nowego znaczka jest Ławeczka Romana Landowskiego
znajdująca się na tczewskiej
starówce.
Inicjatorem przedsięwzięcia
jest Rada Towarzystwa z jej
prezesem Januszem Landowskim. Stowarzyszenie zrzesza społeczników, którzy pokochali swoje miasto i jego
najbliższą ziemię. To właśnie
50 lat temu, 13 marca 1970 r.
powstał Komitet Założycielski zrzeszający 17 osób, wśród
nich: Romana Landowskiego, Romualda Wentowskiego, Józefa Dylkiewicza, Jana
Ejankowskiego i Bronislawa Goździelewskiego. Pierwszym prezesem został w ybrany Czesław Glinkowski.
25 kwietnia 1970 r. TMZT

zostało wpisane do rejestru
stowarzyszeń.
Na przestrzeni 50 lat TMZT
podejmowało wiele inicjatyw
i było organizatorem licznych
wydarzeń społeczno-kulturalnych. Wśród dokonań Towarzystwa było m. in. powołanie Społecznego Muzeum
Regionalnego w Piasecznie
(1970). Organizowano koncerty muzyki kameralnej i cykl
Tczewskich Spotkań Teatralnych. Rozpoczęto badania archeologiczne na terenie starówki, realizowane z dotacji
miasta, a także w ykonano
dokumentację ochrony średniowiecznych murów obronnych. Towarzystwo zabiegało
także o powstanie Muzeum
Wisły w Tczewie. Staraniem
członków TMZT zorganizowano ogólnopolską sesję naukową „Kociewie w muzyce”
oraz przeprowadzono liczne
konkursy wiedzy o mieście
i regionie. TMZT jako organizacja pozarządowa była inicjatorem powstania w 1985 r.
Kociewsk iego K antor u

Edytorskiego, który od
1986 r. rozpoczął wydawać nadal ukazujący
się Kociewski Magazyn
Regionalny. Towarzystwo
jako współorganizator realizowało wiele wystaw dokumentalnych, konferencji naukowych, a także konkursów
literackich. Zabiegało również
o wydawanie biuletynu informacyjnego „Panorama Miasta” (1994). Wśród działań
regionalnych Towarzystwa
należ y odnotować czy nny
udział w organizacji Kongresów Kociewskich. Od 2008 r.
TMZT jest głównym organizatorem Festiwalu Twórczości
Kociewskiej im. Romana Landowskiego, który skupia młode pokolenia całego Kociewia.
Za dzia łalność społeczną
i kulturalną dla dobra miasta
Tczewa i regionu, TMZT zostało wyróżnione przez Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego (2010), otrzymało za 2011 r. nagrodę „Kociewskie Pióro”, w 2012 r.
Towarz yst wo odznaczono

medalem „Chwalba Grzymisława”, a w 2013 r. podczas
sesji Rady Miejskiej zostało
wyróżnione dyplomem i statuetką przez Samorząd Miejski w Tczewie.
Znaczek można kupić w siedzibie firmy GTC Group przy
ul. Mickiewicza 9 w Tczewie.
Obecnie mamy w Tczew ie
6 numerycznych znaczków turystycznych oraz 3 okolicznościowe. W Polsce znaczkiem
turystycznym w yróżniono
924 miejsca (dane na dzień
25.02.2020 r.), z czego w woj.
pomorskim 47. Z różnych
okazji i rocznicow ych w ydarzeń wydano również 86
okolicznościowych znaczków
turystycznych tzw. jokerów.
Są one bardzo poszukiwane
przez kolekcjonerów.

(A.M, J.L.)
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Po Tczewie śladami gen. Hallera

J

W tym roku przypada 100.
rocznica przybycia generała
do grodu Sambora. Uczestnicy
spaceru poznali dzieje wkroczenia 30 stycznia 1920 roku
wojsk Frontu Pomorskiego do
Tczewa, powitanie ich oraz dowódcy przez mieszkańców Kociewia. Józef Haller przybył
do miasta nad Wisłą 4 lutego
1920 i powiedział: „Ślubuję, że
tej ziemi nie oddamy nigdy!”.
Po czym zawołał „Nie rzucim
ziemi, skąd nasz ród”.

poznali dzieje pomnika cesarza Wilhelma I. Pomnik został
zniszczony przez marynarzy
przybyłych wraz z Hallerem
do Tczewa. W Miejskiej Bibliotece dr Krzysztof Korda
przedstawił zdjęcia i dokumenty z 1920 roku, znajdujące się w zbiorach tczewskiej
książnicy. Spacer zakończył
się na placu Hallera.
Fot. Tomasz Jagielski

uż po raz trzeci Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie
oddział Kociewski w Tczewie zorganizowało historyczny
spacer. Tym razem bohaterem
spotkania był gen. Józef Haller.

W Fabryce Sztuk uczestnicy
spaceru obejrzeli repliki czapki generała i pierścienia, który

wrzucił do Morza Bałtyckiego
podczas zaślubin w Pucku. Na
placu Marszałka Piłsudskiego

II Histor yczny Spacer pt.
„Tczewskie ślady gen. Józefa Hallera” przygotowali ZKP
oddział Kociewski w Tczewie, Miejska Biblioteka im. A.
Skultera w Tczewie oraz Fabryka Sztuk w Tczewie.

Tomasz Jagielski

Debata napoleońska
O bitwie o Tczew i Marii Walewskiej

O

bitwie o Tczew z 1807 r.,
ale też o miłości Napoleona do Marii Walewskiej rozmawiali uczestnicy
debaty napoleońskiej.

Tczew stanowił dla Napoleona
bardzo ważny punkt strategiczny na drodze do Gdańska,
gdzie krzyżowały się szlaki z
północy na południe i z zachodu na wschód. Szturm na
miasto wyznaczono 23 lutego 1807 roku. Bitwa o Tczew
była pierwszą na ziemiach
polskich, w której o mało życia nie stracili słynni dowódcy. Ciężko ranny został generał Jan Henryk Dąbrowski,
a jego synowi pułkownikowi
Janowi Michałowi Dąbrowskiemu w wyniku zranienia
amputowano lewą rękę.

Fot. Tomasz Jagielski

Fundacja Napoleońsk a w
Gdańsku, Fabryka Sztuk w
Tczewie oraz Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie oddział
Kociewski w Tczewie przygotowały debatę napoleońską.
Wydarzenie odbyło się 24 lutego w Fabryce Sztuk.

O wydarzeniach sprzed lat
opowiedzieli tczewscy historycy oraz goście z Warszawy i
Gdańska. Jan Kulas zreferował temat „Napoleon a sprawa polska”. Jakub Borkowicz
opowiedział o wrażeniach
żołnierzy z pobytu na Kociewiu. Kazimierz Ickiewicz,
radny Rady Miejskiej w Tczewie, współautor wielu książek
i artykułów naukowych o tematyce regionalnej, omówił

udział wojsk polskich w zdobywaniu grodu nad Wisłą.
Działacze regionalni ze Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddziału Kociewskiego w
Tczewie przypomnieli wielką bitwę w małym mieście z
1807 roku.
Adam Koperkiewicz - wieloletni dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Gdańska,
podkreślił znaczenie postaci

Napoleona w historii Polski. Dr Krzysztof Ostrowski twórca Ośrodka Studiów Epoki Napoleońskiej w Pułtusku
przedstawił szlak Napoleona
w Polsce. Prof. Andrzej Januszajtis, znawca historii Gdańska, wspominał o relacjach
cesarza Francuzów i Józefa
Wybickiego. Lekarz Wojciech
Bielicki, prezes Fundacji Napoleona przekazał informacje o zastosowaniu i możliwościach ówczesnej medycyny.
W debacie wystąpi sam Napoleon - rekonstruktor Piotr
Zawada.
Zebrana publiczność, ta starsza i młodsza, dzięki temu spotkaniu miała okazję odkryć
dzieje Tczewa sprzed ponad
200 lat.
Uczestnicy spotkania mieli także możliwość obejrzenia stałej wystawy poświęconej Napoleonowi, bitwie o
Tczew i jego miłości do Marii
Walewskiej.

Tomasz Jagielski
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Bramy triumfalne dla prezydenta

Fot. ze z biorów Dawnego Tczewa

Tczewianie doskonale pamiętają przyjazdy prezydentów
III RP – Lecha Kaczyńskiego,
Bronisława Komorowskiego
i Andrzeja Dudy. Aby
dowiedzieć się, jaki przebieg
miała wizyta prezydenta
Stanisława Wojciechowskiego w 1923 r., musimy zajrzeć
do starych gazet i kronik.
Stary dworzec kolejowy na który wjechał prezydent Wojciechowski
Stanisław Wojciechowski (1869-1953) został wybrany prezydentem w grudniu 1922 r.
Już kilka miesięcy później przyjechał do grodu Sambora.

Wjeżdża prezydencki
pociąg…
Informację o przygotowaniach
do wizyty podała 1 kwietnia
1923 r. „Gazeta Gdańska”.
– „ Aby omów ić szczegóły
przyjęcia w grodzie naszym
Najwyższego Dostojnika Państwa, byli tu wojewoda pomorski Jan Brejski i generalny adiutant Prezydenta RP
pułkownik Zaruski z Warszawy, którzy ustalili w porozumieniu ze starostą następujący program” – podała gazeta.
Przyjazd głowy państwa specjalnym pociągiem zaplanowano na 24 kwietnia. Starosta tczewski miał przyjąć
gościa jeszcze na stacji w Laskowicach. O godz. 14.00 pociąg prezydenta miał wjechać
na dworzec w Tczewie, gdzie
mieli już czekać burmistrz
miasta i naczelnicy tutejszych
urzędów. Na godz. 15.00 zaplanowano zwiedzanie miasta, mostów, portu zimowego, wałów wiślanych, terenów
przyszłego portu tczewskiego
oraz warsztatów kolejowych.
O godz. 18.00 u starosty miała
się odbyć kolacja, a punktualnie o 20.30 wielki raut w Hali
Miejskiej, z programem koncertowym z udziałem osób zaproszonych „wszystkich sfer”.

Na uroczystym raucie
Obszerną relację z wizyty Stanisława Wojciechowskiego w
Tczewie zdał „Goniec Wielkopolski”, tytułując ją: „Imponująca manifestacja na Pomorzu. Serdeczne przyjęcie
prezydenta Rzeczpospolitej”.
Prezydent przybył do Tczewa
o godzinie 16.15.
– „Niezliczone tłumy zaległy
plac przed dworcem oraz ulice, którymi przejeżdżał Prezydent Rzeczpospolitej – relacjonował reporter. – Na
domach rządowych i prywatnych powiewały flagi narodowe. Na ulicach ustawione były
szpalery, uformowane przez
organizacje i cechy ze sztandarami, przez szkoły, straż
ogniową itp.”
Na ulicach stanęły bramy
triumfalne. Przy pierwszej
bramie powitał prezydenta
burmistrz Stefan Wojczyński, wręczając mu srebrne
klucze do miasta oraz chleb i
sól. Następnie prezydent udał
się do kościoła farnego, gdzie
odśpiewano uroczyste „Te
Deum” oraz „Boże coś Polskę”.
Przed kościołem ewangelickim, czyli dzisiejszym kościołem pw. św. Stanisława Kostki, z prezydentem spotkali się
przedstawiciele gminy ewangelickiej z pastorem na czele,
zapewniając o swojej lojalności wobec państwa polskiego i
prosząc o opiekę nad zborem.
Prz y bramie prz ygotowanej przez tczewskich kupców

witał prezydenta Jan Struczyński, a przy kolejnej, postawionej przez rolników ziemi tczewskiej, poseł na Sejm
RP Bronisław Mania z Rajków (gm. Pelplin). Przed budynkiem starostwa prezydenta powitał starosta Wacław
Dytkiewicz.
– „Po udzieleniu audiencji
przed prezydentem odbyła
się defilada szkół ludowych
i średnich oraz cechów ze
sztandarami, straży ogniowej,
Sokoła itp. – czytamy w „Gońcu”. – Po wieczerzy u starosty Dytkiewicza był prezydent
RP obecny na raucie, wydanym na jego cześć przez społeczeństwo Tczewa. O godz.
24.00 prezydent odjechał na
dworzec.”

Bukiet róż dla głowy
państwa
Prezydent Wojciechowski odwiedził też wieś Suchostrzygi
– dzisiaj największą dzielnicę Tczewa. Wizytę odnotowała kronika tamtejszej szkoły, której tradycję kontynuuje
Szkoła Podstawowa nr 8.
– „Cała tutejsza ludność nie
szczędziła ani pracy, ani wydatków, aby najwyższego dostojnika Państwa jak najserdeczniej przywitać – czytamy
w kronice. – U wstępu do wioski zbudowano wielką bramę triumfalną z napisem:
>>Wjeżdżaj i patrz i patrz na
nas!<< Przed szkołą został pobudowany wielki baldachim

z napisem: >>Witamy Cię, ojcze, w grodzie swym!<<
Głowę państwa przywitał kierownik szkoły p. Gliński, otoczony przez uczniów i mieszkańców wsi, który powiedział:
– „Z Twojej woli, Boże Wszechmogący, wita naród polski na
tronie Rzeczpospolitej – Ojca!,
który dzieli się sercem i dobrocią swą – z narodem swym.
Dzień zmartwychwstania naszej ojczyzny, dzień wyboru
pana Prezydenta, dzień wjazdu Twego w gród dzieci swych,
zostaje dniem pamiętnym w
naszej historii. Wstępuj krokami miłości w swym wielkim ogrodzie, zagęszczonem
tak licznem kwiatem! A kwiat
zroszony rosą woła i wołać nie
przestanie: Długich lat życia
racz mu dać Panie!”
Po przemowie kierownika
szkoły Małgorzata Machlińska, uczennica II klasy, powiedziała wiersz i wręczyła
prezydentowi bukiet białych
róż. Prezydent podziękował
serdecznie za niespodziankę,
pocałował dziewczęta w czoło
i odjechał. Żegnały go tłumy
śpiewające „Boże coś Polskę”.
– „Dzień przyjęcia prezydenta miał być pamiętnym dla
wszystkich obywateli tutejszej
gminy. Z tego powodu urządził
zarząd gminny pod kierownictwem p. Glińskiego na sali
p. Berenta obiad i kolację dla
wszystkich ubogich” – podano w szkolnej kronice.

Dawny Tczew
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Mastermind w Domu Przedsiębiorcy
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lutego w Domu Przedsiębiorcy rozpoczęto nowy cykl spotkań
„Mastermind”, podczas którego
omawialiśmy temat współpracy z trudnym
kliencie i jak sobie radzić w stresujących sytuacjach. Przedsiębiorcy mieli okazję podzielić się z nami swoimi doświadczeniami
w pracy z ludźmi. Spotkanie poprowadziła
Marzena Grochowska – trener, coach, brainolog z firmy Get Choice.
Spotkania „Mastermind” to najczęściej grupa którą łączy to, że każda z nich ma jakiś cel
(nieważne jak mały lub wielki), który chciałaby zrealizować. Celem istnienia grupy jest
wzajemne wspieranie się. Od innych możemy otrzymać zarówno konkretną wiedzę, kostruktywną krytyką, subiektywne opinie, jak

i ciepłe wsparcie i zrozumienie, a najważniejsze: szczere zainteresowanie i zaangażowanie
w nasze problemy. Jednym słowem: to czego
akurat potrzebujemy.
Chcemy dzielić się wiedzą i dobrymi praktykami. Poznawać nowe firmy i tworzyć nowe
relacje między podmiotami. W skrócie każde ze spotkań to wiedza, praktyka, biznes,
networking, kontakty i relacje, które warto podtrzymać! Nowy cykl spotkań zastąpił wcześniejsze wydarzenia z serii „Szminki ploty papiloty” - spotkania kobiet biznesu.
Kolejne spotkanie Mastermind zaplanowaliśmy na 26 marca na godz. 17.00 – szczegółowe informacje o naszych spotkania dostępne
są na stronie: www.dp.tczew.pl. Serdecznie
zapraszamy!

Ile firm mamy w Tczewie?

P

rezentujemy Państwu zestawienie liczby
os. fiz. prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Tczewa, w tym
podmiotów gospodarki narodowej wg. rejestru GUS, na koniec 2019 roku.
Jak widać na przełomie lat można zaobserwować cykliczne zmiany w ilości form
na rynku i duży przyrost w III kwartale
2019 r. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku osób f iz ycznych, gdzie rów nież

100-lecie powrotu Tczewa
w granice Rzeczypospolitej
i zaślubin Polski z Bałtykiem

+
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

ZAPRASZAMY
NA KONSULTACJE!
Szukasz dotacji lub funduszy
unijnych na start lub rozwój
firmy?

ZAPYTAJ

o Lokalny Punkt Informacyjny
Funduszy Europejskich
z Malborka lub Pomorski
Fundusz Pożyczkowy

›
›
›

Szukasz porady prawnej
dla swojej firmy?
Chciałbyś porozmawiać
o podatkach w swoje firmie?
Chciałbyś rozpocząć promocję
swojej działalności w mediach
społecznościowych i nie wiesz
jak zacząć?

SKORZYSTAJ

z bezpłatnych konsultacji
w Domu Przedsiębiorcy!

obserwujemy większą liczbę przedsiębiorców w stosunku do roku 2018 r. Dane te
mogą odzwierciedlać dobrą koniunkturę
na rynku handlu i usług w roku 2019, a także sytuację na rynku pracy. Obecnie początek 2020 roku zwiastuje już lekkie spowolnienie w wielu gałęziach gospodarki,
jednakże wkrótce przekonamy się co przyniesienie nam I kwartał 2020 r. na podstawie wskaźników wg. GUS.

Rok

2015

2016

2017

2018

2019

Liczba os. fiz. pr. dział. gosp. wg. danych z CEIDG, na
podstawie głównego miejsca prowadzenia.

3697

3677

3606

3342

3455

Liczba os. fiz. pr. dział. gosp. wg. danych GUS

4 232

4 192

4 147

4 273

4351*

Liczba podmiotów gospodarczych ogółem

5 865

5 844

5 824

5 840

5955*

* dane z GUS – III kwartał 2019 r.
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Co miesiąc organizowane są
bezpłatne konsultacje. Jeśli
chcesz uzyskać poradę, to
zapraszamy
do Domu Przedsiębiorcy
w Tczewie.

SPRAWDŹ

terminy spotkań i konsultacji
› dp.tczew.pl
› facebook.com/dptczew
› tel. 58 777 53 41
Program współfinansowany
przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
oraz Gminę Miejską Tczew.

18

/2020

ROWER

miasta

MARZEC

„Rowerem do pracy” – edycja 2020

R

uszyła IV edycja konkursu „Rowerem do Pracy”. Wyniki zeszłorocznej edycji konkursu przeszły
nasze najśmielsze oczekiwania. Zakończyliśmy konkurs z liczbą 500 uczestników i uczestniczek z 54 firm.
To dzięki Państwa pracownikom udało się pokonać prawie
350 tys. km poprzez 55 tys.
przejazdów (w tym 38 590
do/z pracy). To tak jakbyśmy
9 razy okrążyli Ziemię. Dzięki konkursowi zaoszczędziliśmy 87 300 kg CO2! Wierzymy, że w edycji 2020 będzie
podobnie.
Konkurs ma na celu promocję roweru jako codziennego
środka transportu. Pracownicy zatrudnieni w firmach
z siedzibą i/lub oddziałami na terenie Tczewa mają
szansę zawalczyć o pakiety śniadaniowe, gadżety, lepszą kondycję, świeższe powietrze i miasto bez korków.
Jak to zrobić? Wystarczy zarejestrować firmę, a następnie pracowników (każdy robi
to indywidualnie) na stronie www.roweremdopracy.
tczew.pl oraz zacząć korzystać
z aplikacji STRAVA.
Rejestracja firm oraz pracowników ruszyła 16 marca
na stronie www.roweremdopracy.tczew.pl Start konkursu
jest zaplanowany na 30 marca,
a koniec na 4 października br.
Pierwszy krokiem do udziału w konkursie jest rejestracja firmy na stronie konkursu. Koordynator, wyznaczony
przez pracodawcę, generuje
indywidualny kod, który pozwoli na identyfikację pracow nika z jego za k ładem
pracy. Osoby zainteresowane dojeżdżaniem w ramach
Rowerem do Pracy ściągają
aplikację STRAVA a następnie łączą konto z konkursem
i przechodzą do uzupełnienia danych.
Motywacji do wybraniu roweru jako środka transportu jest
wiele. Na pracowników, którzy zarejestrują przynajmniej

6 przejazdów w tygodniu czekają pakiety śniadaniowe.
W tej edycji konkursu będziemy, tak jak w zeszłym roku,
przeliczać wykonane przejazdy i przejechane kilometry na
punkty, a uczestnicy za zdobyte punkty będą mogli kupować nagrody np. bilety do
kina, zniżki do restauracji,
karnet do siłownię itp., w specjalnym sklepie znajdującym
się w profilu użytkownika na
stronie www.roweremdopracy.tczew.pl. W zeszłej edycji
uczestnicy i uczestniczki dokonali ponad 800 zakupów
w sklepie konkursowym.

›

Tak jak rok temu tak i w tej
edycji konkursu dopuszczamy również przejazdy rekreacyjne jakie uczestnicy będą
wykonywać przed i po pracy oraz w weekendy. Zależy
nam na mieście rowerowym
bez korków więc premiowanie jazdy na rowerze po pracy
również jest istotne.
Oprócz tego, dla najbardziej
aktywnych firm przewidziano
wyróżnienia w kategoriach:

›

Zasady przyznawania punktów będą następujące:

›

›

za każdy dojazd lub wyjazd
z przypisanego użytkownikowi miejsca pracy (np. obszar na mapie o promieniu
300 m) – 50 punktów,

›

za każdy przejechany rowerem kilometr – 1 punkt.

›

Premię punktową za przejazd do i z pracy użytkownik
może otrzymać maksymalnie
2 razy dziennie w 5 dowolnych
dniach w tygodniu. Za każdy
inny przejazd czyli nie dotyczący dojazdu i powrotu z pracy punkty będą przyznawane
w następujący sposób:

›

za każdy przejazd
– 5 punktów,

za każdy przejechany
rowerem kilometr
– 1 punkt.

›
›

najwięcej punktów zdobytych przez uczestników
konkursu z firmy w kategorii: jednoosobowa działalność gospodarcza
najwięcej punktów dobytych przez uczestników
konkursu z firmy w kategorii: mikro firma
(2-10 osób)
najwięcej punktów dobytych przez uczestników
konkursu z firmy w kategorii: mała firma (11-50 osób)
najwięcej punktów dobytych
przez uczestników konkursu
z firmy w kategorii: średnia
firma (51-250 osób)
najwięcej punktów dobytych przez uczestników
konkursu z firmy w kategorii: duża firma (2511000 osób)

›

›

›

najwięcej punktów dobytych przez uczestników
konkursu z firmy w kategorii: największa firma
(>1000 osób)
największy odsetek pracowników biorących udział
w konkursie (którzy odbyli minimum 50 podróży
do/z pracy na rowerze),
największa inwestycja
w rozwój ruchu rowerowego w firmie dokonana od
dnia zakończenia konkursu „Rowerem do Pracy”
w 2019 roku do dnia zakończenia konkursu „Rowerem do Pracy” w 2020 r.

Zwycięskie firmy otrzymają puchar/dyplom, zaś pracownicy tej firmy otrzymują
upominki.
Regulamin konkursu jest dostępny na stronie www.roweremdopracy.tczew.pl
Konkurs „Rowerem do Pracy” jest realizowany w ramach
projektu pt.: Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi, współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Patronat medialny: Dziennik
Bałtycki, serwisy informacyjny tcz.pl i naszemiasto.pl, telewizja Tetka, radio Tczew.
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100-lecie powrotu Tczewa
w granice Rzeczypospolitej
i zaślubin Polski z Bałtykiem
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Informacja na temat zgłaszania kandydatów na ławników
do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023.
Wybory uzupełniające na kadencję 2020-2023
Prezes Sądu Okręgowego
w Gdańsku zwrócił się
z prośbą do Rady Miejskiej
w Tczewie o przeprowadzenie wyborów uzupełniających i dokonanie
wyboru 3 osób na ławników do Sądu Rejonowego
w Tczewie na kadencję
2020-2023.

››
›
›
›
›
›
›
›

Z

godnie z art. 163 § 2
ustawy z dnia 27 lipca
2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych przed
prz ystąpieniem do w yborów rada gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji rady gminy swoją opinię
o zgłoszonych kandydatach,
w szczególności w zakresie
spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.
Ł aw n i ków do s ądów p o wszechnych w ybiera Rada
Miejska zgodnie z ustalonym limitem przez Prezesa
Sądu Okręgowego w Gdańsku
w głosowaniu tajnym spośród
zgłoszonych kandydatów.
Do orzekania w sprawach
z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw
pracowniczych.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
Kandydatów na ławników
mogą zgłaszać radom gmin:
prezesi właściwych sądów,
stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe
zarejestrowane na podstawie

ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY
TEN, KTO:
posiada obywatelstwo polskie i korzysta
z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
jest nieskazitelnego charakteru;
ukończył 30 lat;
jest zatrudniony, prowadzi działalność
gospodarczą lub mieszka w miejscu
kandydowania co najmniej od roku;
nie przekroczył 70 lat;
jest zdolny, ze względu na stan zdrowia,
do pełnienia obowiązków ławnika,
posiada co najmniej wykształcenie
średnie lub średnie branżowe.

przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz
co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie miasta Tczewa
w terminie do dnia 27 marca 2020 r.
Zgłoszenie kandydata na ławnika dokonuje się na karcie
zgłoszenia (wzór karty można
będzie uzyskać nieodpłatnie
w Urzędzie Miejskim w Tczewie, za pośrednictwem Internetu oraz na stronach oznaczonych www.ms.gov.pl).

›

›
›

Do karty zgłoszenia kandydat
ma obowiązek dołączyć:

›
›

›

informację z Krajowego
Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo
skarbowe,
oświadczenie kandydata,
że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,
a także że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

›

ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ:
› osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach
oraz prokuraturze;
› osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia
można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania
sądowego;
› funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska
związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
› adwokaci i aplikanci adwokaccy;
› radcy prawni i aplikanci radcowscy;
› duchowni;
› żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
› funkcjonariusze Służby Więziennej;
› radni gminy, powiatu, województwa.

zaświadczenie lekarskie
o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej
opiece zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy
składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego,
do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego
na karcie zgłoszenia przez
stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną
na podstawie przepisów
prawa, dołącza się również
aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo
odpis lub zaświadczenie
potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru
lub ewidencji dotyczącej
tej organizacji,
do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego
na karcie zgłoszenia przez
obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą

imię (imiona), nazwisko,
numer ewidencyjny PESEL,
miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis
każdej z pięćdziesięciu osób
zgłaszających kandydata.
D ok u ment y w y m ien ione
w punktach 1-4 powinny być
opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed
dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w punkcie 6 nie
wcześniejszą niż trzy miesiące
przed dniem zgłoszenia.
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb
Państwa. Opłaty za badanie
lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego
Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego
właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.
Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymagań formalnych określonych przepisami prawa lub które wpłyną
do Rady Miejskiej w Tczewie
po upływie terminu nie będą
brane pod uwagę.
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XXI Miejski Konkurs Ekologiczny

W

Miejskie eliminacje objęły uczniów klas 5, 6,
7 oraz 8 i były one ostatnim etapem, który miał
na celu wyłonienie uczniów o największej wiedzy
z dziedziny ekologii i ochrony środowiska naturalnego. Laureaci szkolnych konkursów ekologicznych rozwiązywali testy. Zadania konkursowe zawierały także problematykę recyklingu oraz
wpływ działań człowieka na stan środowiska
naturalnego. Hasło konkursu nawiązywało do
aktualnie ważnej problematyki zanieczyszczeń
powietrza, wody i gleby oraz projektu termomodernizacji prowadzonego przez UM w Tczewie.
Uczniowie biorący udział w konkursie wykazali się nie tylko wiedzą i umiejętnościami z zakresu ekologii, zdobytymi na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych, zajęciach organizowanych
przez Pracownię Edukacji Ekologicznej, ale także ogólnym oczytaniem dotyczącym tematyki
eliminacji.
Jak co roku, wielu uczniów w różnych szkołach
wystartowało w eliminacjach do naszego konkursu. Do etapu miejskiego zakwalifikowało się
50 uczestników: 22 z grupy starszej (od klasy
7 w górę) i 28 uczniów klas 5 i 6. Uczniowie mieli okazję do spotkania swoich rówieśników o zainteresowaniach przyrodniczych i ekologicznych.
Wszyscy otrzymali poczęstunek oraz bawełniane
torby ekologiczne z programu „Zielone zakupy”.
Konkurs jest doskonałą formą popularyzacji wiedzy ekologicznej wśród uczniów oraz przyczynia
się do rozwoju zainteresowań młodego człowieka. Tematyka konkursu jest szczególnie ważna dla młodego pokolenia, które będzie w przyszłości decydowało o losach naszego środowiska.
Dodatkową zachętą do dalszego zgłębiania wiedzy ekologicznej przez laureatów konkursów corocznie są atrakcyjne nagrody, które uczniowie
otrzymają na podsumowaniu wszystkich konkursów i programów odpadowych prowadzonych
przez Pracownię Edukacji Ekologicznej w bieżącym roku szkolnym. Miejski Konkurs Ekologiczny od lat jest jednym z najważniejszym wydarzeń edukacyjnych od początku istnienia PEE,
a jego celem jest popularyzacja wiedzy ekologicznej i promocja zachowań przynoszących korzyści środowisku – w tym oczywiście selektywnej
zbiórki i odzyskiwania surowców.
Urząd Miejski w Tczewie serdecznie gratuluje wiedzy wszystkim uczestnikom oraz ich
opiekunom.

Anna Peichert

Fot. Anna Peichert

XXI Miejskim Konkursie Ekologicznym pod hasłem „Ciepło, cieplej” zorganizowanym przez Pracownię Edukacji Ekologicznej Urzędu Miejskiego oraz Zespół
Szkół Katolickich w Tczewie wzięli udział uczniowie – laureaci szkolnych konkursów ekologicznych, które odbyły się w szkołach.

Uczniowie klas piątych i szóstych, którzy wykazali się największą wiedzą

I miejsce

KRZYSZTOF HAŁAS
klasa 6C – SP 11

nauczyciel: pani Barbara
Pawłuszewicz

II miejsce

JAN GOGULSKI
klasa 6C – SP 11

nauczyciel: pani Barbara
Pawłuszewicz

ANTONI PAWŁOWSKI
klasa 6G – SP 12

nauczyciele:
pani Katarzyna Nowak
i pani Agnieszka Huzarek

MARIA FRYCA
klasa 6F – SSP 2

nauczyciel: pani Alicja Kaczan

RAFAŁ KIEPIELA
klasa 6C – SP 5

nauczyciel:
pani Anna Kwella-Manikowska

FRANCISZEK BIELICKI
klasa 6B – SP 8

nauczyciel: pani Izabela Hinz

III miejsce

Wyróżnieni
uczniowie,
którzy zdobyli
19 punktów

ZOFIA ŁUCKA
klasa 6C – SP 11
NATALIA ZĄBEK
klasa 6A – SP 11
JASMINA SAIDOVA
klasa 6E – SP 12

nauczyciel:
pani Barbara Pawłuszewicz
nauczyciele: panie Katarzyna
Nowak i Agnieszka Huzarek

Uczniowie klas siódmych i ósmych, którzy wykazali się największą wiedzą

I miejsce

OLIWIA WYSOCKA
klasa 7E – SP 4

nauczyciel: pani Ewa Szwaczka

II miejsce

WERONIKA GAŁĄZKA
klasa 8F – SP 4

nauczyciel: pani Ewa Szwaczka

III miejsce

FILIP BIESZKE
klasa 8A – SP 4

nauczyciel:
pani Hanna Rynkiewicz

Hubert Kamiński
klasa 8G – SP4

nauczyciel:
pani Hanna Rynkiewicz

Miłosz Galiński
klasa 7F – SP1

nauczyciel:
pani Hanna Bronk

Wyróżnieni
uczniowie,
którzy zdobyli
21 punktów

››100

››

FABRYKA SZTUK

100-lecie powrotu Tczewa
w granice Rzeczypospolitej
i zaślubin Polski z Bałtykiem
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Historia pieniądza
część druga
Radosław Wiecki
Fabryka Sztuk

Początek XX wieku przyniósł kolejny przełom, jeśli chodzi o historię środków płatniczych. Pojawiła
się karta płatnicza. W 1914 roku, w USA, firma Western Union wprowadziła kartę obciążeniową. Na jej
podstawie można było dokonać zakupu towarów lub
usług. Początkowo karta była kawałkiem metalu, dopiero później przyjęła znaną nam współczesną formę
plastikowego prostokąta. Taka forma transakcji bardzo szybko zyskiwała na popularności. W 1950 roku
pojawiła się, również w Stanach Zjednoczonych, uniwersalna karta pozwalająca płacić we wszystkich hotelach i restauracjach amerykańskich. W kolejnych
latach zasięg i dostępność kart płatniczych rosły gwałtownie. Dzisiaj stanowią już element, bez którego
ciężko wyobrazić sobie codzienne życie. Po 2000 roku
rozwój sieci informatycznych pozwolił na coraz doskonalszy rozwój płatności elektronicznych. Pojawiły się systemy i możliwości, które nie tylko wspierają
karty płatnicze, ale wręcz je zastępują. Możliwość dokonywania zakupów przez Internet, płatności smartfonem czy za pomocą komputera nikogo już nie dziwią. Coraz częściej tradycyjny portfel zastępuje jego
elektroniczna wersja.

Ważenie monet, rycina, XVII-XVIII w.

Fot. Jacek Cherek

W Polsce przedrozbiorowej kilkukrotnie sygnalizowano potrzebę wprowadzenia do obiegu banknotów.
Urzeczywistniło się to podczas powstania kościuszkowskiego w 1794 roku. Wówczas władze powstańcze wyemitowały „bilety kasowe”, czyli pierwsze polskie pieniądze papierowe, które miały mieć pokrycie
w złocie, tzn. stanowić jego odpowiednią równowartość. Niestety nigdy nie udało się tego dokonać
– idea upadła wraz ze zdławieniem powstania przez
zaborców.

Ze zbiorów Rijksmuseum, domena publiczna

P

rzełomowym momentem w historii pieniądza
było wprowadzenie banknotów, czyli pieniędzy
papierowych. Pomimo tego, że były one znane
w Chinach już w IX wieku n.e., w Europie traktowano
je jako mało znacząca ciekawostkę. Sytuacja zaczęła
zmieniać się dopiero w XVII wieku. Jednym z pierwszych państw, które dostrzegło potrzebę zmiany środków płatniczych, była Szwecja. Wyczerpana licznymi
wojnami, posiadająca znikome złoża kruszców szlachetnych, biła monety z miedzi. Miały postać kwadratowych bądź prostokątnych płyt i osiągały olbrzymie
rozmiary. Najcięższe potrafiły ważyć 20 kilogramów. Posługiwanie się takimi „monetami” było bardzo trudne. Postanowiono więc uprosić cały system.
Wprowadzono w obieg papierowe kwity, które stanowiły równowartość kruszcu. Emitował je Szwedzki
Bank Narodowy, który powstał w 1668 roku. Podobnie postąpiono w Anglii oraz w nowo powstałych koloniach w Ameryce Północnej. Po raz drugi, w ogólnoświatowym handlu, doszło do rewolucji – papierowe
pieniądze, czyli banknoty, stały się powszechne.

Na wystawie w Fabryce Sztuk można wyprodukować własny banknot – oczywiście w formie
zabawy
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Apel Głównego Inspektora Sanitarnego
w związku z występowaniem
koronawirusa w Polsce
Państwowa Inspekcja Sanitarna
materiały prasowe

W

z w iązku z sy tuac ją w ystępowania koronawirusa
w Polsce, w trosce o wspólne
bezpieczeństwo zdrowotne,
apelujemy o przestrzegania
zaleceń Państwowej Inspekcji
Sanitarnej i stosowania się do
wytycznych służb sanitarnych
w zakresie kwarantanny i zasad higieny.
Rekomendujemy unikanie
uczestniczenia w imprezach
masowych oraz zaniechania
podróży, zwłaszcza do krajów
o wysokim ryzyku zakażenia
się koronawirusem.
W przypadku gorszego samopoczucia, zwłaszcza gorączki i innych objawów grypopodobnych, zachęcamy do
powstrzymania się od w ychodzenia z domu i spotkań
z innymi osobami.
Prosimy o otoczenie szczególną opieką osób starszych i innych osób o obniżonej odporności. W szczególności chodzi
o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy,
zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych, a także po prostu rozmowę.

APELUJEMY
o korzystanie wyłącznie
ze sprawdzonych źródeł
informacji o koronawirusie,
które znajdziecie Państwo
w serwisach instytucji publicznych, na stronach:
› gis.gov.pl,
› gov.pl/koronawirus
› bezpłatna infolinia NFZ
800-190-590

ZALECENIA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
Duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa
i innych wirusów przenoszonych drogą kropelkową.
Jeżeli to możliwe, należy ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych i poprosić
bliskich o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak
zakupy, zaopatrzenie w leki,
załatwianie spraw urzędowych i pocztowych.

CZĘSTO MYJ RĘCE
Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli
nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60
proc.). Koronawirus jest podatny na rozpuszczalniki lipidów,
co oznacza, że dokładne, co najmniej 30-sekundowe mycie rąk
wodą ze zwykłym mydłem lub
detergentem, jest kluczowe, by
ograniczyć rozprzestrzeniania
się koronawirusa.

UNIKAJ DOTYKANIA OCZU,
NOSA I UST
Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust
zanieczyszczonymi rękami,

może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

REGULARNIE MYJ LUB DEZYNFEKUJ
POWIERZCHNIE DOTYKOWE
Powierzchnie dotykowe w tym
biurka, lady i stoły, klamki,
włączniki światła, poręcze
muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Wszystkie miejsca,
z których często korzystają domownicy powinny być starannie dezynfekowane.

REGULARNIE DEZYNFEKUJ SWÓJ
TELEFON I NIE KORZYSTAJ Z NIEGO
PODCZAS SPOŻYWANIA POSIŁKÓW
Na powierzchni telefonów
komórkowych bardzo łatwo
gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Regularnie dezynfekuj swój telefon
komórkowy (np.: wilgotnymi
chusteczkami nasączonymi
środkiem dezynfekującym).
Nie kładź telefonu na stole
i nie korzystaj z niego podczas
spożywania posiłków.

ZACHOWAJ BEZPIECZNĄ ODLEGŁOŚĆ
OD ROZMÓWCY
Należy zachować co najmniej
1-1,5 metr odległości z osobą,

która kaszle, kicha lub ma
gorączkę.

STOSUJ ZASADY OCHRONY
PODCZAS KICHANIA I KASZLU
Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką
– jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować
je środkami na bazie alkoholu
(min. 60 proc.). Zakrycie ust
i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym
wirusów.

ODŻYWIAJ SIĘ ZDROWO
I PAMIĘTAJ O NAWODNIENIU
ORGANIZMU
Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko przetwor zonej ż y w ności. Pa m ię taj o codziennym jedzeniu
minimum 5 porcji warzyw
i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm. Codziennie pij ok. 2 litry płynów (najlepiej wodę). Doświadczenia
z innych krajów wskazują,
że nie ma potrzeby robienia
zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się
koronawirusa.

