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BĘDZIE KOLEJNY MURAL

W NUMERZE






M. Mykowska



Agnieszka Cieśla z Wejherowa zdobyła nagrodę w konkursie
na koncepcję kolejnego tczewskiego muralu. Jej pomysł
zostanie zrealizowany w przyszłym roku na ścianie szczytowej bloku przy al. Zwycięstwa 3. Komisja konkursowa miała
w czym wybierać – w rywalizacji wzięło udział 49 uczestników z całej Polski, nadesłali łącznie 90 prac.
Więcej na str. 3 





Powstaje Centrum Usług
Wspólnych
Prezydent Tczewa odznaczony
Złotym Medalem „Za zasługi
dla Pracodawców Pomorza”
Tczewski Uniwersytet Trzeciego
Wieku – aktywni seniorzy
Nagrody dla najzdolniejszych
uczniów i studentów –
wnioski do końca października
Tczewianka brązową
medalistką mistrzostw świata
w radioorientacji sportowej
11 listopada – świętujemy
niepodległość

 • Aktualności

Październik 2016 • Panorama Miasta • www.wrotatczewa.pl • www.bip.tczew.pl

XXIII SESJA

11 listopada

Będzie słodko i radośnie

Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki zaprasza wszystkich tczewian na uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości – w piątek 11 listopada.
Oprócz elementów patriotyczno–religijnych, odbędzie się festyn, widowisko laserowe, koncerty. Będzie radośnie
i słodko. Dla uczestników uroczystości
będziemy mieli m.in. flagi narodowe, kotyliony, gorący biały i czerwony barszcz,
słodkości i wiele innych atrakcji.
Część patriotyczno-religijna:
– ok. 12.30 – zbiórka uczestników na pl. św. Grzegorza
– godz. 13.00 – uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny w kościele
pw. Podwyższenia Krzyża św.
– po mszy – przemarsz w kierunku pl. Piłsudskiego
– ok. godz. 14.10 – złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod obeliskiem marsz. J. Piłsudskiego
– ok. godz. 14.20 – uroczystości przy pomniku „Ku chwale poległym
w obronie Ojczyzny” (cmentarz „stary”)
– ok. godz. 15.00 – przemarsz na pl. Hallera
– godz. 15.00-17.00 – FESTYN NA PL. HALLERA (scena muzyczna,
warsztaty artystyczne, atrakcje przygotowane m.in. przez Fabrykę
Sztuk, Miejską Bibliotekę Publiczną, Urząd Miejski)
godz. 16.00 – koncert Harcerskiej Orkiestry Dętej i Chóru ECHO
w Centrum Kultury i Sztuki (wstęp za okazaniem wejściówek)
godz. 17.00 – WIDOWISKO LASEROWO-multimedialne
i KONCERT KASI SZUBERT – pl. Hallera
Imprezy towarzyszące:
5.11 – XXVI Uliczny Bieg Sambora. Organizator: TCSiR
10.11 godz. 17.00 w Fabryce Sztuk – „W hołdzie Niepodległej” – wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych połączone z rozstrzygnięciem
konkursu muzycznego. Organizatorzy: Klub Inteligencji Katolickiej
i Fabryka Sztuk.

Miejski Kalendarz Imprez na 2017 r.
– czekamy na zgłoszenia
S

erdecznie zapraszamy do współtworzenia Kalendarza Imprez
Miejskich 2017.
Zgłoszenia wydarzeń z dziedziny kultury należy przysyłać do 18
listopada 2016 roku do Centrum Kultury i Sztuki:
• na adres Centrum – 83-110 Tczew, ul. St. Kard. Wyszyńskiego 10
• drogą mailową: mriebandt@ckis.tczew.pl,
• tel. 693 368 107
z dopiskiem KALENDARZ IMPREZ MIEJSKICH 2017.
Jednocześnie informujemy, że przyjęcie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z udostępnieniem sali widowiskowej lub innych pomieszczeń
CKIS. Te kwestie będą rozpatrywane i negocjowane indywidualnie.
Wymaga to złożenia do CKiS odrębnego pisma o wynajem sali.
Zgłoszenia wydarzeń z dziedziny sportu i rekreacji należy przysyłać do 18 listopada 2016 roku do Tczewskiego Centrum Sportu
i Rekreacji:
• na adres – 83-110 Tczew, ul. Wojska Polskiego 28a
• drogą mailową: sportrom@wp.pl
• lub faxem: 58 531 46 26.
z dopiskiem KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH 2017.
Pozostałe wydarzenia należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego
w Tczewie (Biuro Rzecznika Prasowego) – do 18 listopada 2016 r.
• na adres: 83-110 Tczew, pl. Piłsudskiego1, pok. 30
• drogą mailową: sniegula@um.tczew.pl
• faxem: 58 531 34 52.
UWAGA!
Zgłoszenia powinny zawierać nazwę imprezy, datę, godzinę (jeśli
jest możliwa do określenia), miejsce, i dane organizatora wydarzenia
(nazwę, adres i numer telefonu).

Porządek obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Tczewie na dzień
27 października 2016 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej
im. F. Fabicha w Urzędzie Miejskim w Tczewie (ul. 30 Stycznia 1)

I. Część pierwsza:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie sesji i powitanie gości.
Sprawdzenie obecności radnych.
Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji.
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z 29 września 2016 r.
Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za październik 2016 r.
Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych od 29 września do 26
października 2016 r.

II. Część druga:
7. Raport o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Tczewa w roku szkolnym 2015/2016.
8. Informacja z przebiegu„Nieobozowej Akcji Lato w 2016 r.”
9. Informacja Prezydenta Miasta o złożonych oświadczeniach majątkowych
za 2015 rok.
10. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych oświadczeniach
majątkowych za 2015 rok.
11. Przedstawienie protokołu nr 1/2016 z kontroli przeprowadzonej przez
zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tczewie w zakresie„Rozliczenie dotacji na zadania realizowane
ze środków gminnych na 2015 rok”.
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
12.1zmian w budżecie miasta Tczewa na 2016 rok,
12.2 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2016 -2029,
12.3określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,
12.4zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
w rejonie ul. Głowackiego w Tczewie,
12.5zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Tczewa, obejmującego tereny w rejonie ul. Głowackiego, drogi krajowej
nr 91 i ul. 30 Stycznia w Tczewie,
12.6zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina
Miejska Tczew oraz warunków i zasad korzystania z nich przez przewoźników i operatorów wraz ze stawkami opłat,
12.7nadania nazwy rondu w mieście Tczewie,
12.8wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Nad Wisłą 6, stanowiącej
własność Gminy Miejskiej Tczew, na której posadowiony jest budynek
usługowy,
12.9uchwalenia programu współpracy Gminy MiejskiejTczew z podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok,
12.10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej na
potrzeby Szpitali Tczewskich SA
13. Zgłaszanie interpelacji, zapytań oraz wniosków.
14. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.).

Ilu nas jest?
Na początku października br. w Tczewie zameldowane były 57 962
osoby, w tym 56 674 na pobyt stały i 1288 na pobyt czasowy. Od
początku września ubyło 48 osób.
Panorama Miasta – Biuletyn Informacyjny
Samorządu Miasta Tczewa
Rada Programowa:
Przewodniczący – Kazimierz Ickiewicz
Członkowie – Adam Urban, Katarzyna Mejna, Rajmund Dominikowski,
Mieczysław Matysiak
Redaktor naczelna – Małgorzata Mykowska
Redaguje:
Urząd Miejski w Tczewie ( 58 77–59–300,
Biuro Rzecznika Prasowego ( 58 77–59–322
Nakład: 8 000 egzemplarzy
Druk: Zakłady Graficzne w Tczewie
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Prezydent Tczewa odznaczony przez Pracodawców Pomorza
Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki został wyróżniony Złotym Medalem „Za zasługi dla Pracodawców Pomorza”.

W

ręczenie medalu nastąpiło
29 września podczas uroczystej Gali Jubileuszowej z okazji
25-lecia „Pracodawców Pomorza”
w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej
w Gdańsku.
„Pracodawcy Pomorza” to organizacją zrzeszającą obecnie blisko
900 firm zatrudniających prawie
70 tys. pracowników.
W uroczystości uczestniczyło ponad tysiąc osób, w tym trzej byli
prezydenci – Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski i Bronisław
Komorowski. W gali wzięli udział
również członkowie rządu, parlamentarzyści, eurodeputowani,

reprezentanci władz państwowych i samorządowych, liczne
grono przedsiębiorców.
Pracodawcy Pomorza, z okazji swego
jubileuszu, podziękowali osobom, instytucjom, uczelniom, przedsiębiorstwom, organizacjom za działalność
na rzecz rozwoju polskiego biznesu
i wręczyli odznaczenia najbardziej
zasłużonym. Wśród nagrodzonych
było 6 samorządowców:
– Mirosław Pobłocki, prezydent
Tczewa
– Paweł Adamowicz, prezydent
Gdańska
– Jacek Karnowski, prezydent
Sopotu

– Janina Kwiecień – starosta powiatu kartuskiego
– Witold Namyślak, burmistrz
Lęborka w latach 1993-1998,

Aż 90 prac oceniała komisja konkursowa zanim wyłoniła ten, który znajdzie się na ścianie szczytowej bloku
przy al. Zwycięstwa 3.

N

W skład komisji konkursowej
weszli:
– Mirosław Pobłocki, prezydent
Tczewa
– Adam Burczyk – zastępca prezydenta Tczewa
– Alicja Gajewska, dyrektor Fabryki Sztuk
– Krzysztof Korda – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
– Wiesława Dolina-Niżyńska
– grafik

– Daniel Piechowski – Zieleń dla tczewian.

	Odbiór odpadów – inaczej
W związku ze zbliżającym
się dniem Wszystkich
Świętych oraz Świętem
Niepodległości zmieni się
harmonogram odbioru odpadów. Odpady, które mają
być odbierane 1 listopada
odbierane będą z jednodniowym przesunięciem.
Również odbiory
z 11 listopada przesunięte
będą o jeden dzień.

Komisja zebrała się 4 października i po długiej i burzliwej
dyskusji postanowiła przyznać
nagrodę główną i dwa równorzędne wyróżnienia:
I miejsce i nagroda pieniężna w 2 tys. zł – Agnieszka Cieśla z Wejherowa (36 l.)
wyróżnienia i nagrody finansowe po 500 zł:

Odpady w czasie świątecznym odbierane będą
następująco:

• Karol Banach z Torunia
(26 l.)
• Paulina Jaklik z Sanoka
(22 l.).

– odpady odbierane w dniu
1.11.2016 r. – wtorek – zostaną odebrane 2.11.2016 r.
– środa

Zwycięska praca Agnieszki Cieśli

Agnieszka Cieśla, autorka zwycięskiej koncepcji, o konkursie
dowiedziała się ze strony internetowej. Wcześniej w Tczewie
była jedynie przejazdem, ale
zanim przystąpiła do pracy nad
koncepcją, dokładnie przejrzała
zdjęcia i informacje o Tczewie.
W swojej pracy wykorzystała charakterystyczne elementy miasta
– m.in. staromiejskie kamieniczki,
wiatrak, wieżę ciśnień, kościoły.

Wyróżnione prace: Pauliny Jaklik i Karola Banacha

M.M.

Krótko

Będzie kolejny mural przy al. Zwycięstwa
a konkurs zorganizowany
przez prezydenta Tczewa Mirosława Pobłockiego prace nadesłało 49 uczestników. Napłynęły z całej Polski, m.in. Wrocławia,
Warszawy, Lublina, Krakowa.

2002-2007
– Mieczysław Struk – marszałek
woj. pomorskiego.

Realizacja muralu nastąpi w przyszłym roku.

M.M.

– odpady odbierane w dniu
2.11.2016 r. – środa – zostaną odebrane 3.11.2016 r.
– czwartek
– odpady odbierane
w dniu 3.11.2016 r.
– czwartek – zostaną odebrane 4.11.2016 r. – piątek
– odpady odbierane w dniu
4.11.2016 r. – piątek – zostaną odebrane 5.11.2016 r.
– sobota
– odpady odbierane
w dniu 11.11.2016 r. – piątek – zostaną odebrane
12.11.2016 r. – sobota.

 • Samorząd
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Pomoc dla powiatu

Tczewscy radni zdecydowali o udzieleniu powiatowi tczewskiemu pomocy
finansowej na dwa zadania.
Na podstawie uchwał przyjętych 29
września br. Powiat otrzyma 125 tys.
zł na dofinansowanie zakupu aparatu
USG oraz zestawu do neuronawigacji
na potrzeby Szpitali Tczewskich SA oraz
25 tys. zł na dofinansowanie zadania
pn. „Poprawa bezpieczeństwa ul. 30
Stycznia w Tczewie”.

Ogłoszenia
Prezydent Miasta Tczewa informuje,
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) zostały
wywieszone:
• wykaz nieruchomości gruntowej,
oznaczonej jako działka nr 398/4,
obręb 9, KW nr GD1T/00016851/0, w
części o powierzchni 50 m2, położonej
w Tczewie przy ul. Gdańskiej, na której
znajduje się jedenaście pomieszczeń
gospodarczych przeznaczonej do oddania w dzierżawę w celu wykorzystania na składowanie opału, przechowywanie narzędzi;
• wykaz nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 29/42, obręb 12,
Księga Wieczysta nr GD1T/00014980/9,
w części o powierzchni 17187 metrów
kwadratowych, położonej w Tczewie
przy ulicy Bartosza Głowackiego, przeznaczonej do oddania w dzierżawę pod
uprawy rolne;
• wykaz nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 72/1, obręb 7, KW
nr GD1T/00007073/6, o powierzchni 90
m2, położonej w Tczewie przy ul. Lecha,
przeznaczonej do oddania w dzierżawę
w celu posadowienia i utrzymania kontenerowej centrali telefonicznej;
• wykaz nieruchomości gruntowej,
oznaczonej jako działka nr 521/23,
obręb 9, KW nr GD1T/00016854/1,
położonej w Tczewie przy ul. Nowowiejskiej, przeznaczonej do oddania
w dzierżawę w części o powierzchni
92 m2, w celu uprawy warzyw;
• wykaz nieruchomości gruntowej,
oznaczonej jako działka nr 136/5, obręb 7, KW nr GD1T/00016852/7, o powierzchni 290 m2, położonej w Tczewie
przy ul. Sambora, przeznaczonej do
oddania w dzierżawę w celu poprawy
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, przeznaczonej
pod budownictwo mieszkaniowe.

Centrum UsługWspólnych – od 1 stycznia wTczewie
Tczewscy radni zdecydowali o powołaniu w Tczewie Centrum Usług
Wspólnych – dla obsługi finansowej jednostek oświatowych.
Przedmiotem obrad wrześniowej
(29.09) sesji Rady Miejskiej było
m.in. podjęcie uchwały w sprawie utworzenia samorządowej
jednostki organizacyjnej pod nazwą „Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miejskiej Tczew” oraz nadania jej statutu.
Będzie to samorządowa jednostka organizacyjna powołana dla
obsługi finansowej jednostek
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Miejska Tczew. Centrum rozpocznie działalność od 1 stycznia
2017 r.
Jednostkami obsługiwanymi
przez CUW będą:
1. Przedszkole nr 8 z Oddziałami
Integracyjnymi w Tczewie,
2. Sportowa Szkoła Podstawowa
nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Tczewie,
3. Szkoła Podstawowa nr 5 im.
Adama Mickiewicza w Tczewie,
4. Szkoła Podstawowa nr 7 im.
Stanisława Staszica w Tczewie,
5. Szkoła Podstawowa nr 8 im.
św. Wojciecha w Tczewie,
6. Szkoła Podstawowa nr 10 z
Oddziałami Integracyjnymi
im. Płk. Stanisława Dąbka w
Tczewie,
7. Szkoła Podstawowa nr 11 im.
Mikołaja Kopernika w Tczewie,
8. Szkoła Podstawowa nr 12 im.
Bronisława Malinowskiego w
Tczewie,
9. Gimnazjum nr 1 im. Gen. Jana
Henryka Dąbrowskiego w
Tczewie,
10. Gimnazjum nr 2 im. Mjr Henryka Sucharskiego w Tczewie,

M. Mykowska

Krótko

Siedziba Centrum Usług Wspólnych będzie się znajdować
w budynku przy ul. Kołłątaja 9

11. Gimnazjum nr 3 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Tczewie.
Do zakresu obowiązków powierzonych Centrum w ramach
wspólnej obsługi należeć będą
zadania z zakresu:
1. rachunkowości i sprawozdawczości,
2. obsługi finansowej,
3. obsługi kadrowo-płacowej,
4. realizowania wspólnych zamówień na usługi i dostawy,
w szczególności poprzez przygotowanie i przeprowadzenie
postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
Głównym celem objęcia obsługą wszystkich jednostek oświatowych przez Centrum Usług
Wspólnych jest poprawa efektywności wydatkowania środków publicznych w szkołach
i przedszkolu, dla których Gmina Miejska Tczew jest organem
prowadzącym, poprzez przejęcie
obsługi rachunkowości i sprawozdawczości, obsługi finansowej
i kadrowo-płacowej.
Poza aspektem ekonomicznym

(m.in. wspólne zakupy towarów
i usług, realizacja remontów i inwestycji, rezygnacja ze zbędnych
systemów w jednostkach) należy
wskazać na inne zalety takiego
rozwiązania, a w szczególności:
• poprawa jakości usług wynikająca ze zwiększenia potencjału pracy zespołowej pracowników, wymiana doświadczeń
w zespole oraz możliwość
doraźnego przesuwania pracowników na stanowiska wymagające wzmocnienia,
• poprawa organizacji pracy
wynikająca z możliwości zastępowania nieobecnych pracowników,
• sprawniejsze wdrażanie procedur,
• ujednolicenie procedur we
wszystkich placówkach oświatowych,
• lepsza kontrola prawidłowości
planowania i wydatkowania
budżetu.
Za powołaniem Centrum Usług
Wspólnych głosowało 16 radnych, 2 wstrzymało się od głosu.

Nowa publiczna toaleta na starówce
Przy ul. Kard. Wyszyńskiego czynna jest już nowa publiczna toaleta. Toaleta znajduje się w miejscu wyburzonego szaletu miejskiego.
Toaleta jest nowoczesna, bezobsługowa, zautomatyzowana. Można do niej wejść wrzucając 1 zł (może
być w drobniejszych monetach – 10, 20, 50 gr), ale
automat nie wydaje reszty.
Czas korzystania z toalety jest ograniczony do 20 min.
Jeśli po tym czasie, użytkownik nie opuści toalety,
drzwi otworzą się samoczynnie. To wynika przede
wszystkim ze względów bezpieczeństwa.
Nowa toaleta to inwestycja Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie.

M.M.
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W Tczewie jesiennie
23 września na placu Hallera
symbolicznie powitaliśmy jesień.
Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki w asyście pani jesieni odsłonił
figurkę nowej pory roku.

o przygotowanie stroju i makijaż
pani jesieni i jej asystentek.
Przedszkolaki z „Siedmiu Darów”
wyrecytowały wierszyk, a uczniowie z „dziesiątki” i podopieczni
świetlicy „Zamkowa” przygotowali tabliczki i transparenty
z okolicznościowymi hasłami.

Figurki, które cyklicznie zmieniają się na postumencie są wierną
repliką tych z dachu kamienicy
przy pl. Hallera 8. Zgodnie potwierdzili to najmłodsi tczewianie, którzy w południe przyszli
na spotkanie z jesienią.
M. Śniegula

W happeningu uczestniczyły
dzieci z świetlicy środowiskowosąsiedzkiej z ul. Zamkowej 26,
świetlicy PKPS z ul. Kopernika,
Zespołu Placówek Specjalnych,
przedszkoli: „Siedem Darów”,
„Akademia Krasnoludków”, „Jodełka” i „Fantazja”, Szkoły Podsta-

Wszystkie dzieci zostały obdarowane kolorowymi wiatraczkami,
owocami, cukierkami i jesiennymi znaczkami do przypięcia.

wowej nr 10 oraz młodzież z klasy
2 a technikum usług fryzjerskich
Zespołu Szkół Budowlanych i

Odzieżowych w Tczewie pod
opieką Elżbiety Jarosławskiej.
Uczennice z tej klasy zadbały

W postać pani jesieni wcieliła się
Paulina Kuklak z ZSBiO, a spotkanie poprowadziła Małgorzata
Kruk.
Imprezę zorganizowała Fabryka
Sztuk i Urząd Miejski w Tczewie.

M.Ś.

Ulice Tczewskie na Suchostrzygach
Na skwerze przy ul. Żwirki wyeksponowane zostały tablice z nazwą
Ulicy Tczewskiej.

Otrzymaliśmy tablice z następujących miast lub gmin:

z Polski

Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki, ponad rok temu, zwrócił
się do gmin, w których znajdują się ul. Tczewskie, z prośbą o
przekazanie tablic z nazwą ulicy.
Informacje o niektórych takich
miejscowościach przekazali nam
mieszkańcy Tczewa, internauci.
Ostatecznie otrzymaliśmy 23
tablice z całego kraju oraz z Niemiec.

Bydgoszcz, Warszawa, Piła, gmina
Tczew (Swarożyn, Rokitki, Czarlin), Łęgowo, Grudziądz, Pruszcz
Gdański, gm. Lichnowy, Kwidzyn,
Częstochowa, gm. Subkowy, Starogard Gdański, Poznań, Olsztyn,
Malbork.

z zagranicy
Monachium, Brema, Wilhelmshaven, Duisburg, Stuttgart, Berlin (2
tablice), Dusseldorf.

Tablice zostały wyeksponowane
na skwerze przy ul. Żwirki, wraz z
informacją, skąd pochodzą.

M.M.

Tczewski ZUOS potrójnie
nagrodzony

Przy ul. Sobieskiego (za przystankiem autobusowym) zagospodarowany został skwerek,
który teraz może służyć rekreacji
i odpoczynkowi. Teren pod rozłożystym dębem został uporządkowany, pojawiły się ławki i nowe
nasadzenia.

Tczewski Zakład Utylizacji Odpadów Stałych zdobył trzy główne
nagrody w konkursie o Puchar
Recyklingu.

Tczewianie chwalą tę niewielką,
ale potrzebną inwestycję i korzystają z nowego skwerku. Takich
miejsc systematycznie przybywa.
A może to dobra inspiracja dla
kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego Tczewa?

M. Mykowska

Dla rekreacji i odpoczynku

Podczas pierwszego dnia targów
Pol-Eco-System 2016 w Poznaniu,
rozdano nagrody w konkursie o
Puchar Recyklingu organizowanym przez firmę Abrys.
Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. zdobył trzy główne
nagrody w kategoriach:
1. Lider Recyklingu
2. Lider Recyklingu Złota Bela
Makulatury
3. Lider Recyklingu – Opakowania
Miasto Tczew otrzymało wyróżnienie w kategorii Lider Recyklingu.
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Gmina Miejska Tczew
zakwalifikowała się do
dofinansowania realizacji
projektu w ramach Działania – Edukacja Ogólna
współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach
RPO woj. Pomorskiego
na lata 2014–2016.
Projekt nosi nazwę „Sięgnijmy
po więcej – rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół
podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Miejskiej
Tczew”. Ogólny koszt projektu to
2.798.319,76 zł, dofinansowanie
wynosi 2.658.403.,77 zł. Projekt
skierowany będzie do 1248 uczniów szkół podstawowych oraz
do 558 uczniów gimnazjów.
Celem głównym projektu jest
podniesienie wśród uczniów
poziomu wiedzy z zakresu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, a także
zwiększenie poziomu przygotowania uczniów do egzaminów
zewnętrznych.
Działania:
1. Dodatkowe zajęcia z przedmiotów matematyczno–przyrodniczych i języka angielskiego.
2. Realizacja zajęć organizowanych poza lekcjami i poza szkołą i
z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.
3. Realizacja zajęć dla uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
4. Wzbogacenie bazy dydaktycznej szkół o pomoce i narzędzia
dydaktyczne.
Najważniejszym efektem jaki
projekt ma dać jego uczestnikom jest wzrost kompetencji
kluczowych niezbędnych na
rynku pracy poprzez zastosowanie nowoczesnych, atrakcyjnych
form przekazywania wiedzy. Ścisłe powiązanie podejmowanych
działań ze zdiagnozowanymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi szkół, wpłynie w sposób
znaczący na rozwój edukacji oraz
podniesienie jakości świadczonych usług edukacyjnych szkół
podlegających miastu Tczew.

Najzdolniejsi uczniowie
i studenci – nagrody czekają
Najzdolniejsi uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
mogą się ubiegać o
nagrody prezydenta Tczewa. Nagrody
przyznawane są w
ramach Programu
Wspierania Edukacji Uzdolnionych
Dzieci i Młodzieży.
Pula nagród to 20 tys. zł.
W ubiegłym roku nagrodę otrzymało 17 młodych tczewian.
Nagrodę przyznaje się w roku
szkolnym, w którym złożono
wniosek za:
– wybitne osiągnięcia w nauce,
– wybitne osiągnięcia artystyczne.
Prawo do ubiegania się o nagrodę za wybitne osiągnięcia w nauce przysługuje uczniom:
1. szkół gimnazjalnych, którzy są
laureatami lub finalistami wojewódzkich konkursów przedmiotowych i posiadają co najmniej
dobrą ocenę z zachowania,
2. szkół ponadgimnazjalnych,
którzy są laureatami lub finalistami olimpiad o zasięgu ogólnopolskim (zawody centralne)
i posiadają co najmniej dobrą
ocenę z zachowania.
Prawo do ubiegania się o nagrodę za wybitne osiągnięcia w nauce przysługuje studentom, którzy spełniają łącznie następujące
warunki:
1. posiadają znaczące osiągnięcia, wykraczające poza
program nauczania szkoły
wyższej i wykazują się aktywnością w tym zakresie, przy
czym za osiągnięcia i aktywność uważa się w szczególności:
– współpracę z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi potwierdzoną efektami
naukowo-badawczymi,

M. Mykowska

„Sięgnijmy po więcej” –
nowy projekt dla szkół
podstawowych i gimnazjów

– publikacje w czasopismach
naukowych.
2. zaliczyli w terminie określonym w regulaminie uczelni,
co najmniej pierwszy rok studiów,
3. uzyskali w okresie zaliczonego
roku studiów średnią ocen nie
niższą niż 4,8,
4. uzyskali wpis na kolejny rok
studiów lub wpis świadczący
o zakończeniu studiów,
5. nie przebywają na urlopie
dziekańskim,
6. nie powtarzali i nie powtarzają roku.
Prawo do ubiegania się o nagrodę za wybitne osiągnięcia artystyczne przysługuje uczniom
i studentom, którzy spełniają
łącznie następujące warunki:
– zyskali czołowe miejsca (od I
do III) w konkursach, przeglądach i festiwalach o zasięgu
co najmniej ogólnopolskim,
– są autorami znaczących wydarzeń artystycznych oraz posiadają co najmniej dobrą ocenę
z zachowania (uczniowie), a w
przypadku studentów – nie
przebywają na urlopie dziekańskim, nie powtarzali i nie
powtarzają roku.
Z wnioskami o nagrodę mogą
występować:
– dyrektorzy – dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
– rodzice uczniów gimnazjów i
szkół ponadgimnazjalnych

– pełnoletni uczniowie szkół
ponadgimnazjalnych lub ich
absolwenci
– studenci
– dyrektorzy: Miejskiej Biblioteki Publicznej, Centrum Kultury
i Sztuki, Fabryki Sztuk, Szkoły
Muzycznej w Tczewie
– organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, kluby dla
swoich członków będących
uczniami lub studentami.
Wniosek o nagrodę powinien zawierać uzasadnienie, z wyszczególnieniem osiągnięć kandydata
ubiegającego się o nagrodę. Do
wniosku należy dołączyć:
– potwierdzoną kopię świadectwa (indeksu), kartę ocen
semestralnych wystawiona
przez dyrektora szkoły/ dziekana wyższej uczelni
– potwierdzone kopie dokumentów wskazujących na
szczególne wyniki w nauce,
osiągnięcia edukacyjne, artystyczne.
Wnioski należy złożyć do 31 października, a komisja rozpatrzy je
do 15 listopada br.
Regulamin przyznawania nagrody
określa uchwała Rady Miejskiej w
Tczewie nr VI/33/2007 z 29 marca 2007 r. oraz zmieniająca ją
Uchwała Nr XLVII/408/2010 z 24
czerwca 2010 r. Uchwały dostępne
są na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej; www.bip.tczew.pl. Informacji zasięgnąć można także
w Wydz. Edukacji UM.

Samorząd • 

Panorama Miasta • www.wrotatczewa.pl • www.bip.tczew.pl • Październik 2016

Tczewska Straż Miejska z … Aniołem
Tczewska Straż Miejska została
wyróżniona statuetką Anioła za
realizację projektu „Z mieszkańcami i dla mieszkańców”.
Program ten wdrażają straże miejskie i gminne na woj. pomorskiego. Jego zasady uzgodniono już
w czerwcu podczas spotkania
pomorskich straży z Leszkiem
Walczakiem, prefektem Straży
Miejskich Woj. Pomorskiego (jednocześnie komendanta SM w
Gdańsku). Ideą projektu jest, by
strażnicy nie kojarzyli się wyłącznie
z działaniami represyjnymi, ale byli
jak najbliżej codziennych problemów mieszkańców. – W Tczewie
w program doskonale wpisują
się dzielnicowi strażnicy miejscy,
którzy na co bieżąco współpracują z mieszkańcami, administratorami budynków, wspólnotami
mieszkaniowymi – mówi Andrzej
Jachimowski, komendant Straży
Miejskiej w Tczewie. – W ubiegłym
roku jako nieliczni w kraju otrzymaliśmy Certyfikat standaryzacji
i certyfikacji „Z mieszkańcami i dla
mieszkańców” .
7 października w Gdańsku odby-

Nagrodzeni komendanci podczas uroczystości w Gdańsku

ło się seminarium dotyczące roli
straży miejskich w ochronie porządku publicznego. Wzięli w nim
udział komendanci największych
straży miejskich w Polsce (m.in. z
Warszawy, Poznania, Wrocławia),
przedstawiciele Unii Metropolii
Polskich oraz Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot.
Podczas konferencji, statuetką

Anioła nagrodzone zostały te
straże miejskie, które aktywnie
i z pozytywnym skutkiem realizują program „Z mieszkańcami
i dla mieszkańców”. Wśród uhonorowanych straży jest tczewska
formacja. Oprócz Tczewa takie
nagrody otrzymały także straże
z Warszawy, Wrocławia, Katowic,
Poznania, Szczecina, Krakowa,
Łęgowa, Wejherowa, Rumi.

Pierwsze przetargi na tereny powojskowe
Jeszcze w tym roku odbędzie się
przetarg na sprzedaż pierwszej
nieruchomości na terenie Nowego
Centrum Tczewa (dawna jednostka wojskowa). Ponadto na nabywców czekają mieszkania i działki
pod budownictwo jednorodzinne
oraz działki inwestycyjne.
Najbliższe postępowania przetargowe:
 BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE WIELORODZINNE
NCT działki pod budownictwo
mieszkaniowe wielorodzinne
przy ul. Tczewskich Saperów (po
dawnej jednostce wojskowej)
Przedmiotem przetargu będą
działki:
– pow. 9503 m2 – cena wywoławcza netto: 3 330 000 zł (wadium:
333 000 zł)
– pow. 14 884 m2 – cena wywoławcza netto: 5 465 000 zł (wadium: 546 500 zł).
Przetarg odbędzie się w 30 listopada 2016 r.
 MIESZKANIA
(wymagają remontu)
– mieszkanie przy ul. Kościuszki 13/5: powierzchnia lokalu
94,35m2 (II piętro, cztery pokoje,
kuchnia, przedpokój, wc na półpiętrze), piwnica 5,50 m2, cena

Podczas konferencji, komendanci
straży gminnych i miejskich Unii
metropolii Polskich i Obszaru Metropolitalnego Gdańsk, Gdynia,
Sopot podjęli wspólne stanowisko w związku z XXV-leciem istnienia formacji. W dokumencie
napisano m.in.:
(…) Straże gminne i miejskie w
okresie swojego XXV-lecia istnienia
i służby, podejmując miliony interwencji, wspierając mieszkańców
w rozwiązywaniu problemów, potwierdziły, że są ważnym ogniwem
w procesie zapewnienia spokoju
i porządku publicznego. Ich rola,
większa z każdym dniem, jest doceniana przez instytucje rządowe,
które zgodnie przyznają, że same
nie byłyby w stanie sprostać współczesnym wyzwaniom i oczekiwaniom mieszkańców.
Przekonani jesteśmy, że wielokierunkowe wsparcie naszej formacji oraz
wyposażenie samorządów w skuteczne instrumenty prawne pozwoli
na lepsze służenie mieszkańcom i
trwale wpisze straże gminne i miejskiej w obraz uporządkowanej i bezpiecznej przestrzeni publicznej.(…)

M.M.

Nowy sprzęt w ZUK

T
wywoławcza 150 000 zł netto
– mieszkanie przy ul. Lecha 4/2:
powierzchnia lokalu 83,83 m2
(I piętro, trzy pokoje, kuchnia,
przedpokój, spiżarnia, łazienka,
wc), piwnica 15,57 m2,
cena wywoławcza 150 000 zł
netto
Przetarg – 7 listopada br.
 DZIAŁKI POD BUDOWNICTWO
JEDNORODZINNE
1. ul. Retmańska
– 744 m2 – cena wywoławcza netto 79 000 zł
– 789 m2 – cena wywoławcza netto 99 000 zł
– 904 m2 – cena wywoławcza netto 107 000 zł
2. ul. Stoczniowców
– 860 m2 i 184 m2 (razem 1044 m2)

Cena wywoławcza neto: 90 000 zł
Przetarg odbędzie się 18 października br.
 DZIAŁKI INWESTYCYJNE
przy ul. Czerwonego Kapturka
Oferta nr 1: powierzchnia: 3598m2,
przeznaczenie: usługi, cena wywoławcza netto: 940 000 zł
Oferta nr 2: powierzchnia 4306
m2, przeznaczenie: usługi, cena
wywoławcza netto: 1.060.000 zł
Przetarg odbędzie się 17 listopada br.
Szczegółowe informacje:
Wydział Gospodarki Mieniem
Komunalnym UM, pl. Piłsudskiego 1 – II piętro, pok. 55/57, tel.
58 77 59 362/359/316, e–mail:
wgm@um.tczew.pl www: www.
sip.tczew.pl

czewskie chodniki, ulice i place czyści już nowa zamiatarka.
Pojazd kosztował ponad 380 tys.
zł., ale był bardzo potrzeby, zastąpił dotychczasową maszynę.
Zakład Usług Komunalnych zakupił też nową śmieciarkę wartą
ponad 240 tys. zł, do której trafiają odpady z pojemników zamontowanych między innymi na
przystankach autobusowych.

Ogłoszenia
Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Tczewie
(II piętro) zostały wywieszone
wykazy nieruchomości gruntowych, oznaczonych jako części
działki nr 35 i 40, obręb 11, KW
nr GD1T/00017957/0 ul. Jana
Brzechwy, na których znajdują
się wiaty śmietnikowe, przeznaczone do oddania w dzierżawę.
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straż miejska
w tczewie
Spotkanie członków
Tczewskiej Koalicji
na rzecz Osób Starszych
23 września przy ul. Łaziennej
w Tczewie odbyło się spotkanie
robocze Tczewskiej Koalicji na
rzecz Osób Starszych przeprowadzone przez specjalistów z
Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Gdańsku, w której
swojego przedstawiciela ma również tczewska Straż Miejska.
Spotkanie miało charakter warsztatowy. Opracowywane były
poszczególne elementy programu na rzecz osób starszych.
Poruszane były tematy związane
z aktywizacją osób w starszym
wieku, powołaniem Rady Seniorów, utworzeniem informacyjnych punktów konsultacyjnych
na terenie miasta. Przeprowadzono panel dyskusyjny na temat współpracy pomiędzy poszczególnymi instytucjami w celu
wspierania i promowania aktywności zawodowej seniorów.
Zwrócono również uwagę na dostęp do edukacji, kultury, sportu,
zdrowia a przede wszystkim na
wsparcie środowiska i zapobieganie marginalizacji osób starszych.
W kolejnych miesiącach odbędą
się następne spotkania zespołu,
które będą miały również charakter warsztatowy, służący realizacji
dalszych etapów tworzenia programu.

Z uczniami „dwunastki” – o bezpieczeństwie

Zasady bezpieczeństwa były tematem zajęć przeprowadzonych
przez Straż Miejską w Szkole Podstawowej nr 12.

26 września w Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie odbyły się
zajęcia z najmłodszymi uczniami
szkolnej społeczności. Przypomniano zasady bezpieczeństwa,
których trzeba przestrzegać na
drodze. Podczas spotkania utrwalono symbole świateł sygnalizatora oraz znaków drogowych .
Przytoczono zalety korzystania
z elementów odblaskowych,
wskazano miejsca bezpieczne
do zabawy. Strażniczka Monika
Fabich opowiedziała również o
tym, jak należy zachować się na
placu zabaw i boisku szkolnym.
– Promowana przez nas idea ma
zaktywizować i zachęcić dzieci
do stosowania w życiu codzien-

nym obowiązujących zasad
związanych z bezpieczeństwem
nie tylko na drodze – tłumaczy
funkcjonariuszka. – Ma wykazać,
że przestrzeganie przepisów to
nie tylko obowiązek, ale również
postawa, która niesie za sobą

• Przewieziono 6 osób z upojeniem alkoholowym: 2 do Pogotowia Socjalnego w Elblągu, 4 – do
miejsca zamieszkania.
• Przeprowadzono 97 wspólnych
patroli z funkcjonariuszami KPP.
• Dzielnicowi strażnicy miejscy
działający na osiedlach Sucho-

wymierne korzyści, a wiedza,
którą zdobędą przyczyni się do
zmniejszenia liczby wypadków
na drogach, w których udział biorą właśnie dzieci.

(informacja i zdjęcie: Straż
Miejska w Tczewie)

Straż Miejska kontrolowała targowiska

Strażnicy Miejscy wspólnie z pracownikami Obwodowego Urzędu Miar i Wag kontrolowali tczewskie targowiska.

D

ziałania miały na celu skontrolowanie ważności legalizacji przyrządów pomiarowych
będących w użytkowaniu osób
handlujących.
Funkcjonariusze dokonali przeglądu na targowisku przy ul. Targowej oraz na Manhattanie przy
ul. Żwirki.
9 września sprawdzono 49 przedsiębiorców i pozostawiono ra-

zem 11 zawiadomień o zamiarze
wszczęcia kontroli. Natomiast
23 września przeprowadzono
9 planowanych kontroli – skontrolowano ogółem 12 wag i 11
odważników.
Kontrolujący sprawdzali przede
wszystkim, czy wagi kupieckie
posiadają znaki tzw. „legalizacji”.
Jeżeli byłyby one uszkodzone lub
naruszone, to istniałaby obawa,
że ktoś mógł przy nich manipu-

Straż Miejska we wrześniu

W sierpniu 2016 r. tczewska Straż
Miejska odnotowała 976 interwencji, w tym 423 zgłoszone przez
mieszkańców i przedstawicieli
instytucji, 144 – od operatorów
monitoringu, 133 zgłoszone przez
dyżurnych Komendy Powiatowej
Policji w Tczewie oraz 276 – to interwencje własne strażników.

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

strzygi i Bajkowym podjęli 42
interwencje własne oraz 24 zlecone (przez administracje osiedli, dyżurnych SM, mieszkańców),
nałożyli 13 mandatów karnych na
łączną kwotę 1100 zł. Wystawiono też 20 wezwań dla sprawców
wykroczeń, 31 osób pouczono.
Na terenie Os. Garnuszewskiego
i Zatorza dzielnicowi podjęli 24
interwencje własne oraz 58 zleconych, nałożyli 8 mandatów karnych na łącznie 500 zł, wystawili
9 wezwań dla sprawców wykroczeń oraz 4 osoby pouczyli.
Interwencje dzielnicowych dotyczą głównie spraw porządko-

wych, spożywania alkoholu w
miejscach publicznych, wykroczeń drogowych.
• Osadzeni z Aresztu Śledczego w
Starogardzie Gd. wykonując prace porządkowe na terenie Tczewa
zebrali 49 worków śmieci (po 120
l każdy). Usuwano śmieci m.in.
z Os. Bajkowego, Os. Staszica,
Nowego Miasta, Górek, Starego
Miasta.
• Usunięto 4 długo nieużytkowane samochody i wraki – z ul.
Półwiejskiej (Renault), z ul. Kubusia Puchatka (Peugeot), z ul.
Obr. Westerplatte (Renault), z ul.
Sobieskiego (Audi).

lować i w efekcie wprowadzać w
błąd klientów co do wagi zakupionego przez nich towaru.
Podczas działań nie stwierdzono rażących uchybień, ale
przypomniano sprzedawcom
o obowiązujących przepisach,
a także ewentualnych konsekwencjach (mandat karny w wysokości do 500zł) dotyczących
niedopełnienia ciążących na nich
obowiązków.

• Do Komendy Powiatowej Policji przekazano materiały z monitoringu dotyczące: kradzieży
mienia (6, 15, 22 i 30.09), kolizji
drogowej (6.09), usiłowania kradzieży (6.09) oraz uszkodzenia
mienia (14.09).
• Przeprowadzono działania
dotyczące egzekwowania od
właścicieli psów niezgodnego
z przepisami wyprowadzania
czworonogów i sprzątania po
nich. Przeprowadzono 20 interwencji. Nie nałożono mandatów
karnych, skierowano 1 wniosek
do sądu, pouczono 2 osoby. 8–
krotnie zgłoszono do schroniska
informację o psach bez opieki.
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Prymas z Kaszub gościł w bibliotece
Jak wyjątkowa może być posługa
ludziom i Kościołowi mieli okazję
dowiedzieć się wszyscy, którzy 20
września skorzystali z zaproszenia
tczewskiej książnicy i przybyli na
spotkanie z arcybiskupem Henrykiem Muszyńskim, prymasem
seniorem i byłym metropolitą
gnieźnieńskim.

Pod koniec spotkania również
goście tczewskiej książnicy mieli szansę zadawać pytania abp.
Henrykowi Muszyńskiemu. Wiele
z nich stało się okazją do głębszej
refleksji na temat przyszłości Kościoła i nas samych.

M. Mykowska

Blisko dziewięćdziesiąt osób w
bibliotecznej sali, a zapewne o
wiele więcej oglądając relacje w
lokalnych mediach, mogło usłyszeć zajmującą historię życia gościa Miejskiej Biblioteki Publicznej,
przeplatającą się z trudną historią
Polski ostatnich kilkudziesięciu
lat. Jedną z jej części była opowieść o nigdy nie wygłoszonym
wierszyku na rozpoczęcie roku
szkolnego we wrześniu 1939
roku, którego część ksiądz arcybiskup pamięta do dziś. Przybyli
mogli również usłyszeć historię
początków drogi kapłańskiej

Pasierbie i wspólnej modlitwie
po zamachu na Świętego Jana
Pawła II w 1981 roku.

abp. Muszyńskiego. Nie mniej
zajmujące były opowieści o
studiach zagranicznych, spotkaniach z najważniejszymi hierarchami Kościoła katolickiego,
czy też o kierowaniu metropolią

gnieźnieńską i piastowaniu prymasowskiej godności. Przy tym
wszystkim nie zabrakło miejsca
dla historii o rodzinie i przyjaciołach, jak np. o tak nam na
Kociewiu bliskim ks. Januszu St.

Już po spotkaniu każdy chętny
mógł poprosić księdza arcybiskupa o podpis pod egzemplarzem
książki, jak również o chwilę rozmowy, z czego bardzo wiele osób
skorzystało.
Tych, którzy nie mogli być z nami
w ten wyjątkowy dzień zachęcamy do odwiedzenia naszych bibliotecznych filii i zapoznania się
z książką pt. „Prymas z Kaszub”,
a także do obejrzenia relacji ze
spotkania w lokalnych mediach.

(informacja i zdjęcie: MBP)

Z książką na walizkach
Miejska Biblioteka Publiczna w
Tczewie już po raz kolejny włączyła
się w akcję Z książką na walizkach
skierowaną do dzieci i młodzieży.
Tegoroczna akcja stanowiła dziewiątą edycję Pomorskich Spotkań
Pisarzy z młodymi czytelnikami.
Autorami, którzy odwiedzili
Tczewską Książnicę, by osobiście
zaprezentować swą twórczość
byli w tegorocznej edycji wydarzenia: Kazimierz Szymeczko,
który spotkał się z czytelnikami
biblioteki na Suchostrzygach
(Filia nr 3) w środę – 5 października oraz Kalina Jerzykowska,
która o swej twórczości rozmawiała z czytelnikami biblioteki
na Starym Mieście (Filia nr 5)
w czwartek – 6 października.
Spotkanie stanowiło dla najmłodszych niecodzienną możliwość
porozmawiania i wymieniania się
spostrzeżeniami na temat książek
z ich autorami. Dla tych, którzy
natomiast nie mieli dotychczas
możliwości lub okazji zapoznać
się z twórczością Kazimierza
Szymeczko i Kaliny Jerzykowskiej, wydarzenie to stanowiło
doskonałą ku temu okazją a tym
samym umożliwiło zainteresowanym zebranym włączenie się do
szerokiej rzeszy odbiorców powieści rzeczonych autorów.

(informacja i zdjęcie: MBP)

O autorach:

Kazimierz Szymeczko
Mieszka i pracuje w Rudzie Śląskiej.
Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Śląskim. Laureat międzynarodowego konkursu literackiego
Uwierz w siłę wyobraźni. Autor Historii Polski w opowieściach, Pomolowanej historii i wielu opowiadań dla
młodszych dzieci, które publikował
między innymi w „Świerszczyku”.
Chętnie odwiedza giełdy staroci,
zbiera kubki i lampy naftowe, a w
wolnym czasie grywa w RPG, szachy
i koszykówkę.
Jego powieść Czworo i kości otrzymała nominację do nagrody Książka Roku 2011, a powieść
Tetrus – do nagrody Książka Roku 2015. W 2013 roku został uhonorowany tytułem Ambasador
Polszczyzny Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej.

Kalina Jerzykowska
Polonistka, teatrolog, przez wiele lat
dziennikarka (Radio Łódź i „Gazeta
Wyborcza” w Łodzi). Autorka wierszy,
powieści, piosenek, sztuk i scenariuszy teatralnych; entuzjastka teatru
dziecięcego. Kawaler Orderu Uśmiechu. Najbardziej popularne utwory
dla dzieci to m.in. Pasażer nie z tej ziemi, 13 skrytka, Kantor wymiany liter.
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IX Festiwal Twórczości
Kociewskiej

Nagrody dla nauczycieli, prezenty dla szkoły
Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki nagrodził 13 nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

Pod koniec października
rozpoczną się eliminacje do IX
Festiwalu Twórczości Kociewskiej
im. Romana Landowskiego, finał
– 17 listopada.
W ubiegłym roku w festiwalu
wzięło udział ponad 300 młodych artystów z trzech powiatów – tczewskiego, starogardzkiego i świeckiego.

Festiwal adresowany jest do
mieszkańców Kociewia, a w części warsztatowej i konkursowej
do dzieci i młodzieży w wieku
przedszkolnym i szkolnym,
w tym do placówek oświatowych wszystkich poziomów
edukacyjnych, domów kultury
i placówek wychowania pozaszkolnego.

PROGRAM FESTIWALU
• 25 listopada, godz. 9.00, MBP
– eliminacje rejonowe w
Tczewie w kat. recytacje
• 26 listopada, godz. 9.00, OPP
– eliminacje rejonowe w Starogardzie Gd. w kat. recytacje; godz. 9.00, VII Powiatowy
Konkurs Recytatorski „Poeci
z Kociewia” – MBP w Świeciu
• 15 listopada, godz. 9.00,
MBP w Tczewie – recytacje
finałowe; godz. 13.30 w Fabryce Sztuk – wernisaż prac
plastycznych oraz prezentacja juweniliów literackich

M. Mykowska (2)

Głównym organizatorem
i koordynatorem konkursu jest
Towarzystwo Miłośników Ziemi
Tczewskiej, a współpracują
z nim tczewskie placówki:
Miejska Biblioteka Publiczna
im. A. Skulteta, Fabryka Sztuk,
Centrum Kultury i Sztuki oraz
Ognisko Pracy Pozaszkolnej
w Starogardzie Gd.

Nauczyciele nagrodzeni przez prezydenta Tczewa

U

roczyste wręczenie nagród
odbyło się 14 października
– w Dniu Edukacji Narodowej, w
Gimnazjum nr 3. Szkoła obchodziła tego dnia jubileusz nadania
imienia Kard. Stefana Wyszyńskiego. Nie obyło się więc bez
prezentów. Prezydent Tczewa
Mirosław Pobłocki przekazał
gimnazjum… mównicę (szkoła
sama wybrała taki prezent). Otwarto też siłownię pod chmurką,
która mieści się w pobliżu boiska lekkoatletycznego. Siłownia
jest przeznaczona do ogólnego
użytku, nie tylko dla gimnazjalistów – oczywiście w czasie gdy
otwarte będzie boisko szkolne.
Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali prezydent Mirosław

Pobłocki i dyrektor Gimnazjum
nr 3 Tomasz Szulc.
Prezydent Tczewa wręczył nagrody 13 pedagogom z placówek
oświatowych podlegających samorządowi miasta Tczewa. Nagrody otrzymali:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Iwona Osowska – G2
Tomasz Szulc – G3
Kazimierz Orłowski – G3
Grażyna Majewska – SSP 2
Barbara Domarecka – SSP2
Halina Szumilas-Sikut – SP 5
Iwona Kardasz – SP 10
Hanna Brange – SP 10
Teresa Beśka – SP 10
Grażyna Piechowska – SP 11
Zofia Szyszka – SP 12
Anna Gołaszewska – SP 12

• 16 listopada, godz. 9.00, CKiS
w Tczewie – eliminacje
w kat. inscenizacje i programy słowno-muzyczne
• 17 listopada, godz. 10.00,
CKiS w Tczewie – koncert
finałowy – prezentacja
laureatów i występ zespołu
kociewskiego.
Festiwal odbędzie się pod
patronatem prezydenta Tczewa
Mirosława Pobłockiego.
Więcej informacji:
www.tmzt.tczew.pl

Jako pierwszy nową siłownię wypróbował dyr. Tomasz Szulc

– Jolanta Jank – Przedszkole nr 8.
– W ciągu ostatniego 15-lecia
szkoła może pochwalić się wieloma sukcesami dydaktycznymi,
wychowawczymi, sportowymi
– powiedział Tomasz Szulc, dyrektor Gimnazjum nr 3. – Chlubą
szkoły są uczniowie i ich osiągnięcia, a także nauczyciele, rodzice, przyjaciele szkoły, których nie
brakuje. Gimnazjum nr 3 wypuściło prawie 4 tys. absolwentów,
z których wielu jest aktywnymi
uczestnikami życia społecznego
i gospodarczego.
– Szkoła to takie miejsce, z którym
każdy był, jest lub będzie – powiedział prezydent Tczewa. – Po
latach często wracamy pamięcią
do chwil, które tam spędziliśmy.
Nawet jeśli czasami były to nieprzyjemne momenty, to zwykle
mówimy, że czasy szkolne to jedne z najprzyjemniejszych okresów
w naszym życiu. Szkoła nie tylko
uczy, rozwija, ale też integruje – to
tutaj tworzą się przyjaźnie, które
często pozostają na długie lata.
Uczniom, życzę, abyście zawsze
chętnie wracali do swojej szkoły
– wspomnieniami, ale też abyście odwiedzali swoich nauczycieli. Nauczycielom zaś życzę, aby
zawsze byli dobrze wspominani
przez swoich wychowanków.
Uroczystość uprzyjemniły występy artystyczne uczniów gimnazjum.

M.M.
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Wszyscy jesteśmy tacy sami…
Już po raz trzynasty w Tczewie odbył się Festyn Przyjaźni „Tacy Sami” połączony z obchodami Ogólnopolskiego
Dnia Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię. Świętowali wszyscy razem, i młodzi, i starsi, zdrowi i chorzy. Uroczystości uświetnił Dariusz Supeł z biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie.

B

arwnym korowodem rozpoczęły się obchody Ogólnopolskiego Dnia Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię.
Jak co roku, kolumna wyruszyła
sprzed tczewskiego magistratu. Uczestnicy Środowiskowych
Domów Samopomocy MOPS w
Tczewie, przedstawiciele Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej,
Towarzystwa Miłośników Ziemi
Tczewskiej, wystawcy, osoby występujące w Festynie Przyjaźni, a
także młodzież i najmłodsi tczewianie – przedszkolaki.
Festyn „Tacy Sami” zgromadził nie
tylko tczewian. Wśród wystawców oraz występujących byli
również goście, m.in. z gminy Pelplin, Subkowy, a także z Damaszki, Chmielna, Kartuz, Kończewic i
Starogardu Gd., Stanisławia czy
Szpęgawska. Połączyło ich jedno
– otwarte serca i wrażliwość na
losy ludzi niepełnosprawnych.

osobach niepełnosprawnych i ich
rodzinach. MOPS, jako placówka
zajmująca się osobami wymagającymi wsparcia skutecznie
pomaga wyjść im z ukrycia, by
mogli pokazać swoje talenty.
O dobry nastrój zadbali wykonawcy oraz wystawcy. Były występy
klauna, szczudlarzy, prezentacje
muzyczne i wokalne, a także kiermasz wyrobów rękodzielniczych.
Na stoisku Bractwa Rycerskiego ze
Starogardu Gd. można było, m.in.
przymierzyć zbroję, czy zmierzyć
się z wojem na miecze, wybić pamiątkową monetę.
Dużym „wzięciem” cieszyły się
stoiska młodzieży z Zespołu
Kształcenia Zawodowego NAUKA
oraz Zespołu Szkół Budowlanych
i Odzieżowych. Młodzi adepci
sztuki makijażu i fryzjerstwa pokazali co potrafią. W efekcie na
Starówce można było podziwiać
dzieci i nastolatków z barwnymi
makijażami na twarzach.

Nie zabrakło najmłodszych

Festyn „Tacy Sami” od zarania organizowany jest właśnie z takim
przesłaniem: przeciwdziałanie
marginalizacji osób dotkniętych
wykluczeniem społecznym i wyrównanie ich szans w społeczności lokalnej.
– Bardzo nas interesują takie
przedsięwzięcia, które pomagają niwelować krąg osób wykluczonych – powiedział Dariusz
Supeł z Biura Rzecznika Praw
Obywatelskich w Warszawie, patrona honorowego tczewskiego
Festynu.
O potrzebie takich akcji, jak „Tacy
Sami” mówili sami tczewianie,
którzy wzięli udział w festynie.

Serca publiczności podbiły m.in.
występy najmłodszych, ale i
Zespołu Folklorystycznego Modraki z Pelplina. Barwne stroje
regionalne, ludowe tańce i przyśpiewki wprawiły publiczność w
doskonały nastrój.

Organizatorzy mówili o idei festynu i zapraszali do wspólnej
zabawy

– Takie inicjatywy są potrzebne
żeby ludzie, którzy cierpią w domowym zaciszu mogli poczuć się
potrzebni, żyć godnie – powiedziała pani Barbara.

Na czele przemarszu – motocykliści

Julita Jakubowska, dyr MOPS
w Tczewie przyznała, że jest jeszcze wiele do zrobienia w tym
temacie, ale co ważne – ogromny potencjał tkwi też w samych

Organizatorami Festynu byli:
Środowiskowe Domy Samopomocy MOPS Tczew, PKPS, przy
wsparciu Urzędu Miejskiego
oraz Towarzystwa Miłośników
Ziemi Tczewskich.
XIII edycja za nami, zapraszamy
na kolejną za rok.

(informacja: MOPS w Tczewie)

Uczestnicy festyny z zainteresowaniem obserwowali popisy klauna
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Uniwersytet Trzeciego Wieku zainaugurował nowy rok akademicki
Uroczyste „Gaudeamus…” rozpoczęło dwunasty rok działalności
Tczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Inauguracja roku akademickiego odbyła się 3 października w
siedzibie Centrum Aktywizacji
Osób Niepełnosprawnych . Po
wakacyjnej przerwie studentów
przywitała Maria Banna, przewodnicząca TUTW. Uroczystość
uświetnił występ młodzieży, podopiecznych CAON, pod kierunkiem Piotra Negowskiego.

Wykład inauguracyjny wygłosił
Krzysztof Korda, historyk, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej. Jego tematem była misja
św. Wojciecha.
Tczewski Uniwersytet Trzeciego
Wieku działa od 12 lat. Obecnie
skupia ponad 220 członków.
Dzięki współpracy z samorzą-

M. Mykowska

– Życzę Wam, abyście korzystali z
życia studenckiego – spędzali je
nie tylko na nauce, ale również na
zabawie i rozrywce – powiedział
Mirosław Pobłocki, prezydent
Tczewa i jednocześnie członek
Senatu TUTW.

dem miasta, starostwem, z wieloma instytucjami, a także dzięki
aktywności zarządu, studenci
TUTW korzystają z wielu atrakcji. Wśród zajęć organizowanych
dla seniorów są m.in. gimnastyka

na basenie, warsztaty rękodzieła
artystycznego w Fabryce Sztuk,
plenery malarskie, wycieczki, nauka języków obcych, kursy komputerowe. W ramach nowego
projektu, związanego z Rokiem

Sienkiewiczowskim, studenci
TUTW przygotowują spektakl teatralny. Premierę zapowiedziano
na koniec listopada.

M.M.

Już ponad dwustu studentów TUTW
Tczewski Uniwersytet Trzeciego Wieku, jest organizacją pozarządową działającą 12 rok na rzecz seniorów – mieszkańców Tczewa i powiatu
tczewskiego.

S

kupiamy około 230 osób starszych, które po przejściu na
emeryturę szukają dla siebie różnych form samorozwoju, dzięki
temu staja się słuchaczami naszego Uniwersytetu.

i z terenu powiatu tczewskiego.
W ogromnej mierze sprzyja on
integracji społecznej seniorów i
eliminuje zjawisko wykluczenia
społecznego z uwagi na wiek
senioralny.

Tczewski Uniwersytet Trzeciego
Wieku w Tczewie prowadzi działalność pożytku publicznego. Swoją
działalność opieramy na symbolicznych składkach uiszczanych
przez studentów oraz nieocenionej
pomocy udzielanej nam ze środków budżetowych Gminy Miejskiej
w Tczewie jak i środków z budżetu
Powiatu Tczewskiego, w formie dofinansowań do zadań publicznych
realizowanych przez nas projektów, w których beneficjentami są
słuchacze Uniwersytetu.

Jedną z form działalności jest
edukacja seniorów 50+ poprzez
udział w cyklicznych spotkaniach
w ramach wykładów prowadzonych przez specjalistów z różnych
dziedzin nauki, kultury, sztuki,
medycyny, religioznawstwa i innych. Spotkania mają formę otwartych, na które zapraszani są
studenci innych Uniwersytetów
III Wieku

Członkowie Zarządu , zadania
statutowe na rzecz seniorów wykonują jako wolontariusze.
Celem funkcjonowania TUTW,
jest poprawa jakości życia seniorów. Nasz Uniwersytet dzięki
swojej działalności edukacyjnej,
pobudzania aktywności fizycznej, umysłowej i ekspresji artystycznej, podejmuje wyzwania
aktywizacji społeczności lokalnej

Dbamy o to, aby nasi studenci
kontynuowali swoją aktywność
intelektualną, poprzez udział we
wszystkich wydarzeniach kulturalnych w mieście i nie tylko.
A są to wycieczki i wyjazdy integracyjne połączone z rehabilitacją, wyjścia do teatrów, muzeów,
oper, uczestniczenie w wystawach, wernisażach, spotkaniach
z poezją i w szeregu innych wydarzeniach kulturalnych.
W ramach działalności kulturalnej związanej z obchodami „Roku

Sienkiewiczowskiego” słuchacze
Uniwersytetu stworzą unikatowy
spektakl teatralny, inspirowany
Trylogią Henryka Sienkiewicza,
którego premiera dla społeczności lokalnej odbędzie się w
profesjonalnej oprawie Centrum
Kultury i Sztuki w Tczewie.
W ramach powyższego wydarzenia, w partnerstwie z Miejską
Biblioteką Publiczną, zostanie
również przeprowadzona konferencja dotycząca polskich
noblistów oraz wykład dr nauk
humanistycznych Przemysława
Ruchlewskiego.
Kolejnym działaniem, to aktywizacja fizyczna. Dużym zainteresowaniem cieszy się gimnastyka
usprawniająca zarówno na sali
jak i w basenie. Nasi studenci korzystają z nowatorskiej formy rehabilitacji – ćwiczenia aquabike
przy użyciu rowerów w wodzie.
Popularnością cieszą się również
proponowane inne formy aktywizacji słuchaczy, do których należą m.in.
warsztaty rękodzieła artystycznego
i malarskie, kursy języków obcych,
nauka obsługi tabletów, instruktaż
komputerowy i inne.

Działania podejmujemy we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej – FIS, Fabryk Sztuk,
Miejską Biblioteką Publiczną, Towarzystwem Kulturalnym Brama,
Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych, Szkoła Muzyczną,
Urzędami Państwowymi i innymi
organizacjami pozarządowymi.
Zadania, które realizuje Tczewski Uniwersytet Trzeciego Wieku
na rzecz seniorów 50+ przyczyniają się do zwiększenia ich aktywności, możliwości godnego
przeżycia okresu dojrzałego,
umożliwienia wydłużenia okresu bycia sprawnym fizycznie i
intelektualnie jak również bycie
użytecznym, potrzebnym i dostrzeganym w społeczeństwie.
W związku ze starzejącym się społeczeństwem i stałym wzrostem
liczby osób w wieku senioralnym,
wzrasta również lista zainteresowanych i chętnych seniorów, którzy poprzez aktywizację i zmianę
dotychczasowego stylu życia,
chcieliby zostać słuchaczami naszego Uniwersytetu.

Opracowała: Maria Banna
Przewodnicząca Zarządu TUTW
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Tczewianka brązową medalistką mistrzostw świata
w radioorientacji sportowej
Maria Deptulska wywalczyła brązowy medal w
kategorii juniorek do
19 lat w konkurencji KF
podczas 18. Mistrzostw
Świata w Radioorientacji
Sportowej. W zmaganiach
brało udział około 500
uczestników z 37 krajów.
Zawody odbyły się 3-9 września w nadmorskiej miejscowości
Albena w Bułgarii. Sportowcy
rywalizowali w bardzo trudnym
leśnym terenie o dużej ilości skał
i kamieni, przewyższenia dochodziły do 200 m, dodatkowo bardzo kolczasta roślinność utrud-

miały do pokonania dystans ok.
7 km. Jest to wielki sukces Marii oraz nagroda za mniej udany
start w Mistrzostwach Europy Juniorów rozegranych na początku
lipca w Oslo. Zajęła tam pechowe
4 miejsce.

niała przemieszczanie się. Wysoka
temperatura dochodząca do 35
stopni wymagała od zawodników

bardzo dobrego przygotowania
fizycznego i technicznego. Zawodniczki w kategorii juniorek

Przed Mistrzostwami Świata zostały rozegrane czterodniowe
zawody Pucharu Świata w Radioorientacji Sportowej, w których
udział brały dwie zawodniczki
Tczewskiego Stowarzyszenia Radioorientacji Sportowej – Magdalena Rutkowska (kat. W 14),
która zajęła 5 miejsce oraz Maria Deptulska, która zdobyła
srebrny medal w konkurencji
FOXORING w kategorii juniorek
do 16 lat.

(Tczewskie Stowarzyszenie
Radioorientacji Sportowej)

Latawce nad kanonką
1 października na kanonce odbyły się zawody latawcowe zorganizowane przez Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji.

P

ogoda, od której w tych zawodach wiele zależy była mało
wietrzna, co nie sprzyjało wielkim
lotom głównych bohaterów tej
imprezy, ale co najważniejsze, było
ciepło i bezdeszczowo. Do rywalizacji zgłoszono 14 latawców, w
tym 3 przestrzenne, których przez
kilka lat brakowało na tej imprezie.
Niewielki wiatr sprawił, że konstruktorzy włożyli wiele wysiłku
(nabiegali się co niemiara) w to,
żeby ich „papierowe ptaki” wzniosły się w powietrze. Większość
latawców wzniosła się w powietrze, choć niestety na krótko, ale
najlepsze latały przez większy czas

i zostali nimi:
• w kategorii latawce przestrzenne: I m Krzysztof Jabłonka, II m
Julia Brotaj i III m Staś Brotaj;
• w kategorii latawców płaskich:
I m zajęła Karolina Osnowska, II
m Nadia Jażdżewska i III m Mikołaj Deptulski.
Wszyscy uczestnicy otrzymali od
organizatora nagrody rzeczowe
oraz pamiątkowe dyplomy.
zawodów nad kanonką.
Oceniane przez organizatorów
było zdobienie, stopień trudno-

ści wykonania oraz lot. Udało
się wyłonić najlepszych trzech
uczestników w każdej kategorii

Kolejne zawody w październiku
przyszłego roku, na które organizator TCSiR serdecznie zaprasza.

(TCSiR Tczew)

Ogólnopolski sukces poetycki tczewianek
1 października 2016 roku w Radiu Kraków odbyła się niezwykła uroczystość Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, na której ogłoszono laureatów V ogólnopolskiego jubileuszowego konkursu pt: „ Słowa, dobrze że jesteście”.

J

ury pod przewodnictwem Anny
Dymnej miało nie lada wyzwanie, gdyż na konkurs napłynęło
1000 utworów poetyckich a należało wyłonić tylko 3 laureatów, i tak
decyzją jury nagrody otrzymali:
I miejsce – Ewa Gierszewska Środowiskowy Dom Samopomocy Armii Krajowej Tczew
II miejsce – Beata Czubacka Śro-

dowiskowy Dom Samopomocy Chopina Tczew
III miejsce – Barbara Tomasiak
z Jasienicy
Ponadto wiersze laureatów i wyróżnionych osób zostały wydane
w tomiku pt „Zostawiam swój
ślad”. Podczas uroczystego koncertu nagrody wręczała Anna

Dymna mówiąc – Czytając te
wiersze czuję się, jakbym odbywała
niezwykłą podróż na nieznane planety. My, tak zwani pełnosprawni,
jesteśmy o wiele bardziej niepełnosprawni od ludzi niepełnosprawnych, a na pewno dużo mniej od
nich widzimy, nawet jak mamy
bardzo ostre spojrzenie.
W trakcie uroczystości wiersze

laureatów przepięknie zinterpretowała aktorka Narodowego
Starego Teatru w Krakowie Beata
Paluch.
Wyjazd do Krakowa był dla p. Ewy
i p. Beaty niezapomnianym przeżyciem. Nasze uczestniczki udzielały w radiu wywiadów, zwiedziły Kraków i jak mówią „marzenia
mogą się spełnić”.
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Dom przedsiębiorcy w tczewie

ul. Obrońców Westerplatte 3 w Tczewie
tel. 58 777 53 41/42/43, fax. 58 777 53 43

e–mail: info@dp.tczew.pl, www.dp.tczew.pl, www.facebook.com/dptczew, www.twitter.com/DPTczew

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

Biznes w Chinach, Feng Shui, kobiety biznesu Inkubator
i Cashflow w Domu Przedsiębiorcy…
– biuro
• Biuro dla twojej firmy,
z pełnym wyposażeniem
i mediami za 25 zł od m2

W miesiącu wrześniu odbył się
szereg spotkań skierowanych do
przedsiębiorców oraz młodzieży.
Przedstawiamy Państwu relację z
naszych wrześniowych wydarzeń.

Coworking

Spotkanie kobiet biznesu z cyklu „Szminki, ploty, papiloty”
poświęcone było tematyce funduszy unijnych i możliwości ich
pozyskania w ramach obecnej
perspektywy, które przedstawiła
p. Bożena Białas z Biura Partnerstwa Lokalnego. Panie uczestniczące w spotkaniu były zainteresowane rozwojem własnej
działalności oraz pozyskaniem
środków na jej założenie.
„Biznes w Chinach” to temat
naszego spotkania z p. Radosławem Pyffel prezesem think tanku Centrum Studiów Polska–Azja
oraz wicedyrektorem (alternate
director) i reprezentant Polski w
Azjatyckim Banku Inwestycji Infrasturkturalnych (AIIB) z siedzibą
w Pekinie. Podczas spotkania p.
Radosław przedstawił przedsiębiorcom możliwości nawiązania
współpracy z podmiotami na rynku azjatyckim. Ponadto tematyka
spotkania obejmowała również
sprawy realiów politycznych i
społecznych. Przedsiębiorcy mieli okazję dowiedzieć się jak robić
biznes z Chińczykami oraz co jest
dla nich ważne i jak postrzegają
obcokrajowców. Uczestnicy spotkania byli bardzo zainteresowania
praktyczną stroną biznesu w Chinach czyli jak rozpoczynać działalność na rynku chińskim.

• Biurko i komputer dla Ciebie,
adres dla firmy oraz internet
od 100 zł miesięcznie

Konsultacje
i doradztwo
21 września odbyło się spotkanie z prof. inż. Wiesławem
Jurkiem na temat Feng Shui
w biznesie. Feng shui to nauka umożliwiająca zrozumienie
tego co nam się zdarza w życiu
jak i daje możliwość poprawy
warunków życia i pracy. Faktem
jest, że nauka ta jest dość mało
znana, ale jak twierdzą ci którzy z niej korzystają pozwala na
osiągnięcie pozytywnych efektów. Podczas spotkania zostały
wyjaśnione istoty wiedzy Feng
Shui, podstawowe zasady czyli
fundamenty tej nauki oraz segmenty zastosowań feng shui i ich
charakterystyka. Przedsiębiorcy z
zainteresowaniem słuchali o tym
jakie znaczenie ma lokalizacja
firmy, przyczyny braku efektów
w pracy pomimo posiadania doświadczenia i kwalifikacji formalnych. Istotne podczas spotkania

okazały się również zagadanie
dot. doboru osób na stanowiska
robocze oraz osobistego kalendarz biznesmena – czyli kiedy
robić biznes albo też poczekać..
pan Wiesław Jurek specjalizuje
się w tematyce feng Shui i zachęca do współpracy, wszystkie
zainteresowane podmioty.

• Konsultacje z zakresu poszukiwania funduszy unijnych

We wrześniu rozpoczęliśmy
spotkania przygotowujące do
nowych rozgrywek Cashflow,
które tradycyjnie już odbędą
się 16 listopada podczas obchodów Światowego Tygodnia
Przedsiębiorczości. Tegoroczna
edycja odbędzie się w dwóch
etapach – I międzyszkolny oraz II
indywidualny, który zostanie przeprowadzony z udziałem 4 najlepszych zawodników spośród szkół
z I etapu. Spotkania mają na celu
przygotowanie do gry oraz naukę
podstawowych zasad ekonomii,
niezbędnych w prowadzeniu biznesu. Młodzież chętnie uczestniczy w zajęciach o czym świadczy
bardzo duża frekwencja podczas
każdego ze spotkań.

• Biuro projektu „Kierunek
na pracę” – dla wszystkich
zainteresowanych podjęciem
pracy na odległość lub złożeniem własnej oferty pracy
– I piętro pok. nr 12 (pon.–pt.
w godzinach 8:00–16:00),
www.kieruneknaprace.eu

Zachęcamy Państwa do śledzenia informacji nt. wszystkich wydarzeń organizowanych przez
Dom Przedsiębiorcy na naszej
stronie: www.dp.tczew.pl Można
również skorzystać z bezpłatnego newslettera Domu Przedsiębiorcy i otrzymywać wszystkie
informacje na skrzynkę pocztową. Zachęcamy też do śledzenia
naszego profilu na Facebooku.

• Biuro oddziału Pracodawców
Pomorza

• Doradca Podatkowy
• Bezpłatne konsultacje prawne
• Konsultacje z ekonomii społecznej, w każdy czwartek
w godz. 9:00–13:00, pok. 13.

• Powiatowe Centrum
Informacyjne – poręczenia
i pożyczki, z Jeremie i nie
tylko, www.pci.pomorskie.pl
(I piętro pok. nr 17
– w godzinach pracy Urzędu
Miejskiego)
• Cykliczne spotkania: Szminki,
ploty, papiloty i Młodzieżowy Klub Biznesu

Więcej informacji w Domu
Przedsiębiorcy w Tczewie,
w Biurze Wspierania Przedsiębiorczości, przy ul. Obrońców Westerplatte 3, I piętro,
pokój 14 lub 16,
w godzinach pracy urzędu.
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Urząd Miejski w Tczewie – Wydział Spraw Komunalnych
83-110 Tczew, ul. 30 Stycznia 1, tel./fax (058) 77 59 447, www.pee.tczew.pl, e-mail: pee@um.tczew.pl

To już 23. „Sprzątanie świata – Polska”
Od 1994 roku, w każdy trzeci weekend września wraz z milionami wolontariuszy, młodzieżą, dorosłymi, wyruszamy do lasów, na pobocza dróg,
do parków i na ulice, aby posprzątać. To nasza wspólna lekcja ekologii.
„Podaj dalej… Drugie życie odpadów” – pod takim hasłem
odbywała się tegoroczna akcja
„Sprzątanie świata – Polska”, koordynowana i organizowana przez
Fundację Nasza Ziemia i Fundację
„Sprzątanie Świata – Polska”.
Głównym przesłaniem tegorocznej akcji było:
– promowanie poszanowania zasobów i efektywnej segregacji,
– unikanie odpadów – szacunek
do przedmiotu,
– uświadomienie Polaków o ich

wpływie na środowisko i ilość
wytwarzanych odpadów podczas codziennych czynności.
Daj drugie życie przedmiotom, nie
wyrzucaj ich pochopnie do kosza!
Zrób wszystko, by odpad za szybko nie trafił na wysypisko!
Zgodnie z opinią uczestników
akcji, jest ona dla samorządów
dobrym narzędziem w prowadzeniu ich działalności w zakresie
gospodarki odpadami, dla placówek oświatowych interesującą metodą pracy wychowawczej

oraz wartościowym sposobem
na realizację wolontariatu.
Na terenie Tczewa, jak co roku,
dzieci i młodzież z większości
szkół robiły porządki w najbliższej okolicy.
Tczewskim koordynatorem akcji był
Wydział Spraw Komunalnych Urzędu Miejskiego. Współpracowano z
Zakładem Usług Komunalnych, Zakładem Utylizacji Odpadów Stałych,
dyrekcjami tczewskich szkół. Wyznaczone zostały tereny do uprzątnięcia
– okolice szkół, cmentarzy, tereny

nad Wisłą oraz tereny komunalne.
Większość szkół przeprowadziła akcję w dniu 16 września.
Uczestnikom akcji przekazano
plakaty oraz 4400 sztuk worków
do gromadzenia odpadów i tyle
samo rękawic ochronnych. Zebrane w workach nieczystości zostały przewiezione przez Zakład
Usług Komunalnych do Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych.
W tegorocznej akcji „Sprzątanie
Świata Polska 2016” wzięło udział
4400 uczniów.

IV edycja konkursu pod hasłem „Lider segreguje i odzyskuje”
Zapraszamy szkoły podstawowe
i gimnazja do udziału w IV edycji
konkursu „Lider segreguje i odzyskuje”, który ma na celu docenienie wysiłków na rzecz selektywnej
zbiórki przez poszczególne szkoły
w dotychczasowych programach
ekologicznych prowadzonych
przez Urząd Miejski w Tczewie.
Od IV edycji konkurs rozgrywany będzie wyłącznie w jednej z
dotychczasowych kategorii czyli
„Najefektywniejszy uczeń”. Kategoria „Najskuteczniejsza klasa” będzie monitorowana poza
konkursem i tak jak do tej pory
klasy o najwyższej frekwencji
zbierających i najlepszych wynikach będą mogły się starać o
dofinansowanie wyjazdów o charakterze edukacyjnym lub wyjazdowych zajęć terenowych już od
stycznia/lutego, a nie dopiero na
koniec roku szkolnego.
Czas trwania konkursu: zbiórka
surowców wtórnych w ramach
konkursu rozliczana będzie za
wyniki uzyskane od lipca 2016 r.
do 15 maja 2017 r.
Regulamin Konkursu – po
zmianach:
1) Celem konkursu jest kształtowanie nawyku segregacji
odpadów.
2) Adresatami konkursu są uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu
Tczewa.
3) Konkurs polega na selektywnej zbiórce zużytych

4)

5)

6)

7)

8)

9)

odpadów opakowaniowych
z papieru, nakrętek, butelek
typu PET, puszek aluminiowych oraz baterii.
Organizatorem konkursu
jest Pracownia Edukacji Ekologicznej Urzędu Miejskiego
w Tczewie przy współpracy z
ZUOS Sp. z o.o.
Finansowanie nagród w kategorii„Najefektywniejszy uczeń”
– UM i ZUOS – na koniec roku
szkolnego 2016/2017.
Dofinansowanie usług transportowych dla najlepszych
klas – Urząd Miejski – w okresie od lutego do połowy listopada 2017 (szczegółowy
terminarz zostanie podany w
styczniu 2017).
Odbiorca segregowanych
odpadów: ZUOS Sp. z o.o.,
Tczew, ul. Rokicka 5A – prosimy osoby koordynujące o
prowadzenie ewidencji wyników indywidualnych również pod kątem odbiorcy,
gdyż zgłoszenie uczniów do
konkursu powinno dotyczyć
uczestników dostarczających
surowce do ZUOS-u.
Dolna granica ilości surowców kwalifikująca ucznia
do udziału w konkursie na
szczeblu miejskim zostanie
określona w dokumencie
rozliczenia, jaki szkolni koordynatorzy otrzymają w
maju 2017r. Wzór rozliczenia
zostanie przesłany szkołom
elektronicznie.
W kategorii indywidualnej
zostaną nagrodzeni ucznio-

wie o najwyższych wynikach
spośród wszystkich zgłoszonych przez koordynatorów
uczniów.
10) Wyniki klas, które będą się
starały o dofinansowanie
wyjazdów będą oceniane wg
dwóch informacji:
a) Etap 1 – koordynatorzy ocenią i potwierdzą odsetek
uczniów w każdej klasie, jaki
kwalifikuje się do grupy systematycznie zbierających
(na spotkaniu koordynatorów ustalono, że o systematycznym zbieraniu świadczy
regularne przynoszenie przynajmniej 5 kg miesięcznie).
b) Etap 2 – koordynatorzy potwierdzą sumę zebranych
przez klasę odpadów z podaniem okresu, którego ona
dotyczy.
Stosowna średnia, która pozwoli porównać wyniki z różnych klas zostanie naliczona
w Urzędzie Miejskim.
11) Ostateczny termin przekazania przez szkoły wyników
indywidualnych w ramach
konkursu – nie później niż
do dnia 22.05.2017r.
12) Wraz z rozliczeniem udziału
w konkursie szkolni koordynatorzy mogą wziąć udział w
rywalizacji o nagrodę indywidualną przesyłając dokumentację fotograficzną: 1–5
zdjęć /również drogą elektroniczną/. Zdjęcia mają być
związane z tematyką konkursu „Lider segreguje…” – i
to jest jedyny warunek. Au-

torzy zdjęć będą oceniani w
oddzielnej kategorii.
13) PEE przy współpracy z ZUOS
opracuje sprawozdanie z
przebiegu Konkursu i ustali
listę laureatów.
14) Dla zwycięzców indywidualnych zostaną przyznane
nagrody rzeczowe oraz ekologiczne upominki.
15) Nagrodzeni laureaci zostają
powiadomieni o wynikach
Konkursu pismem skierowanym do szkół oraz
do wiadomości koordynatorów,
a lista laureatów zostanie
opublikowana w Panoramie
Miasta.
16) Wręczenie nagród Laureatom oraz oficjalne ogłoszenie
wyników nastąpi w miesiącu
czerwcu 2017r. w miejscu podanym w późniejszym komunikacie.
17) Organizatorzy zastrzegają
sobie prawo dowolnego podziału nagród.
18) Wyniki konkursu opierają się
wyłącznie na danych dostarczonych przez poszczególne
szkoły do Urzędu Miejskiego
oraz miesięczne sprawozdania z ZOUS w Tczewie. W
związku z tym Urząd Miejski
nie przyjmuje skarg i zażaleń
od uczestników indywidualnych. Za organizację i koordynację działań na terenie szkoły
odpowiada wyłącznie szkoła.
W imieniu organizatorów:

Anna Peichert
PEE UM w Tczewie
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Podczas XXII sesji Rady Miejskiej w Tczewie, 29 września 2016 r. podjęto
następujące uchwały:
– uchwałę nr XXII/172/2016 w spr. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu
aparatu USG (ultrasonografu) oraz zestawu do neuronawigacji na potrzeby Szpitali Tczewskich S.A.,
– uchwałę nr XXII/173/2016 w spr. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa ul. 30 Stycznia w Tczewie;
– uchwałę nr XXII/174/2016 w spr. zmiany budżetu miasta na 2016 rok;
– uchwałę nr XXII/175/2016 w spr. zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2016–2029;
– uchwałę nr XXII/176/2016 w spr. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa;
– uchwałę nr XXII/177/2016 w spr. utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Tczew” oraz nadania jej statutu.

Uchwała Nr XXII/176/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 września 2016 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art.
5 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 716) oraz obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 roku (M. P. z 2016 r. poz.
779) Rada Miejska w Tczewie po zasięgnięciu opinii Komisji Polityki Gospodarczej i Komisji Finansowo-Budżetowej uchwala, co następuje:
§1
Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Miasta Tczewa w następującej wysokości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od
1 m2 powierzchni – 0,89 zł
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni – 4,54 zł
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni – 0,46 zł
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym
mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.
U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.), i położonych na terenach, dla
których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo
zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie
te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w
odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie
zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od
1 m2 powierzchni – 2,98 zł
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej – 0,72 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej – 22,66 zł
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni
użytkowej – 10,55 zł

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu
przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej – 4,61 zł
e) gospodarczych przeznaczonych wyłącznie na niezarobkowe cele
bytowe gospodarstwa domowego od 1 m2 powierzchni użytkowej
– 5,63 zł
f ) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej – 7,60 zł
3) od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1
pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 716).
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§3
Traci moc uchwała Nr XII/79/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29
października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości na terenie miasta Tczewa (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 23 listopada 2015 r., poz. 3505) oraz uchwała Nr XIII/94/2015
Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia
14 grudnia 2015 r., poz. 4042).
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Podlega
również opublikowaniu w Biuletynie Informacyjnym PANORAMA
MIASTA.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie
Mirosław Augustyn

Uzasadnienie
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych do wyłącznej kompetencji Rady Gminy należy
określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie
swojego działania.
Przy określaniu wysokości stawek Rada Gminy może różnicować ich
wysokość dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności lokalizację, sposób wykorzystywania czy rodzaj zabudowy budynków, jednakże ich wysokość nie może
przekroczyć stawek określonych przez Ministra Finansów.
W związku z obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016
r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat
lokalnych w 2017 roku należało obniżyć niżej wymienione stawki
podatku od nieruchomości, dostosowując je do stawek maksymalnych Ministra Finansów:
1) w § 1. pkt 1 lit. b ustalono stawkę 4,54 zł, obniżając ją o 0,04 zł;
2) w § 1. pkt 1 lit. d ustalono stawkę 2,98 zł, obniżając ją o 0,02 zł;
3) w § 1. pkt 2 lit. b, ustalono stawkę 22,66 zł, obniżając ją o 0,20 zł;

4) w § 1. pkt 2 lit. d, ustalono stawkę 4,61 zł, obniżając ją o 0,01 zł.
W przypadku § 1. pkt 1 lit. a ustalono stawkę 0,89 zł, która w stosunku
do 2016 r. uległa zwiększeniu o 0,02 zł.
Pozostałe stawki podatku od nieruchomości pozostają bez zmian.
Powyższe zmiany spowodują zmniejszenie wpływów do budżetu
miasta o około 60.000,00 złotych.
Mając powyższe na uwadze podjęcie przedmiotowej uchwały jest
zasadne.
Niniejsza Ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 07.12.1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych
zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi
(Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992 r.), 2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17.06.1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WR
L 187 z 20.07.1999 r.). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w
niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej
– dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne”
1)
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Uchwała Nr XXII/174/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 września 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c, d, e ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 446) w zw. z
art. 239, art. 242 ust.1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 885 z
późn.zm.) – Rada Miejska w Tczewie, po zasięgnięciu opinii Komisji Finansowo-Budżetowej uchwala, co następuje:
§1
W uchwale Nr XIV/103/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie budżetu miasta Tczewa na 2016 zmienionej
uchwałą Nr XVII/131/2016 Rady Miejskiej z dnia 31 marca 2016 r.
oraz uchwała nr XX/156/2016 Rady Miejskiej z dnia 23 czerwca 2016
r. wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1. Ustala się dochody budżetu miasta Tczewa w wysokości 222.263.683,10 zł,
w tym:
a) dochody bieżące w kwocie 205.926.152,10 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie 16.337.531,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Ustala się wydatki budżetu miasta Tczewa w wysokości –
217.263.683,10 zł,
w tym:
a) wydatki bieżące w kwocie 199.780.074,10 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie 17.483.609,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały”.
2) § 4 ust. 1 i ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 4.1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
zgodnie z załącznikiem nr 5a i 5b do uchwały”.
§ 4.3.Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wyko-

nywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały”.
3) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów przez jednostki prowadzące działalność określoną
w ustawie o systemie oświaty w wysokości 1.547.292 zł i wydatków
nimi sfinansowanych w wysokości 1.547.292 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały”.
4) § 7 ust. 1 pkt b i ust 2 otrzymują brzmienie
„§ 7. 1.Ustala się dotacje podmiotowe dla:
b) podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w
wysokości 16.492.027 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
7.2. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane
przez:
a) podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości
230.800 zł,
b) podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 3.648.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały”.
5) Załączniki 1, 2, 3, 4, 5a, 5b, 7, 8, 9 i 10 do uchwały otrzymują nowe
brzmienie jak załączniki do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w
Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie
Mirosław Augustyn

Uzasadnienie
1. ZWIĘKSZENIE BUDŻETU MIASTA PO STRONIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH O KWOTĘ – 194.500 zł,
w związku z:
a) uzyskaniem dochodów z wpływów z różnych opłat, rozliczeń z lat
ubiegłych, odsetek od nieterminowych wpłat – 191.000 zł,
b) wypracowaniem przez Fabrykę Sztuk dodatkowych dochodów za
przeprowadzone odpłatne warsztaty plastyczne, ceramiczne i inne
– 3.500 zł,
2. ZWIĘKSZENIE budżetu miasta po stronie wydatków o kwotę –
244.500 zł,
w tym:
− wydatki bieżące o kwotę – 86.500 zł,
− wydatki majątkowe o kwotę – 158.000 zł,
z przeznaczeniem na:
a) udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego na dofinansowanie zakupu aparatu USG oraz zestawu do neuronawigacji na
potrzeby Szpitali Tczewskich SA z siedzibą w Tczewie – 125.000 zł,
b) udzielenie dotacji celowej Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie na
zakup instrumentu muzycznego-saksofonu dla Harcerskiej Orkiestry
Dętej w Tczewie – 8.000 zł,
c) zwiększenie planu wydatków Fabryki Sztuk w związku z uzyskaniem przez jednostkę dochodów z przeprowadzonych odpłatnych
warsztatów plastycznych, ceramicznych i innych – 3.500 zł,
d) zwiększenie planu wydatków szkół podstawowych i gimnazjów na
dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych ze środków
rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – 50.000 zł,

e) udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ul. 30
Stycznia w Tczewie” – 25.000 zł,
f ) zwiększenie planu dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej
w Tczewie w związku ze zwiększoną liczbą dzieci uczęszczających do
szkoły od września br. – 33.000 zł.
Powyższe zmiany nie spowodują zmiany planowanej nadwyżki budżetu miasta na 2016r.
Jednocześnie dokonano:
a) przeniesienia między działami 852 i 853 w planie wydatków MOPS
w Tczewie kwoty 66.832 zł na realizacje projektu „Akademia Aktywnych” w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z umową nr RPPM.06.01.02-22-0023/15-00 z dnia 13.05.2016 r.,
b) przeniesienia miedzy działami 750 i 754 w planie wydatków Centrum Informatycznego kwoty 11.000 zł na zakup systemu obsługi
kamer w Centrum Monitoringu.
c) przeniesienia miedzy działami 801 i 854 w planie wydatków Szkoły
Podstawowej nr 5 w grupie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń kwoty 1.040 zł.
W załączniku nr 8 do uchwały zwiększono w dz. 801, rozdz. 80101 plan
dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych o kwotę 4.211 zł, w
tym: Szkoły Podstawowej nr 5 w związku z otrzymaną darowizną w kwocie
2.450 zł na zakup komputera wraz z oprogramowaniem i otrzymanym
odszkodowaniem z PZU w kwocie 951 zł oraz Szkoły Podstawowej nr 7 w
związku z odszkodowaniem PZU za wyrządzoną szkodę w kwocie 810 zł.

Skarbnik miasta
Helena Kullas
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Jeden z najbardziej tajemniczych artystów w dziejach sztuki, nazywany „malarzem diabłów”, posądzony przez potomnych o herezję, tworzący
dzieła o bogatej treści, które ustawicznie prowokują do interpretacji, żyjący na przełomie dwóch epok: średniowiecza i renesansu. Mowa o Hieronimie Boschu, którego 500. rocznica śmierci przypada w tym roku.

HIERONIM BOSCH
S

kąpość źródeł historycznych
o Hieronimie Boschu (właściwie Jeroen Anthoniszoon von
Aken) sprawia, że nie znamy
dokładnej daty jego urodzin.
Ten niderlandzki malarz i rysownik przyszedł na świat ok. 1450
r. Urodził się w miejscowości
s’Hertogenbosch (Den Bosch),
której nazwy używał do podpisywania niektórych swoich dzieł.
Jego przodkowie zajmowali się
sztuką: zarówno dziadek, ojciec,
jak i czterech wujków. W prowadzonym przez nich warsztacie,
w którym wytwarzano m.in. wyposażenie miejscowej katedry,
Bosch uczył się malarstwa. Niewiele wiemy o jego życiu prywatnym. Na pewno miał żonę, która
wywodziła się z bogatego rodu.
W rodzinnej miejscowości należał do Bractwa Najświętszej Maryi Panny, gdzie wykazywał się
aktywnością. Wykonywał różne
prace artystyczne na rzecz kościoła. Nie powinien dziwić fakt, że

w miejscowej katedrze odbył się
też jego pogrzeb, a było to dnia
9 sierpnia 1516 roku.

leźć zarówno obrazy o wymowie
religijnej, jak również wyobrażenia świeckie o charakterze moralizatorskim.
Wszystkie one
przez wieki
frapowały historyków sztuki i artystów, a
interpretacje
jego dzieł wciąż
zaskakują.

Boschowi
przypisuje się
autorstwo ok.
70 obrazów.
Ten artysta już
za życia zyskał
uznanie, bowiem np. książę Burgundii
Filip Piękny
Przekonać
zlecił Boschobędą mogli
wi namalosię o tym tczewanie „Sądu
wianie, którzy
Ostatecznego”.
w listopadzie
Większość jego
odwiedzą kadzieł znajduje
mienicę Fabrysię obecnie w
ki Sztuk przy ul.
muzeum Prado
Podmurnej 15.
w Madrycie, bo- Anonimowy portret Hieronima
PrzygotowaliBoscha
wiem obrazami
śmy wystawę,
zainteresował się onegdaj król na którą składają się kopie wybraHiszpanii Filip II. W twórczości nych dzieł Boscha. Będzie można
omawianego artysty można zna- zobaczyć m.in. cztery tryptyki:

„Pokłon Trzech Króli”, „Kuszenie
św. Antoniego”, „Wóz z Sianem”,
„Sąd Ostateczny”. Autorem kopii jest Henryk Kudzio – artysta–plastyk, absolwent Wydziału
Sztuk Pięknych Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu
(specjalizacja grafika artystyczna), przez wiele lat zajmujący się
grafiką użytkową, laureat wielu
nagród i wyróżnień, którego prace znajdują się w Polsce i poza jej
granicami.
Serdecznie zapraszamy!

M. K.
Fabryka Sztuk
Na podstawie:
Geniusze malarstwa. Bosch. Między
rzeczywistością a światem fantazji,
oprac. S. Peccatori, S. Zuffi, Warszawa
1998.
Geniusze sztuki. Bosch, red. pol. wyd.
T. Mirkowski, Warszawa 1987.
Hieronim Bosch. Wielka kolekcja
sławnych malarzy, Poznań 2007.
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Bluesowe Dziady w CKiS

Listopad w CKiS

Korzenne, stare bluesy z Delty i dawna słowiańska tradycja. Nowoczesne,
autorskie kompozycje i współczesne
interpretacje klasycznych utworów
mistrzów gatunku. 5 listopada w
Centrum Kultury i Sztuki wystapią
– Romek Puchowski i Keith Dunn.

SHORT WAVES FESTIVAL
– COMEDY SHORTS 2016

Pomysł zbudowania programu
złożonego z archetypicznych bluesowych pieśni, przywołującego
ducha tej muzyki, zrodził się w
głowie Puchowskiego w 2015
roku podczas jego wyprawy w
Deltę Mississippi. W programie
koncertu znajdują się zarówno
interpretacje pięknych, surowych, klasycznych bluesów, jak
i własne kompozycje dwójki artystów, nawiązujące do takich
mistrzów, jak Son House, Robert
Johnson, Mississippi John Hurt,
Kid Bailey czy Willie Brown.

Wstęp wolny.
Barbara świąder-puchowska

Nowy projekt koncertowy tego,
znanego już dobrze polskiej
publiczności, duetu nosi tytuł
„Bluesowe Dziady”. Nawiązuje do
tradycji Dziadów – obrzędu zadusznego, powszechnego ongiś
wśród plemion Słowian i Bałtów
i ma w swoim założeniu niejako
„wywoływać” i „wskrzeszać” autentycznego ducha bluesa i jego
twórców.

5 listopada (sobota)
godz. 16:00

Puchowskiego i Dunna łączy blisko 20-letnia historia wspólnych
koncertów w całej w Polsce i w
Europie. Ich muzyczna interakcja to, najkrócej rzecz ujmując,
połączenie bluesowej tradycji i
tego, co nazywany „Słowiańską
duszą”.
Keith Dunn – wokalista & mistrz
harmonijki rodem z Bostonu,
autor kultowej płyty „Alone with
The Blues”. Brzmienie jego harmonijki zachwyca melomanów
na całym świecie.
Romek Puchowski – śpiewa, gra
na gitarze DOBRO – nieokiełznany
improwizator, miłośnik bluesa, son-

gwriter znad Wisły, m.in. autor płyty „Simply”. Znany z błyskotliwych,
energetycznych solowych wykonów, twórca formacji Von Zeit.

BLUESOWE DZIADY – koncert
Wykonawcy:
Romek Puchowski
– śpiew, gitara dobro
Keith Dunn
– śpiew, harmonijka ustna
Artystyczne Zagłębie
– sala kameralna CKiS
5 listopada (sobota) godz. 19:00
Bilety: 15 zł

XXVI Uliczny Bieg Sambora – 5 listopada
Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji zaprasza
do zapisów (https://elektronicznezapisy.pl/
event/671.html) na XXVI Uliczny Bieg Sambora,
który odbędzie się 5 listopada 2016 r. dla uczczenia Święta Niepodległości oraz propagowania
aktywnego trybu życia.
10 km trasa przebiegać będzie
ulicami starego miasta Tczewa.
Na biegaczy, jak co roku – dzięki sponsorom: firmom EATON i
GPEC TCZEW, czekają atrakcyjne
pakiety startowe w postaci okolicznościowej koszulki i medalu.
Rywalizacja będzie przebiegała
w 14 kategoriach wiekowych, w
których przewidziano nagrody dla
zwycięzców. Limit biegaczy to 300

osób. Imprezą towarzyszącą
będzie bieg Mały Sambor dla
dzieci i młodzieży do lat 15
który odbędzie się na terenie
rekreacyjnym KANONKA.
Impreza odbędzie się pod
patronatem Prezydenta
Miasta Tczewa.
Więcej informacji:
www.tcsir.pl

Niezręczne spotkania, zawstydzające rozmowy czy nadzwyczajne wypadki to fundament
angielskiego humoru. Brytyjczycy uwielbiają sarkazm i
autoironię, często w bardzo specyficznej formie. Absurdalnego
dowcipu nie zabraknie także
w tym programie, złożonym z
krótkich filmów i skeczy prosto
z Wielkiej Brytanii.

Harcerska Orkiestra Dęta
i Chór Męski ECHO
koncert z okazji Narodowego
Święta Niepodległości
11 listopada (piątek)
godz. 16:00
Wstęp wolny za okazaniem
bezpłatnych wejściówek.

KORTEZ – koncert
19 listopada (sobota)
godz. 19:00
Bilety: dół sali: 50 zł, góra sali: 40 zł

KOPCIUSZEK – spektakl dla dzieci
Teatr BAJ POMORSKI z Torunia
20 listopada (niedziela)
godz. 12:00
21 listopada (poniedziałek)
godz. 09:00 i 11:00
Bilety: 15 zł/dorosły 12 zł/dziecko
Czas trwania: 80 minut z przerwą

PROJEKCJE FILMÓW
Gdyńskiej Szkoły Filmowej
20 listopada (niedziela)
godz. 16:00
Wstęp wolny.

KABARET MŁODYCH PANÓW
– kabaret
NOWY PROGRAM „BOGOWIE”
26 listopada (sobota)
godz. 16:00
Bilety: dół sali: 50 zł, góra sali: 45 zł.
Więcej na www.ckis.tczew.pl

DYŻURY W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW MIESZKAŃCÓW
M irosław Pobłocki, prezydent Tczewa, przyjmuje interesantów
– w czwartki w godz. 15.00–17.00;
zastępcy prezydenta Tczewa – Adam Urban – w czwartki w godz. 15.00–17.00,
Adam Burczyk – w poniedziałki w godz. 14.00–15.30.
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festyn
z okazji rocznicy
utworzenia
NIEPODLEGŁEGO

PANSTWA

PoLSKIEGO
GODZ. 12:30
GODZ. 13:00

zbiórka uczestników na pl. sw. grzegorza

GODZ. 14:10

msza swieta w intencji Ojczyzny w farze
po mszy – przemarsz na pl. marsz. j. pilsudskiego
.
zlozenie kwiatów i zapalenie zniczy
pod pomnikiem marsz. j. pilsudskiego

GODZ. 14:20

uroczystosci przy pomniku „ku chwale poleglym w obronie ojczyzny”
na cmentarzu „starym”

GODZ. 15:00-

plac hallera –

-17:00
GODZ. 16:00

festyn

SCENA MUZYCZNA, WARSZTATY ARTYSTYCZNE, ATRAKCJE PRZYGOTOWANE
M.IN.PRZEZ FABRYKE SZTUK, MIEJSKA BIBLIOTEKE PUBLICZNA I URZAD MIEJSKI
WIDOWISKO LASEROWO-MULTIMEDIALNE I KONCERT

KASI SZUBERT

centrum kultury i sztuki
KONCERT HARCERSKIEJ ORKIESTRY DETEJ I CHÓRU MESKIEGO ECHO
SLODKI POCZESTUNEK (WSTEP ZA OKAZANIEM WEJSCIÓWEK)

URZAD MIEJSKI W TCZEWIE
wspÓlorganizatorzy: fabryka sztuk, centrum kultury i sztuki, miejska biblioteka publiczna

