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PANORAMA MIASTA

W NUMERZEPRACUJĄC ZMNIEJSZAJĄ DŁUG

Ponad 90 tys. zł zadłużenia czynszowego odpracowali mieszkań-
cy lokali komunalnych w ciągu pięciu miesięcy ubiegłego roku. 
Do pilotażowego programu skierowano 55 osób – podopiecz-
nych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy wykonywali 
drobne prace w 17 miejskich placówkach. Przepracowali łącznie 
blisko 8 tysięcy godzin.

Uczestnicy programu pracują m.in. w Miejskiej Bibliotece Publicznej

 Zamkowa 22 – nowe 
mieszkania komunalne

 Budżet 2016 – 18 mln zł 
na inwestycje

	Nagrody dla jubilatów 
pozostaną

	Pomoc dla bezdomnych

	Jak spędzić ferie  
w mieście

	Dotacje dla organizacji 
pozarządowych  
– wyniki konkursów 
grantowych
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innowacyjne możliwości
przyjazna nawigacja

ważne informacje

PANoRAMA MiAstA – BiUlEtyN iNfoRMAcyjNy 
sAMoRZądU MiAstA tcZEWA
RADA PROgRAMOwA: 
PRZewODNIcZący – Kazimierz ickiewicz 
cZłONkOwIe – Adam Urban, Katarzyna Mejna, Rajmund dominikowski, 

Mieczysław Matysiak
ReDAkTOR NAcZelNA – Małgorzata Mykowska
ReDAguJe: 
 Urząd Miejski w tczewie ( 58 77–59–300,  

Biuro Rzecznika Prasowego ( 58 77–59–322
NAkłAD: 8 000 egzemplarzy
DRuk: Zakłady Graficzne w tczewie

Ilu nas jest?
4 stycznia 2016 r. w Tczewie zameldowanych było 58 431 osób, w 
tym 57 075 na pobyt stały i 1356 na pobyt czasowy. Od początku 
grudnia 2015 r.  przybyło 9 osób.

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

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

I. część pierwsza:
1. Otwarcie sesji i powitanie gości.
2. Sprawdzenie obecności radnych.
3. Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji.
4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z 22 grudnia 

2015 r.
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za styczeń 

2016 r.
6. Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych w okresie 

od 22 grudnia 2015 r. do 27 stycznia 2016 r.

II. część druga:
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
7.1 nadania nazwy drodze wewnętrznej,
7.2 zmiany nazwy ulicy Saperów i ustalenia nowego przebiegu 

dróg gminnych,
7.3 zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej  

na 2016 rok.
8. Zgłaszanie interpelacji, zapytań oraz wniosków.
9. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, 

życzenia itp.).
Porządek sporządzono 14 stycznia 2016 r.

Nauczyciel, profesor oświaty, historyk, regio-
nalista, politolog. Ma 60 lat. Od dzieciństwa 

mieszka w Tczewie. Na Uniwersytecie Gdań-
skim ukończył magisterskie studia historyczne 
(1979 r.). Jest również absolwentem studiów 
podyplomowych na Politechnice Gdańskiej 
(zarządzanie – 2000 r.), w Akademii Marynar-
ki Wojennej w Gdyni (pedagogika obronna 
– 2001 r.) i na Uniwersytecie Gdańskim (poli-
tologia – 2013 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 Lice-
um Katolickim w Pelplinie oraz prowadzi wykłady w CKZ „Nauka” 
w Tczewie. Wieloletni członek Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i 
NSZZ „Solidarność”. 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 2014-2018 
pełni funkcję zastępcy przewodniczącego Rady Miasta. 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 10 (Prątnica).
Wdowiec, dwoje dorosłych dzieci.
Kontakt: tel. 512 232 454. Adres mailowy: kazimierzickiewicz@wp.pl

Kto jest kim w Radzie Miejskiej
KaziMieRz icKiewicz

Po długiej i ciężkiej chorobie zmarła Urszula 
Giełdon, wieloletnia radna Rady Miejskiej w 
Tczewie, oddana szczególnie środowisku osób 
niepełnosprawnych.

Przez całe życie zawodowe związana była 
z oświatą pracując jako nauczycielka, za-

stępca dyrektora gminnej szkoły oraz zastęp-
ca dyrektora domu dziecka. Będąc harcmi-
strzem ZHP organizowała obozy stacjonarne 
i wędrowne, kolonie zuchowe, spływy kaja-
kowe. Jej pasją była praca w organizacjach 
pozarządowych, szczególnie angażowała się w działalność na rzecz 
osób niepełnosprawnych. Była kierownikiem tczewskiego koła Pol-
skiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 
i prowadziła  Warsztaty Terapii Zajęciowej przy ul. Żwirki. Przez cztery 
kadencje była radną Rady Miejskiej w Tczewie. W latach 1992-1994 
była członkiem Zarządu Miasta Tczewa.

Laureatka nagrody prezydenta Tczewa – „Tczewianin Roku” oraz Meda-
lu „Pro Domo Trsoviensi”. Za swoją pracę na rzecz Warsztatów Terapii 
Zajęciowej (WTZ) była wielokrotnie nagradzana – m.in. nagrodą 
„Bursztynowego Mieczyka”. W 2010 r. odebrała nagrodę miesięcznika 
„Pomerania” - „Skra Ormuzdowa” za wieloletnią działalność na rzecz 
tczewskiego środowiska niepełnosprawnych oraz zaangażowanie  
w krzewienie tematyki regionalnej.

Urszula Giełdon zmarła 1 stycznia br., miała 74 lata.

W poniedziałek, 8 lutego o godz. 12.00 maturzyści już po raz trzeci 
zatańczą poloneza na tczewskiej starówce. Polonez, w wykona-

niu uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Tczewa i powiatu tczewskie-
go rozpocznie się o godz. 12.00.

Każdy z tańczących poloneza otrzyma od prezydenta Tczewa upomi-
nek – długopis, którym „matura napisze się sama”…

Inicjatorem wydarzenia jest Zespół Szkół Katolickich, a wspiera je m.in. 
samorząd miasta Tczewa.

PożegnaliśMy URszUlę giełdon

Polonez na staRówce
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Kazimierz zimny jest biegaczem długodystansowym urodzonym w Tczewie. Pod okiem 
znanego trenera Józefa Żylewicza osiągnął swój największy sukces, zdobywając na Igrzyskach 
Olimpijskich w Rzymie w 1960 roku w biegu na 5000 metrów, brązowy medal. Jest także złotym 
medalistą Mistrzostw Polski i europy. Tytuł doktora nauk wychowania fizycznego uzyskał na wyższej 
Szkole wychowania Fizycznego w Poznaniu, której jest absolwentem.
Po zakończeniu kariery sportowej, został nauczycielem wychowania fizycznego, trenerem, działa-
czem sportowymi związkowym („Solidarność”). Pełnił też funkcję dyrektora centralnego Ośrodka 
Sportowego w cetniewie. 
kazimierz Zimny jest zasłużonym mistrzem sportu, który za swoje osiągnięcia i działalność został 
odznaczonym m. in. krzyżem kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i krzyżem Oficerskim. Jest 
organizatorem i dyrektorem ,,Maratonu Solidarności” oraz Honorowym członkiem Stowarzyszenia 
„Biegający Tczew”. chętnie powraca do Tczewa na spotkania z młodzieżą, by ją zachęcać do uprawiania sportu. 
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Aktualności

Krótko

30 stycznia od 1992 roku ob-
chodzony jest jako Dzień Tcze-

wa. Jest to pamiątka wkroczenia 
wojsk gen. Józefa Hallera do Tcze-
wa w 1920 roku. 30 stycznia to 
okazja nie tylko do historycznych 
refleksji i przypomnienia powrotu 
miasta do Macierzy, ale także spo-
sobność nagrodzenia tych, którzy 
zasłużyli się dla Tczewa swoją pra-
cą, osiągnięciami. 

Również w tym roku – 30 stycz-
nia, podczas uroczystej sesji Rady 
Miejskiej przekazane zostaną 
najważniejsze wyróżnienia pre-
zydenta i samorządu miasta: Ho-
norowy Obywatel Miasta Tczewa 
oraz Tczewianin Roku. Honoro-
wym Obywatelem Tczewa, zgod-

	Mniej ślubów, mniej 
urodzeń

O ok. 50 dzieci mniej urodziło się 
w Tczewie 2015 r. w porównaniu 
z 2014 r. Podobnie było z liczbą 
ślubów.
Liczba urodzeń: 1032 (dla po-
równania: 2014 r. – 1086), w tym 
503 dziewczynki i 529 chłop-
ców.
– najpopularniejsze imiona 
nadawane dziewczynkom to: 
Maja, Zuzanna, Julia, a rzadko 
nadawane: Dominika, Celina 
Mirela
– najpopularniejsze imiona 
nadawane chłopcom to: Fran-
ciszek, Jan, Jakub, a rzadko na-
dawane: Alex, Andrzej, Jerzy.
Liczba zawartych małżeństw: 
358 (dla porównania: 402 w 
2014 r.)
Jubileusze 50, 55, 60, 65-lecia 
pożycia małżeńskiego obcho-
dziły łącznie 164 pary (163 w 
2014 r.).
1 osoba świętowała 100. uro-
dziny.
Zgony: 850 osób (797 w 2014 r.)
Na początku stycznia 2016 r. 
Tczew liczył 58 431 mieszkań-
ców 
– pocz. 2015 r.: 58 706
– pocz. 2014 r.: 59 028
– pocz. 2013 r.: 59 254.

 konkurs na wystrój  
świąteczny 

11 zgłoszeń wpłynęło na kon-
kurs na najładniejszy wystrój 
świąteczny.
Konkurs przeprowadzony został 
w następujących kategoriach:
•	 dla budynków jednorodzin-

nych 
•	 dla budynków wielomiesz-

kaniowych – balkony i oto-
czenie

•	 dla witryn sklepowych
Wpłynęło 7 zgłoszeń dotyczą-
cych domków jednorodzin-
nych, 3 dotyczące balkonów i 
1 – otoczenia budynku.
Do oceny miejsc konkursowych 
powołana została komisja, któ-
ra dokonuje przeglądu wytypo-
wanych posesji, balkonów.
Zgodnie z regulaminem, lau-
reaci trzech pierwszych miejsc 
w poszczególnych kategoriach 
otrzymują nagrody pieniężne w 
wysokości od 100 do 250 zł (w 
zależności od kategorii i zdoby-
tego miejsca).
Ogłoszenie wyników konkursu 
oraz wręczenie nagród nastąpi 
15 lutego.

Jest to inwestycja Tczewskiego 
Towarzystwa Budownictwa Spo-
łecznego, które w miejscu zde-
wastowanego budynku wybu-
dowało nową kamienicę. Koszt 
inwestycji to ok. 700 tys. zł. W 
nowo wybudowanym budynku 
przy ulicy Zamkowej 22 zostały 
oddane do zasiedlenia 4 lokale 
mieszkalne. Wszystkie lokale są 
dwupokojowe.

W każdym lokalu znajduje się: 
1 pokój, 1 pokój z aneksem ku-
chennym, łazienka, korytarz oraz 
schowek.

Lokale wyposażone są w insta-
lację gazową oraz gazowy piec 
dwufunkcyjny, który zabezpiecza 
ogrzewanie i ciepłą wodę.

Przed rozbiórką w budynku przy 
ulicy Zamkowej 22 znajdowały 
się 4 lokale, w tym:

zamkowa 22 – nowe mieszkania komunalne
Pod koniec grudnia lokatorzy 
otrzymali klucze do nowych 
mieszkań komunalnych, przy ul. 
Zamkowej 22.

•	 3 lokale komunalne
•	 1 lokal socjalny.

Mieszkania zostały zasiedlone 
przez:

•	 jedną rodzinę, która wraca;
•	 dwie rodziny zamieszkujące 

w budynku przeznaczonym 
do rozbiórki;

•	 jedną rodzinę ujętą na rocznej 

liście przydziałów mieszkań 
na 2015 rok.

Zamkowa 22 to już drugi budy-
nek komunalny oddany w ostat-
nim czasie. Na początku grudnia 
lokatorzy wprowadzili się do 18 
mieszkań komunalnych przy ul. 
Prostej.

M.M.

dzień tczewa
30 stycznia świętUjeMy

nie z uchwałą podjętą w grudniu 
ub. r., zostanie Kazimierz Zimny 
– za etycznie wzorową postawę 
sportowca, trenera i działacza 
sportowego, którego osiągnięcia 
sportowe i umiejętności zawodo-
we wpływały na promocję miasta 
Tczewa w kraju i za granicą. O tym, 
kogo wyróżni prezydent  nagro-
dą Tczewianina Roku dowiemy 
się dopiero podczas sesji. 

Program obchodów Dnia 
Tczewa – 30 stycznia 2016 r.
• godz. 9.30 – msza św. w koś-

ciele pw. Podwyższenia Krzyża 
Św.

• godz. 10.30 – uroczysta sesja 
Rady Miejskiej (sala widowi-
skowa CKiS) – podczas sesji 

m.in. – wręczenie wyróżnień 
Honorowy Obywatel Miasta 
Tczewa i Tczewianin Roku oraz  
wyróżnień Kociewskiego Kan-
toru Edytorskiego – „Pierście-
nie Mechtyldy”

• godz. 12.00 – plac Hallera, in-
scenizacja historyczna z oka-
zji powrotu Tczewa do Polski 
w 1920 roku,

• przemarsz ulicami Tczewa z 
placu Hallera do Fabryki Sztuk 
przy ul. 30 Stycznia 4,

• ok. godz. 12.45 – Fabryka 
Sztuk, otwarcie wystawy „20 
lat wolności. Tczew 1920-
1939”,

• godz. 16.00 – koncert Anity 
Lipnickiej (sala widowiskowa 
CKiS)

Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki oraz przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn zapraszają na 
uroczystości z okazji Dnia Tczewa – 30 stycznia.
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18 mln zł na inwestycje znajdzie 
się w przyszłorocznym budżecie 
Tczewa.
Radni byli zgodni, ze przyszło-
roczny budżet zapewni dalszy 
rozwój Tczewa, ale też przygotuje 
miasto do sięgnięcia po unijne 
dofinansowanie i do realizacji 
dużych inwestycji w kolejnych 
latach. 

Radni przyjęli uchwałę w spra-
wie budżetu miasta na 2016 r. 
na ostatniej w 2015 roku sesji 
– 22 grudnia. Opinie w sprawie 
przyszłorocznego budżetu wy-
raziły wszystkie kluby radnych 
– Porozumienie na Plus, Platfor-
ma Obywatelska, Prawo i Spra-
wiedliwość.

– Uważamy, ze to bardzo dobry 
budżet, bo zakłada dalszy rozwój 
miasta, wprowadza potrzebne 
inwestycje, jak remonty ulic i 
chodników – powiedział radny 
Bartosz Paprot (PO). – Jest bar-
dzo dobrze – tak trzymać!

Zenon drewa (PnP) przypo-
mniał, że jest to pierwszy budżet 
w pełni procedowany przez tę 
Radę Miejską. – Klub PnP uwa-
ża, że jest to budżet właściwy 
na ten rok – są tu najważniejsze 
zadania związane z inwestycja-
mi i projektami przygotowują-
cymi realizację kolejnych zadań 
– powiedział radny Z. drewa. 
– Cieszymy się, że w 2016 r. re-
montowane będą ulice Stocz-
niowców i Pułaskiego. Cieszymy 
się z Wiślanej Trasy Rowerowej, 
zapewnionych pieniędzy na 
termomodernizację, inwesty-

BUdżet tczewa 2016 Uchwalony: 18 Mln zł na inwestycje

cji unijnych i zabezpieczonych 
środków na działalność naszych 
jednostek.

Radny Z. Drewa przypomniał  
o inwestycjach, które chociaż nie 
znalazły się w budżecie na 2016 
r., to nadal są oczekiwane w ko-
lejnych latach – np. budowa sali 
gimnastycznej przy Gimnazjum 
nr 2, budowa boiska przy Gimna-
zjum nr 1, rozbudowa obiektów 
TCSiR. – To nasze wyzwanie na 
przyszłość – stwierdził radny. 

Radny Mieczysław Matysiak 
(PiS) zwrócił uwagę na niższe 
niż przed rokiem wydatki na 

inwestycje drogowe: 

• przebudowa ul. Jedności Narodu (I etap) – 4 mln zł
• przebudowa ul. Sychty i Pola – 2 mln zł
• przebudowa ulic i chodników w ciągu ulic miejskich – 300 tys. zł
• wykonanie dokumentacji projektowej budowy układu dróg wewnętrznych na 

terenie Os. witosa – 300 tys. zł
• rozbudowa węzła integracyjnego, w tym przebudowa ul. gdańskiej, przebudo-

wa al. Zwycięstwa, budowa parkingu wielopoziomowego, budowa systemu tras 
rowerowych – 420 tys. zł (to zadanie rozłożone na kilka lat, na jego realizację 
będziemy starać się pozyskać środki unijne) 

• wykonanie dokumentacji projektowej wiślanej Trasy Rowerowej – 200 tys. zł (to 
również zadanie wieloletnie, w przyszłym roku zajmiemy się głównie przygoto-
waniem dokumentacji)

• wykonanie dokumentacji projektowych przebudowy ul. Stoczniowców, ul. 
królowej Jadwigi i ul. Pułaskiego.

inwestycje w oświatę:

• budowa sali gimnastycznej przy SP 8 – 2,5 mln zł
• termomodernizacja SP 10 – 1 680 000 zł

inwestycje. Wynika to jednak z 
przygotowywania się miasta do 
sięgnięcia po unijne pieniądze 
w najbliższym rozdaniu.

21 radnych głosowało za przyję-
ciem uchwały, jedna osoba (Da-
nuta Żywicka z RiO) wstrzymała 
się od głosu.

Budżet miasta na 2016 r. 
zakłada:

• dochody: 192 482 179 zł

• wydatki: 187 482 179 zł.

Nadwyżka budżetowa w wy-
sokości 5 mln zł przeznaczona 
zostanie na wykup obligacji ko-

munalnych wyemitowanych w 
latach ubiegłych.

Najważniejsze wydatki:

• oświata i wychowanie: 69,3 
mln zł (36,98 proc.)

• pomoc społeczna – 35,5 mln 
zł (18,91 proc.)

• gospodarka komunalna i ochro-
na środowiska – 22 mln zł

• transport i łączność 16 mln zł
• kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego – 6,5 mln zł
• kultura fizyczna – 7,4 mln zł
• gospodarka mieszkaniowa 

– 3,7 mln zł.

M.M.

• wykonanie dokumentacji na termomodernizacje szkół (termomodernizacja 
to również zadanie, na którego realizacje miasto zamierza pozyskać środki 
zewnętrzne. Do termomodernizacji planowane są, oprócz SP 10, także SP 8, 
SSP2, gimnazjum nr 3 oraz basen i Miejska Biblioteka Publiczna)

• modernizacja oświetlenia w gimnazjum nr 2 – 75 tys. zł.
inwestycje komunalne:
• budowa parkingu przy ul. Ściegiennego – 1 100 000 zł
• budowa parkingu przy urzędzie Miejskim – 900 000 zł (parking będzie ogól-

nodostępny, ma poprawić warunki parkowania na Starym Mieście)
• budowa zbiornika przelewowego w przepompowni TcSiR – 110 tys. zł
• rewitalizacja – 144 tys. zł
inne:
• zadania inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego – 1 mln zł
• wykupy nieruchomości pod przebudowę ul. gdańskiej i Jedności Narodu  

– 850 tys. zł
Pomoc dla powiatu tczewskiego:
• pomoc dla powiatu tczewskiego na przebudowę drogi 2810g Tczew–gorzędziej–Ry-

baki–gręblin (od granicy miasta Tczewa do drogi krajowej Dk 22 – 1 mln zł.

inWeSTyCJe (18 mln zł)
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Prezydent Tczewa Mirosław Pobło-
cki powołał Zespół ds. zieleni. Zespół 
ma na celu konsultowanie i koordy-
nowanie działań na rzecz rozwoju 
terenów zieleni w Tczewie.
W skład zespołu wchodzą:

• Janusz Landowski, przedsta-
wiciel Urzędu Miejskiego w 
Tczewie, kierujący pracami 
Zespołu

• Joanna Waszyńska, przedsta-
wiciel Urzędu Miejskiego w 
Tczewie

• Sebastian Lorenc, przedsta-
wiciel Urzędu Miejskiego w 
Tczewie

• Michał Bollin, przedstawiciel 
Rady Miejskiej w Tczewie

• Aleksandra Kęprowska, przed-
stawicielka Forum Interneto-
we „Zieleń dla tczewian”

• Łukasz Brządkowski, przedsta-
wiciel organizacji pozarządo-
wych (Ruch Inicjatyw Obywa-
telskich Tczewa).

Posiedzenia zespołu odbywać się 
będą minimum 3 razy w roku. Do 
zadań zespołu należą w szczegól-
ności następujące działania:

Wydział Spraw Komunal-
nych i Inwestycji Urzędu 

Miejskiego w Tczewie oraz 
Straż Miejska przeprowadzają 
kontrolę podmiotów prowa-
dzących działalność gospodar-
czą w zakresie podpisanych 
umów z przedsiębiorcami na 
odbiór odpadów komunalnych 
z nieruchomości niezamiesz-
kałych.

Podczas takiej kontroli spraw-
dzane jest:

• czy umowa taka w ogóle jest 
podpisana i z kim,

• miejsce usytuowania 
pojemnika, który zgodnie 
z podpisaną umową każdy 
podmiot powinien mieć. I 
tu należy zaznaczyć, że nie 
może to być ten sam pojem-
nik, do którego wyrzucane są 
odpady przez mieszkańców,

• pojemność pojemnika, która 
jest dostosowana do rodzaju 
prowadzonej działalności, 
metrażu lokalu, w którym 
prowadzona jest działalność 
oraz liczby zatrudnionych 
pracowników co wynika bez-
pośrednio z Uchwały Rady 
Miejskiej nr III/21/2015 z 
dnia 29.01.2015 r. w sprawie 
przyjęcia regulaminu utrzy-
mania czystości i porządku 
na terenie Gminy Miejskiej 
Tczew,

• częstotliwość odbioru odpa-
dów.

W związku z tym, że Gmina 
Miejska Tczew objęła nowym 
systemem gospodarowania 
odpadami, który obowiązuje 
od 01.07.2013 r. tylko nierucho-
mości, na których zamieszkują 
mieszkańcy, nieruchomości 
niezamieszkałe pozostały w 
tzw. systemie wolnorynkowym. 
Każdy podmiot prowadzący 
działalność powinien podpisać 
indywidualną umowę na odbiór 
odpadów komunalnych z przed-
siębiorcą wpisanym do rejestru 
działalności regulowanej, 
 a w zamian otrzymać pojemnik 
na odpady komunalne.

Celem przeprowadzanych 
kontroli jest zminimalizowanie 
zjawiska podrzucania odpa-
dów ze sklepów, banków, 
punktów usługowych itp. do 
miejsc gromadzenia odpadów 
wyznaczonych wyłącznie dla 
mieszkańców.

Zakończyła się realizacja progra-
mu „Czyste powietrze Tczewa 
2015” – „Czyste powietrze Pomo-
rza 2015”. Efekt to więcej ekolo-
gicznych źródeł ciepła.
Przedsięwzięcie trwało od lip-
ca do końca listopada 2015 r. 
Podobnie, jak w latach wcześ-
niejszych, zadanie polegało na 
dofinansowaniu przez Gminę 
Miejską Tczew, modernizacji źró-
deł energii cieplnej w budynkach 
jednorodzinnych oraz wieloro-
dzinnych na terenie Tczewa. Mo-
dernizacja poległa na likwidacji 
źródeł ciepła opalanych węglem 
lub koksem oraz zastąpieniu ich 
źródłami ciepła, bardziej ekolo-
gicznymi (tj. kotłami opalanymi 
gazem lub olejem opałowym; 
źródłami ciepła wykorzystują-
cymi odnawialne źródła energii: 
pompy ciepła, kolektory sło-
neczne; kotły opalane biomasą; 
podłączeniem do sieci ciepłowni-
czej), czego następstwem będzie 
redukcja substancji szkodliwych 
do atmosfery.

Przedsięwzięcie zostało również 
dofinansowane ze środków Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku.

czyste powietrze 2015

tczewianie chcą gRzać eKologicznie

Efekt rzeczowy przedsięwzięcia: 
• likwidacja kotłów opalanych wę-

glem lub koksem w ilości: 64

• zakup i montaż pieców gazo-
wych w ilości: 7

• podłączenie budynków do 
miejskiej sieci ciepłowniczej w 
ilości: 3 (budynki wielomiesz-
kaniowe przy ul. Wartsztato-
wej 3-4, Wojska Polskiego 33 
i Kopernika 9).

Całkowity koszt projektu to 
410 394 zł. Dotacja dla miesz-
kańców i wspólnot mieszka-

niowych ze środków WFOŚiGW: 
wynosi: 54 352 zł. Dotacja dla 
mieszkańców i wspólnot miesz-
kaniowych ze środków Gminy 
Miejskiej Tczew: 22 139 zł.

W projekcie „Czyste powietrze 
Pomorza”, dofinansowanym przez 
WFOŚiGW, Tczew uczestniczył po 
raz trzeci. W tym roku program 
będzie kontynuowany.

Więcej informacji: http://projek-
tyue.wrotatczewa.pl/Projekty–
WFOSiGW–w––Gdansku

M.M.

Prezydent tczewa powołał zespół ds. zieleni miejskiej

1. opiniowanie koncepcji i pro-
jektów terenów zieleni, w tym 
parków, skwerów i innych 
obiektów zieleni oraz innych 
działań mających wpływ na 
rozwój terenów zieleni w 
Tczewie;

2. współudział w tworzeniu i opi-
niowanie dokumentów strate-
gicznych mających na celu roz-
wój terenów zieleni w mieście;

3. zgłaszanie propozycji działań 

mających na celu rozwój tere-
nów zieleni w mieście;

4. inicjowanie i opiniowanie 
działań na rzecz rozwoju te-
renów zieleni w mieście;

5. inicjowanie i prowadzenie 
działań zmierzających do re-
nowacji i przebudowy istnie-
jących terenów zieleni oraz 
podniesienia estetyki prze-
strzeni publicznej w mieście.

M.M.

Kontrole umów 
na odbiór odpadów
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Ogłoszenia

Na ostatniej w 2015 r. sesji gości-
ły dzieci z Niepublicznego Przed-
szkola „Jarzębinka” w Tczewie. 
Przedszkolaki zaśpiewały kolędy 
i złożyły życzenia wszystkim rad-
nym i gościom. Dla wszystkich 
też miały drobne upominki. 

Podczas grudniowej sesji 
tczewscy radni uchylili uchwa-

łę, która przez 9 lat pozwalała na 
wypłacanie nagród za długolet-
nie pozycie małżeńskie. Wydatki 
przeznaczone na ten cel zakwe-
stionowała Regionalna Izba Ob-
rachunkowa: Zgodnie z ukształto-
wanym stanowiskiem Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Gdańsku, 
ponoszenie tego rodzaju wydat-
ków przez jednostki samorządu 
terytorialnego jest bezpodstawne. 
W obowiązującym systemie praw-
nym nie ma bowiem upoważnienia 
ustawowego, które przyznawało-
by organom gminy stanowienie 
aktu prawa miejscowego o treści 
wynikającej z powyższej uchwały. 
Stanowisko izby znalazło potwier-
dzenie w wyroku Wojewódzkiego 
Sądu administracyjnego w Gdań-
sku z dnia 7 marca 2013 r.

– Tak jak deklarowałem wcześ-
niej – jestem przekonany, że 
nasi seniorzy powinni  być na-
gradzani– powiedział Mirosław 
Pobłocki, prezydent Tczewa. Do 
tej pory uchwała obowiązywała, 
ponieważ ani wojewoda – jako 

nagRody dla jUBilatów Pozostaną

organ nadzoru, ani RIO jej nie 
kwestionowała. Teraz, po kom-
pleksowej kontroli przeprowa-
dzonej przez RIO i zaopiniowa-
niu naszej uchwały budżetowej, 
musimy dostosować się do jej 
decyzji. Nagrody będą jednak 
przekazywane nadal, ale nie w 
formie pieniężnej, ale rzeczowej. 
Będą to nagrody o tej samej war-

tości jak do tej pory.  Jesteśmy 
po konsultacjach z Regionalną 
Izbą Obrachunkową – taka forma 
przyznawania nagród jest przez 
nią akceptowalna.

Trwają jeszcze prace nad szcze-
gółowymi zasadami przyznawa-
nia nagród.

M.M.

Nagrody za długoletnie pozycie małżeńskie przyznawane są 
w Tczewie od 9 lat

Konsultacje mają na celu po-
znanie opinii i propozycji 

zainteresowanych mieszkań-
ców Tczewa odnośnie założeń 
programu, które mogą zostać 
wykorzystane w dalszych eta-
pach prac.

Konsultacje prowadzone będą od 
1 stycznia do 31 marca 2016 r.

Formy konsultacji:

• spotkania otwarte z miesz-
kańcami, w formie warszta-
tów. Spotkania odbędą się 10 
marca br. w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej przy ul. J. Dą-
browskiego 6 oraz 18 marca 

Konsultacje społeczne na temat gminnego 
Programu Rewitalizacji tczewa

br. w Gimnazjum nr 2 przy ul. 
Południowej 6.

• zbieranie propozycji i opinii 
na piśmie (drogą elektronicz-
ną: rewitalizacja@um.tczew.
pl; drogą korespondencyjną: 
Wydz. Rozwoju Miasta UM  
w Tczewie, pl. Piłsudskiego 1, 
83-110 Tczew lub bezpośred-
nio do UM

• spacery studyjne

– na terenie os. Zatorze – 21 
lutego, godz. 15.00 (miejsce 
spotkania – plac zabaw przy 
wyjściu z dworca PKP od stro-
ny ul. Kolejowej)

– na terenie Starego Miasta – 28 
lutego, godz. 15.00 (miejsce 
spotkania – parking przy MBP, 
ul. Dąbrowskiego 6)

• spotkanie otwarte z przed-
siębiorcami z terenu Tczewa 
– 11 lutego o godz. 17.00  
w Domu Przedsiębiorcy

• spotkanie otwarte z przed-
stawicielami NGo i grupami 
nieformalnymi – 18 lutego, 
godz. 17.00 w Domu Przed-
siębiorcy.

Prace nad konsultacjami społecz-
nymi nadzoruje wiceprezydent 
Tczewa – Adam Burczyk.

z kolędą na sesję

Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki podjął zarządzenie  
w sprawie konsultacji społecznych dotyczących założeń  
do Gminnego Programu Rewitalizacji Tczewa.

Mimo konieczności uchylenia uchwały, tczewianie nadal będą 
otrzymywali nagrody za długoletnie pozycie małżeńskie.

Prezydent Miasta Tczewa in-
formuje, że na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miejskiego w 
Tczewie  (II piętro) zostały 
wywieszone:

 wykaz nieruchomości sta-
nowiącej własność Gminy 
Miejskiej Tczew, przezna-
czonej do sprzedaży w 
drodze bezprzetargowej 
przyległej nieruchomości 
gruntowej, położonej w 
Tczewie przy ul. Nad Wisłą 
na rzecz właścicieli lokali 
mieszkalnych budynku 
przy ul. Nad Wisłą 5 – dz. 
608 o pow. 467 m2;

 wykaz nieruchomości nie-
zabudowanej stanowiącej 
własność Gminy Miejskiej 
Tczew przeznaczonej do 
sprzedaży w drodze bez-
przetargowej.

 Nieruchomość położo-
na jest w Tczewie przy ul. 
Generała Stefana Grota 
Roweckiego  i oznaczona 
numerem działki 220/6 
obr. 4 o pow. 100 m2, KW 
GD1T/00037946/6

 Ww. działka przeznaczona 
jest do sprzedaży na realiza-
cję urządzeń infrastruktury 
technicznej – budowę stacji 
transformatorowej;

  wykazy lokali stanowią-
cych własność Gminy 
Miejskiej Tczew, przezna-
czonych do sprzedaży w 
drodze bezprzetargowej 
na rzecz najemców, poło-
żonych w Tczewie:

1.  lokal nr 7 przy ul. Jurgo 5b,
2.  lokal nr 1 przy ul. Wojska 

Polskiego 7.
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17 grudnia 2015 r.  w tczewskich 
szkołach odbyły się wybory do 
Młodzieżowej Rady Miasta. Ucz-
niowie szkół gimnazjalnych i po-
nadgimnazjalnych głosowali w 
każdej placówce na swoich kole-
gów i koleżanki ze szkoły, którzy 
kandydowali do młodzieżowej 
rady, a także na kandydatów 
wytypowanych i zarekomendo-
wanych przez organizacje po-
zarządowe działające na terenie 
miasta. 

W wyniku wyborów członkami 
Młodzieżowej Rady Miasta zo-
stali:

1. Julia Szafrańska 
Gimnazjum Nr 1

2. Monika Krajewska  
Gimnazjum Nr 2

3. Adrianna Wybraniec 
Gimnazjum Nr 3

4. Konrad Duszyński  
Gimnazjum Katolickie

5. Paweł Kriger   
I Liceum Ogólnokształcące

6. Jakub Kruszyński  
I Liceum Ogólnokształcące

7. Aleksander Nitkowski  
II Liceum Ogólnokształcące

8. Marek Arendt   
II Liceum Ogólnokształcące

9. Bartosz Sieńkowski 
Liceum Katolickie

10. Filip Gorlikowski  
Zespół Szkół Ekonomicznych

11. Patryk Saczuk   
Zespół Szkół Ekonomicznych

12. Paweł Gogulski  
Zespół Szkół Technicznych

13. Patryk Chrzonowski  
Zespół Szkół Technicznych

14. Beata Graczyk 
Zespół Szkół  
Rzemieślniczych i Kupieckich

15. Paulina Kondracka 
Zespół Szkół  
Rzemieślniczych i Kupieckich

16. Bartosz Gren   
Zespół Szkół Budowlanych  
i Odzieżowych

17. Damian Myszewski  
Zespół Szkół Budowlanych  
i Odzieżowych

18. Michał Czapiewski  
Zespół Placówek Specjalnych

Członkowie Młodzieżowej Rady 
z ramienia organizacji pozarzą-
dowych

1. Sandra Gąsiorowska  
– Parafia Podwyższenia  
Krzyża Świętego 

2. Julia Trzynska – Ruch Inicja-
tyw Obywatelskich Tczewa

3. Nikodem Bogdański – Zwią-
zek Harcerstwa Polskiego.

Tczewskie Centrum Sportu i 
Rekreacji zrealizowało inwe-

stycję pn. „Budowa stacji uzdat-
niania wody kompleksu basenów 
odkrytych wraz z infrastrukturą 
basenową i techniczną (etap I i II). 
– Dzięki niezależnej stacji uzdat-
niania wody w sezonie letnim 
będą mogły funkcjonować ba-
seny kryte i otwarte jednocześnie 
– tłumaczy Andrzej Błaszkow-
ski, dyrektor TCSiR. – Na klientów 
czekają atrakcje wodne: masaże, 
zjeżdżalnie, kaskady i gejzer. Dno 
niecek basenowych zostało po-
kryte specjalną folią wraz z hy-
dro–włókniną, które zapewnią 
komfortowe korzystanie z pły-
walni. Zamontowane panele so-
larne przy słonecznej pogodzie 
podniosą temperaturę wody o 
około 2–4 C. Całość nawierzchni 

Masaże, zjeżdżalnie, gejzery – już na tczewskim basenie

wokół niecek basenowych wraz 
z „plażą” została wymieniona. 
Latem na zwolenników kąpieli 

(także słonecznych) będą tam 
czekały leżaki.

M.M.

godziny otwarcia lodowiska: 
• dni powszednie – 9.00–14.00 

– szkoły (według ustalonego 
grafiku, bezpłatnie)

• godz. 15.00–20.00 – klienci 
indywidualni

• weekendy i święta – 10.00–
20.00 – klienci indywidualni.

cennik:
• bilet wstępu (45 min) – 3 zł 

normalny, 2 zł ulgowy (bilet 
ulgowy przysługuje uczniom 
szkół podstawowych, gimna-
zjalnych, ponadgimnazjalnych 
i studentom, za okazaniem le-
gitymacji)

• wypożyczenie łyżew (45 min) 
– 3 zł

• ostrzenie łyżew – 4 zł
• grupy zorganizowane (45 min) 

lodowisKo „Biały oRliK” zaPRasza

– 150 zł (możliwość upustu do 
50%, grupy do 40 osób).

Funkcjonowanie lodowiska jest 
uzależnione od pogody.

W mroźne dni tczewianie chętnie korzystają z lodowiska

Od pierwszych dni stycznia działa lodowisko „Biały Orlik” (przy Szkole Podstawowej nr 11). 
Ceny wejściówek i wypożyczenia łyżew pozostają takie same jak w ubiegłym roku.

Na klientów tczewskich basenów czekają nowe atrakcje – trzeba tylko poczekać do lata.

Młodzieżowa Rada Miasta 
tczewa w pełnym składzie 
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 IX Olimpiada Wiedzy  
o Bezpieczeństwie

787 uczniów z 46 pomorskich 
szkół ponadgimnazjalnych wzię-
ło udział w IX Olimpiadzie Wie-
dzy o Bezpieczeństwie i walczy 
o darmowy indeks do Gdańskiej 
Wyższej Szkoły Humanistycznej.

Olimpiada skierowana jest do ucz-
niów szkół ponadgimnazjalnych, 
klas I–IV i składa się z trzech eta-
pów. Pierwszy z nich odbył się 10 
grudnia 2015 r. w I Liceum Ogól-
nokształcącym im. Marii Skłodow-
skiej-Curie. Przystąpiło do niego 7 
tczewskich szkół – łącznie 58 ucz-
niów. Uczniowie otrzymali do roz-
wiązania test, składający się z 20 
pytań jednokrotnego wyboru. Nad 
prawidłowym przebiegiem pierw-
szego etapu olimpiady czuwali 
funkcjonariusze Straży Miejskiej z 
Tczewa oraz koordynatorzy szkolni.  
Drugi etap, do którego zakwalifiko-
wało się 53 uczniów odbędzie się 
4 lutego br. w I LO w Tczewie, finał 
– w kwietniu w Kościerzynie.

	Spotkanie z uczniami  
„dziewiątki”

14 grudnia w Szkole Podstawo-
wej nr 9 Specjalnej w Tczewie 
odbyło się spotkanie Straży Miej-
skiej z uczniami klas I-VI. Adresa-
tami spotkania byli młodzi ludzie, 
którzy mimo swojej niepełnospr
awność,uczęszczają na zajęcia, 
realizują swoje zainteresowania 
i pasje, spełniają marzenia.

Celem spotkania była edukacja 
prawna dzieci z uwzględnie-
niem bezpiecznych i odpowie-
dzialnych zachowań uczniów, 
podstawowych zasad funkcjo-
nowania w grupie rówieśni-
czej , w tym norm współżycia, 
poszanowania prawa, tolerancji 
wobec wszystkich ludzi, przeciw-
działania patologiom. Spotkanie 
miało służyć podniesieniu po-
ziomu bezpieczeństwa uczniów 
w szkole oraz poza nią, tworze-
niu bezpiecznego i przyjaznego 
środowiska szkoły, zwiększeniu 
poczucia akceptacji uczniów i 
wychowanków w społeczności 
szkolnej – zmniejszenia zjawi-
ska wykluczenia społecznego. 
– Dzieci chętnie odpowiadały 
na pytania i otwarcie mówiły o 
swoich spostrzeżeniach. Często 
okazywało się, że wyjście z trud-
nej sytuacji jest możliwe i niejed-
nokrotnie zależy od nas samych 
– mówi Monika fabich z tczew-
skiej Straży Miejskiej.

• Przewieziono 19 osób z upo-
jeniem alkoholowym: 10 do Po-
gotowia Socjalnego w Elblągu, 5 
– do miejsca zamieszkania, 2 – do 
ogrzewalni w Tczewie, 1 – do poli-
cyjnej izby zatrzymań, 1 – do Szpi-
tala Powiatowego w Tczewie.

• Przeprowadzono 99 wspólnych 
patroli z funkcjonariuszami KPP.

• Dzielnicowi strażnicy miejscy 
działający na osiedlach Sucho-
strzygi i Bajkowym podjęli 48 in-
terwencji własnych oraz 24 zle-
cone (przez administracje osiedli, 
dyżurnych SM, mieszkańców), 
nałożyli 6 mandatów karnych na 

STRAż MIEJSkA W GRUDNIU 2015 R. 
łączną kwotę 450 zł. Wystawiono 
też 11 wezwań dla sprawców wy-
kroczeń, 30 osób pouczono.

Na terenie Os. Garnuszewskiego 
i Zatorza dzielnicowi podjęli 29 
interwencji własnych oraz 39 zle-
conych, nałożyli 13 mandatów 
karnych na łącznie 1350 zł, wy-
stawili 6 wezwań dla sprawcy wy-
kroczenia oraz 6 osób pouczyli. 

Na terenie Starego Miasta i Czy-
żykowa dzielnicowi podjęli 22 
interwencje własne oraz 74 zle-
cone, nałożyli 6 mandatów kar-
nych na łącznie 450 zł, wystawili 
13 wezwań dla sprawców wykro-
czeń oraz 13 osób pouczyli. 

Interwencje dzielnicowych do-
tyczą głownie spraw porządko-
wych, spożywania alkoholu w 
miejscach publicznych, wykro-
czeń drogowych.

• Osadzeni z Aresztu Śledczego w 
Starogardzie Gd. wykonując pra-
ce porządkowe na terenie Tczewa 
zebrali 163 worki śmieci (po 120 

l każdy). 

• Doprowadzono do usunięcia 
długo nieużytkowanego pojaz-
du: Opla z ul. Chełmońskiego.

• Do Komendy Powiatowej Policji 
przekazano materiały z monito-
ringu dotyczące: kradzieży tele-
fonu (3.12), uszkodzenia pojazdu 
(3.12), kolizji drogowych (3.12), 
kradzieży mienia (11.12) kradzie-
ży wózka (14.12), pobicia (15.12), 
zbicia szyby (29.12).

• Przeprowadzono działania 
dotyczące egzekwowania od 
właścicieli psów wyprowadza-
nia czworonogów i sprzątania 
po nich, zgodnie z przepisami. 
Przeprowadzono 35 interwencji. 
Nałożono 3 mandaty karne (łącz-
nie 450 zł) za niezgodne z przepi-
sami wyprowadzanie psów oraz 
1 mandat (50 zł) za niesprzątanie 
po psach, pouczono 6 osób. 8-
krotnie zgłoszono do schroniska 
informację o psach bez opieki.

M.M.

W grudniu 2015 r. tczewska straż 
miejska odnotowała 974 interwen-
cje, w tym 439 zgłoszonych przez 
mieszkańców i przedstawicieli 
instytucji, 154 – od operatorów 
monitoringu, 134 zgłoszone przez 
dyżurnych komendy Powiatowej 
Policji w Tczewie oraz 247 – to in-
terwencje własne strażników.

W związku z niskimi temperatu-
rami tczewscy strażnicy miejscy 
prowadzą wzmożone kontrole. 
Szukają osób bezdomnych i pro-
ponują im pomoc.
Minusowa temperatura, stanowi 
ogromne zagrożenie dla zdrowia 
i życia osób bezdomnych .Wzo-
rem lat ubiegłych do działań włą-
cza się również tczewska Straż 
Miejska patrolując miejsca prze-
bywania osób pozbawionych 
dachu nad głową. Funkcjonariu-
sze sprawdzają tereny ogródków 
działkowych, pustostany, zada-
szone kojce na odpady stałe i 
inne pomieszczenia stanowiące 
najczęstsze schronienia dla bez-
domnych. Wszystkim odnalezio-
nym proponują pomoc w posta-
ci przewiezienia do ogrzewalni, 
rozmawiają i namawiają do sko-
rzystania z takiego wsparcia. Nie 
wszyscy z tej pomocy chcą sko-
rzystać, twierdząc, że są w stanie 
samodzielnie przetrwać zimę. 
Powody takiej decyzji są różne , 
niestety w niektórych przypad-
kach barierą nie do pokonania 
jest rezygnacja ze spożywania 
alkoholu.

POMOC OSOBOM BEZDOMNyM
Jak wynika z danych Miejskiego 
Ośrodka Pomocy, w Tczewie prze-
bywa ok. 90 osób bezdomnych. 
Część z nich korzysta z pomocy 
ogrzewalni, wielu mieszka w al-
tankach na działkach, niektórzy 
kryją się na klatkach schodowych, 
kojcach na śmieci, w ruinach.

Straż Miejska apeluje do wszyst-
kich mieszkańców o informacje 
dotyczące przebywania osób 
bezdomnych, ponieważ taka po-
moc może niejednokrotnie ura-
tować im życie. W okresie zimo-
wym będziemy systematycznie 
monitorować miejsca w których 
mogą przebywać osoby bezdom-
ne i informować je o możliwych 
formach uzyskania pomocy.

Osoby bezdomne mogą zgła-
szać się o pomoc do Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Tczewie ( ul. 1 Maja 8, ponie-
działek, wtorek, środa i piątek 
w godz. 7.15–15.15, czwartek w 
godz. 8.00–16.00, tel. 777 00 20 
lub 777 00 30.

Pomocy udzielają także poniższe 
placówki;
• Schronisko dla Osób Bezdom-

nych, Smętowo, ul. Ogrodowa 
1, tel. 58/ 561 90 32

• Schronisko dla Osób 
Bezdomnych, Malbork, ul. 
Rolnicza 1, tel. 55/ 273 40 65

• Centrum Usług Socjalnych 
i Wsparcia, Nowy Staw, ul. 
Mickiewicza 32, tel. 510 262 508

•  Schronisko Stowarzyszenia 
na rzecz Bezdomnych „Agape”, 
Szawałd 16, tel. 510 262 494

•  Schronisko Stowarzysze-
nia na rzecz Bezdomnych 
„Agape”, Borowy Młyn,   
tel. 55/277 42 88

•  Schronisko Stowarzyszenia 
na rzecz Bezdomnych „Aga-
pe”, Sztum, tel. 55/277 78 07

• Stowarzyszenie Opiekuńczo–
Resocjalizacyjne „Promete-
usz”, Gdańsk ul. Sucharskiego 
1, tel. 58/ 721 53 77

• Ogrzewalnia Towarzystwa 
im. św. Brata Alberta Koło 
Tczewskie, Tczew,  
ul. Orzeszkowej 6

•  Komenda Powiatowa Policji, 
Tczew, ul. Kasprowicza 2,  
tel. 58/530 82 22

• Straż Miejska, Tczew, 
pl. Piłsudskiego 1,  
tel. 58/531 39 61.

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

S T R A ż  M I E J S k A  
W  T C Z E W I E
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Dwa tczewskie sztaby WOŚP ze-
brały znacznie więcej pieniędzy 
niż przed rokiem.

Główna tczewska impreza zorga-
nizowana w ramach  24. Finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy odbyła się w Zespole 
Szkół Ekonomicznych. W tym 
sztabie pracowało 100 wolonta-
riuszy. Od godz. 14.00 do 22.00 
odbywały się koncerty zespołów 
muzycznych, licytacje, warsztaty 
muzyczne, pokazy tańca. – Ze-
braliśmy 53,5 tys. zł, podczas gdy 
w ubiegłym roku – ok. 24 tys. zł 
– powiedział Maciej szulce, szef 
tczewskiego sztabu WOŚP. – W ra-
mach akcji, 17 osób oddało krew, 
zgłosiło się 32 dawców szpiku.

Wśród licytowanych fantów była 
m.in. wieża Eiffela – metalowa 
konstrukcja mierząca ok. 1,5 m. 
przekazana przez firmę Flextro-
nics. Ta sama firma przekazała 
również metalowe serce z wy-
grawerowaną datą tegorocznego 
finału. Wieża została zlicytowana 
za 2 tys. zł, serce za 3 tys. zł.  Moż-
na było też wylicytować kurs pra-
wa jazdy, wizytę na gniewskim 
zamku (z noclegiem i kolacją), 
liczącą 36 lat paczkę papierosów 
Caro.

W Tczewie działał również har-
cerski sztab WOŚP, w którym 
kwestowało 90 wolontariuszy. 
Harcerze zebrali 34,2 tys. zł.

Łącznie w Tczewie Orkiestra Jur-
ka Owsiaka zagrała za ok. 88 tys. 
zł (w ubiegłym roku zebrano nie-
całe 60 tys. zł).

M.M. 

Kultura

Ogłoszenie

Oficjalnego otwarcia stanowi-
ska udostępniania zasobów 

dokonał Adam Urban, zastępca 
prezydenta Tczewa, który podzię-
kował bibliotece oraz darczyńcy 
za poszerzenie oferty tczewskiej 
książnicy. 

Pełne i sprawne wykorzystywanie 
systemu Academica jest możliwe 
dzięki zastosowaniu nowoczes-
nego sprzętu komputerowego, 
który został przekazany bibliote-
ce przez szymona Bielińskiego 
reprezentującego firmę Gamma 
Sp. z o.o. Przedstawiciel firmy 
wyraził nadzieję, że: zarówno 
system jak i ofiarowany sprzęt po-
mogą w rozwoju naukowym m.in. 
uczniom tczewskich szkół średnich 
i studentom uczelni wyższych, w 
szczególności tym, którzy wybie-
rają kierunki techniczne.

Usługa stanowi nowoczesne na-
rzędzie, umożliwiające udostęp-
nienie w wersji cyfrowej kilkuset 
tysięcy publikacji naukowych: 
monografii, podręczników, 
skryptów, artykułów oraz całych 
numerów czasopism. Prezento-
wany system zapewnia czytel-
nikom natychmiastowy dostęp 
do współczesnych publikacji 

Zgodnie z uchwałą, nagrody 
mogą być przyznawane lau-

reatom konkursów, olimpiad, 
festiwali, przeglądów lub innych 
form współzawodnictwa w dzie-
dzinie kultury, organizowanych 
przez inne instytucje lub jednost-
ki organizacyjne za dany rok ka-
lendarzowy. Nagrody mogą być 
przyznawane osobom fizycznym 
lub osobom prawnym a także in-
nym podmiotom prowadzącym 
działalność na terenie Tczewa.

kto przyznaje nagrody
Nagrody i wyróżnienia przyznaje 
prezydent Tczewa z własnej ini-
cjatywy lub na wniosek instytucji 
kultury, związków i stowarzyszeń 
społeczno-kulturalnych, innych 
instytucji i podmiotów, których 
statutowy zakres merytoryczny 
obejmuje zadania w dziedzinie 
upowszechniania kultury i sztuki, 
Komisji Edukacji, Kultury i Kultury 
Fizycznej Rady Miejskiej w Tczewie 

Prezydent Miasta Tczewa infor-
muje, że na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Tczewie 
(II piętro) został wywieszony 
wykaz nieruchomości – lokali 
mieszkalnych - przeznaczo-
nych do sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej na rzecz na-
jemców.

Biblioteka zaprasza do skorzystania z usługi academica
Od 11 stycznia br. Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie przystąpiła do systemu ogólnopolskiej cyfrowej 
wypożyczalni międzybibliotecznej publikacji naukowych Academica. 

ze wszystkich dziedzin wiedzy. 
Nieustannie poszerzana oferta 
Academici obejmuje swym za-
kresem, zarówno literaturę facho-
wą jak i piękną, zbiory specjalne 
oraz źródła naukowe. W bazie 
dostępne są również publikacje 
chronione prawem autorskim, a 
więc niedostępne w bibliotekach 
cyfrowych. W celu skorzystania z 
usługi zapraszamy, do wyrobienia 
sobie konta w Filii nr 6, zlokalizo-
wanej w Budynku Głównym Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Tcze-
wie przy ul. Dąbrowskiego 6. 

Academica, co należy podkreślić, 
jest usługą całkowicie bezpłatną, 
nie przewidziano zatem uiszcza-
nia jakichkolwiek opłat przez czy-
telników. Mamy nadzieję, że baza 
ta stanie się dla czytelników war-
tościowym i użytecznym źródłem 
wiedzy w trakcie prowadzonych 
przez nich badań i tworzonych 
prac m.in. semestralnych, licen-
cjackich, magisterskich. Tym sa-
mym zbiory Biblioteki Narodowej 
w Warszawie stały się dostępne 
online w tczewskiej bibliotece.

 (informacja i zdjęcie: mBP)

nagrody za działalność na rzecz kultury
Na ostatniej sesji w 2015 r. radni podjęli uchwałę w sprawie ustanowienia i przyznawania nagród oraz wy-
różnień za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

oraz grupy mieszkańców Tczewa, 
nie mniejszej niż 20 osób.

W celu wyboru kandydatów do 
nagród prezydent miasta po-
wołuje komisję, w skład której 
wchodzą: wiceprezydent Tczewa, 
dwóch przedstawicieli Komisji 
Edukacji, Kultury i Kultury Fizycz-
nej Rady Miejskiej , naczelnik oraz 
pracownik Wydziału Edukacji 
Urzędu Miejskiego w Tczewie.

wnioski
Wniosek powinien zawierać:

• dane osobowe kandydata, w 
tym: imię i nazwisko, datę i miej-
sce urodzenia, miejsce zamiesz-
kania, dane kontaktowe lub 
ogólne informacje o podmiocie 
wskazanym do wyróżnienia,

• informację o osiągnięciach, za 
które nagroda ma być przy-
znana lub informacje dotyczą-
ce całokształtu dotychczaso-
wej działalności,

• uzasadnienie wniosku wska-
zujące na dorobek i osiąg-
nięcia kandydata, charakteru 
i rangę jego działalności,

• wyrażenie zgody na zbiera-
nie i przetwarzanie danych 
osobowych oraz podanie do 
publicznej wiadomości faktu 
przyznania nagrody lub wy-
różnienia.

W przypadku wniosku składanego 
przez grupę mieszkańców Tczewa 
do wniosku powinna być załączo-
na lista mieszkańców Tczewa wraz 
z ich danymi osobowymi oraz adre-
sem zamieszkania i podpisem. 

Wnioski składa się w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Tczewie do 
31 grudnia bieżącego roku bu-
dżetowego, z tym że w roku 2016 
do 15 kwietnia.

Przyznane nagrody i wyróżnienia 
wręczane będą w Dniu Działacza 
Kultury w maju.

wośP zebrała w tczewie  
88 tys. zł
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Spotkanie odbyło się w niedzie-
lę 20 grudnia na pl. Św. Grze-
gorza. Rozpoczęły je kolędy w 
wykonaniu joanny lewandow-
skiej i Zbigniewa flisikowskie-
go, potem na scenę wkroczyły 
„Latorośle” – schola działająca 
przy parafii pw. Św. Józefa. O 
godz. 14.00 nastąpiło oficjalne 
rozpoczęcie uroczystości.

– W ciągu roku jest wiele takich 
dni, na które z niecierpliwoś-
cią czekamy. Oprócz ważnych 
dat osobistych należą do nich 
wpisane w polską tradycję i 
kulturę święta Bożego Narodze-
nia – powiedział prowadzący 
spotkanie ks. Piotr Pruski z 
parafii pw. Podwyższenia Krzyża 
Św. – Gdzieś na boku pozosta-
wiamy wtedy sprawy dnia do-
czesnego, a serce tęskni za jakąś 
niespełnioną tajemnicą. Jest w 
tym oczekiwaniu nadzieja na 
wyjątkowe przeżycie i ciągłe 
ludzkie pragnienie nowego i 
lepszego jutra.

Na scenie wystąpiły „Wiolinki”, 
chór działający przy Szkole 
Podstawowej nr 11, „Biedronki” 

TO JUż NASZA TRZyNASTA WSPólNA WIGIlIA
już po raz trzyna-
sty spotkaliśmy się 
na miejskim spot-
kaniu opłatkowym. 
Podzieliliśmy się 
opłatkiem, złoży-
liśmy świąteczne 
życzenia.

Atrakcją dla najmłodszych był żywy żłóbek

Jasełka w wykonaniu podopiecznych ze środowiskowych domów 
samopomocy MOPS W parku CKiS na wszystkich chętnych czekał poczęstunek

– doskonale znany tczewianom 
chór z parafii pw. Podwyższenia 
Krzyża św., „Promyki” – z parafii 
Jezusa Chrystusa Króla Wszech-
świata. Podopieczni środowi-
skowych domów samopomocy 
MOPS przedstawili jasełka.

Tczewscy harcerze tradycyjnie 
podzielili się Betlejemskim 
Światełkiem Pokoju.

W Polsce akcję od 1991 r. pro-
wadzą harcerze ze Związku Har-
cerstwa Polskiego, którzy od-
bierają Betlejemskie Światełko 
Pokoju od skautów słowackich 
na przejściu granicznym Łysa Uczestnicy spotkania szczelnie wypełnili pl. Św. Grzegorza
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Tradycyjnie podzieliliśmy się opłatkiem

Kolędy śpiewaliśmy wspólnie z „Biedronkami”… … oraz chórem Wiolinki 

Polana w Tatrach. Następnie, po 
uroczystej mszy św. odprawia-
nej w Kaplicy Betlejemskiego 
Światełka Pokoju, zlokalizowa-
nej na terenie schroniska gór-
skiego ZHP „Głodówka”, Światło 
trafia do wszystkich chorągwi, 
hufców i drużyn harcerskich, 
a za ich pośrednictwem do 
mieszkańców wsi i miast, także 
do Tczewa.

W miejskiej wigilii uczestniczył 
m.in. biskup pelpliński ks. Ry-
szard Kasyna. Życzenia złożył 
tczewianom także prezydent 
Mirosław Pobłocki. Po życze-
niach i błogosławieństwie ze 
sceny znowu popłynęły kolędy, 
a uczestnicy wigilii dzielili się 
opłatkami (rozdaliśmy ich 15 
tys.). – Opłatek nie może być 
zatrzymany w dłoniach, musimy 
się nim dzielić – powiedział 
biskup R. Kasyna.

Do śpiewania chętnie włączali 
się mieszkańcy, którym przeka-
zaliśmy kolędowe śpiewniki.

Tczewska wigilia adresowana 
jest do wszystkich mieszkań-
ców, a także do tych, którzy w 
tym czasie odwiedzają nasze 
miasto. Również w tym roku na 
spotkanie przybyło kilka tysięcy 
osób.

Druga część spotkania odbyła 
się w parku Centrum Kultury 
i Sztuki. Tam, dzięki licznym 
darczyńcom, każdy mógł otrzy-
mać m.in. barszcz, bigos, ciasto, 
świeże pieczywo.

Dzięki miejskiemu przewoźni-
kowi – firmie Meteor, miesz-
kańcy chcący wziąć udział w 
uroczystości, mogli skorzystać 
z bezpłatnej komunikacji 
miejskiej.

M.M.Harcerze podzielili się Betlejemskim Światełkiem Pokoju
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W lipcu 2015 r. prezydent Tczewa 
Mirosław Pobłocki wydał zarządze-
nie umożliwiające odpracowywa-
nie zadłużenia z tytułu należności 
za korzystanie z lokali należących 
do miasta. 

lokatorzy mieszkań komunalnych

Pracując zmniejszają dług

W ramach pilotażowego pro-
gramu, dłużnicy mogą odpra-
cowywać swoje zadłużenie w 
jednostkach budżetowych na 
terenie miasta. Od sierpnia do 
końca grudnia 2015 r. zadłużeni 
lokatorzy przepracowali 7718,5 
godzin zmniejszając w ten spo-
sób kwotę długu o 92 616,60 zł. 

Do współpracy zaangażowano 
17 podmiotów: Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej, samorządo-
we szkoły podstawowe i gimnazja 
(10 placówek), Centrum Kultury  
i Sztuki, Przedszkole nr 8, Fabrykę 
Sztuk, Miejską Bibliotekę Publiczną, 
Tczewskie Centrum Sportu i Rekre-
acji oraz Tczewskie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego.

– Utworzono 30 miejsc pracy 
– tłumaczy julita jakubowska, 
dyrektor MOPS. – Realizację pro-
gramu, który ma charakter pilota-
żowy przyjęto na okres do końca 
2016 r.

Stawka została ustalona w wy-
sokości – 12 zł za godzinę, przy 
czym określono maksymalną 
liczbę godzin możliwą do wy-
pracowania w ilości 160 godzin 
miesięcznie i 40 godzin tygo-
dniowo.

Realizację programu rozpoczęto 
w sierpniu i do końca grudnia 
MOPS podjął współpracę z 55 
osobami, na których ciążą zale-
głości czynszowe. Utworzono 
30 miejsc pracy. Spośród osób 
skierowanych do odpracowania 
zadłużenia, 19 z różnych przy-
czyn nie podjęło pracy lub z niej 
zrezygnowało (np. względy zdro-
wotne, konieczność opieki nad 
dzieckiem, 6 osób powróciło na 
rynek pracy). 

Program adresowany jest do pod-
opiecznych MOPS, a szczególnie 
do tych osób, które wpadły w 
kłopoty finansowe nie z własnej 
winy, np. z powodu zdarzenia lo-
sowego, pobytu w szpitalu itp. 

Bliższych informacji na temat 
możliwości skorzystania z progra-
mu można zasięgnąć w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej (ul. 
1 Maja 8, tel. 58 777 00 20) lub 
bezpośrednio u pracowników 
socjalnych.

M.M.

Przegląd pod hasłem „Nieśmy 
dobra nowinę” odbył się 11 

grudnia w Centrum Kultury i Sztu-
ki”. Wykonawcy zaprezentowali 
jasełka i kolędy, zarówno w wersji 
tradycyjnej, jak i w rock&rollowych 
rytmach. W niektórych momen-
tach widownia nie mogła wręcz 
usiedzieć na miejscu.
– Jasełka są realizowane w ra-
mach projektu „Boże Narodzenie 
wyrażane poprzez sztukę”, który 
jest został dofinansowany przez 
Gminę Miejską Tczew – wyjaśniła 
Gabriela Brządkowska, kierow-
nik środowiskowych domów sa-
mopomocy w Tczewie. – Dzisiaj, 
na deskach Centrum Kultury i 
Sztuki, gościmy siedem zespołów 
– dzieci, młodzież, dorosłych. 
Jak powiedziała G. Brządkow-
ska, Przegląd Jasełek organizo-
wany przez Miejski Ośrodek Po-
mocy Społecznej i środowiskowe 
domy samopomocy w Tczewie, 
na stałe już wrósł w miejski ka-
lendarz imprez. Widzowie mieli 
okazję obejrzeć prezentację 
przypominającą kolejne edycje 
przeglądu. W pierwszych jaseł-
kach wzięło udział 78 artystów, 
w drugich – 81, w trzecich – 93,  
a w czwartych – 120.

„A ja Ci podaruję buciki cieplut-
kie, aby ogrzewały twe stopy 
malutkie…”, tak w przedstawie-
niu jasełkowym dzieci ze Świet-
licy Środowiskowej Zarządu 
Miejskiego  Polskiego Komitetu 
Pomocy Społecznej w Tczewie 
wprowadzały w świąteczny na-
strój seniorów z Ośrodka Opie-
kuńczego Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Tczewie 
przy ul. Niepodległości 10. 

Międzypokoleniowe, wspólne ko-
lędowanie i przedstawienie były 
wstępem do wręczenia osobom 
starszym prezentów.  Seniorzy 
otrzymali własnoręcznie przygo-
towane przez członków zespołu 
„Wiecznie Młodzi” upominki. Kub-
ki w dzierganych ocieplaczach  
i domowe pierniki sprawiły wiele 
radości podopiecznym Ośrodka. 
Ta przedświąteczna wizyta była 
dla wszystkich wielkim przeży-
ciem.  Wręczając podarunki Pa-
nie Hildegarda, Wiesława i Irena 

z Kolędą w ośRodKU oPieKUńczyM

z Zespołu „Wiecznie Młodzi” wy-
rażały nadzieję, że te małe gesty 
sprawią seniorom radość. Miła, 

serdeczna i ciepła atmosfera 
wprowadziła wszystkich w świą-
teczny nastrój. 

święta w RytMie RocK&Rolla
7 zespołów wzięło udział w V Przeglądzie Jasełek Bożonarodze-
niowych w Tczewie.

Piątą edycję imprezy otworzyli 
wiceprezydent Tczewa Adam 
Urban oraz julita jakubowska, 
dyrektor MOPS.

Na scenie CKiS wystąpili:
• zespół „Fortis”  

ze Starogardu Gd.
• Klub Samopomocy „Przyja-

zna dłoń” z Tczewa
• Zespół Opiekuńczy MOPS  

w Tczewie
• chór „Passionata” z Tczewa
• zespół „Iskierki”

• Świetlica Środowiskowa 
PKPS z ul. Kopernika  
w Tczewie

• Środowiskowy Dom Samo-
pomocy z Kończewic

• Zespół „M3PM”
• Dom Pomocy Społecznej  

w Damaszce
• Dom Pomocy Społecznej  

w Rudnie
• Środowiskowe Domy Samo-

pomocy MOPS w Tczewie.

M.M.



• ��
Panorama miasta • www.wrotatczewa.pl • www.bip.tczew.pl • Styczeń 2016

ferie

Zajęcia plastyczne dla grup zor-
ganizowanych:
kraina eskimosów
Dzieci na początku zajęć do-
wiedzą kim są Eskimosi, jak ina-
czej ich nazywamy. Uczestnicy 
dostaną mapę z zaznaczonymi 
terenami, gdzie mieszkają Eski-
mosi. Dowiedzą się jak wygląda 
ich strój, w jakich domach kiedyś 
mieszkali, co jedli, jak pracowa-
li. Wiek uczestników: uczniowie 
szkół podstawowych. Miejsce: ul. 
30 Stycznia 4.
Zimowe zakładki do książek
Dzieci wykonają zakładki z mo-
tywem zimowym. Wiek uczestni-
ków: uczniowie szkół podstawo-
wych. Miejsce: ul. 30 Stycznia 4.
Malowanie gąbką 
Malowanie szablonów za pomo-
cą gąbki i farb. Wiek uczestników: 
grupy przedszkolne i uczniowie 
szkół podstawowych (kl. I-III). 
Miejsce: ul. 30 Stycznia 4.
kolorowe wydmuchiwanki  
Za pomocą najprostszego aero-
grafu (wydążonej słomki) i kawał-
ka foli bąbelkowej  mali artyści 
stworzą kolorowe i pomysłowe 
dzieła. Wiek uczestników: grupy 
przedszkolne i uczniowie szkół 
podstawowych ( kl. I-III). Miejsce: 
ul. 30 Stycznia 4.
Ramki-Pingwiny
Podczas zajęć dzieci stworzą 
własną ramkę do zdjęcia w kształ-
cie pingwina. Wiek uczestników: 
uczniowie szkół podstawowych. 
Miejsce: ul. 30 Stycznia 4.
Pani Zima 
Podczas warsztatów zaprojek-
tujemy strój dla Pani Zimy. Wiek 
uczestników: grupy przedszkolne  
i uczniowie szkół podstawowych. 
Miejsce: ul. 30 Stycznia 4.
Papierowe Bałwany 
Za pomocą 3 kawałków papieru 
i sznurka stworzymy swojego 
Bałwanka, którego ozdobimy.   
Wiek uczestników: uczniowie 
szkół podstawowych. Miejsce: ul. 
30 Stycznia 4.
Idzie wiosna 
Stworzenie ‘’topiących’’ się bałwa-
nów. Wiek uczestników: ucznio-
wie szkół podstawowych. Miejsce:  
ul. 30 Stycznia 4.
Bałwan z gazety 
Gazeta także może być fascynu-
jącym materiałem na warsztaty 
plastyczne, tym razem stworzy-
my bałwanki. Wiek uczestników: 
grupy przedszkolne i uczniowie 

szkół podstawowych. Miejsce:  
ul. 30 Stycznia 4.

warsztaty ekologiczne,  
czyli coś z niczego
Wspólna segregacja śmieci, a 
następnie wykonywanie prac 
plastycznych z wykorzystaniem 
plastikowych butelek, nakrętek, 
rolek po papierze toaletowym. 
Wiek uczestników: uczniowie 
szkół podstawowych (kl. I – III). 
Miejsce: ul. 30 Stycznia 4

Portretomaniacy
Zajęcia towarzyszące wystawie 
„Rekonstruktorzy bitew. Portre-
ty”. Uczestnicy wykonają portrety 
swoich rówieśników, którzy będą 
pozowali w strojach historycznych, 
dobranych według własnego 
uznania. Wiek uczestników: ucz-
niowie szkół podstawowych (kl. 
IV-VI). Miejsce: ul. Podmurna 15.

Dwudziestolecie  
międzywojenne w Tczewie
Zajęcia edukacyjne mające na 
celu rozszerzyć wiedzę na temat 
dwudziestolecia międzywojenne-
go w Tczewie. Wiek uczestników: 
uczniowie szkół gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych. Miejsce: ul. 
30 Stycznia 4.

Sztuka w okresie dwudziestolecia 
międzywojennego w Polsce
Jaka była sztuka w okresie dwu-
dziestolecia międzywojennego? 
Czym jest nowatorstwo i awan-
garda? Jak sytuacja polityczna 
w Polsce wpłynęła na rozwój 
sztuki? Na te wszystkie pytania 
oraz wiele innych odpowiemy na 
tych zajęciach. Wiek uczestników: 
uczniowie szkół gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych. Miejsce: ul. 
30 Stycznia 4.

Dwudziestolecie międzywojenne  
w dokumentach archiwalnych z Tczewa
Na podstawie archiwalnych doku-
mentów, fotografii, map z okresu 
dwudziestolecia międzywojenne-
go uczestnicy poznają historię. Na 
co warto zwracać uwagę czytając 
stare dokumenty? Wiek uczest-
ników: uczniowie szkół gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych.  
Miejsce: ul. 30 Stycznia 4.

warsztaty ceramiczne
Za pomocą gliny wykonamy ozdo-
by zimowe. UWAGA: zajęcia pro-

wadzimy tylko w drugim tygodniu 
ferii. Miejsce: ul. 30 Stycznia 4. Wiek 
uczestników: uczniowie szkół pod-
stawowych i gimnazjalnych. 
Papieroplastyka zimowa  
Dzieci mogą wykonać: zimowy 
domek 3D, ptasi karmnik 2D lub 
zawieszkę na drzwi – bałwanka. 
Wiek uczestników: od 5 do 13 lat. 
Miejsce: ul. Podmurna 12.
kartki pop-up
Dzieci mogą wykonać okazjonal-
ną kartkę w technice Pop-Up (z 
wyskakującym elementem). Wiek 
uczestników: od 5 do 16 lat. Miej-
sce: ul. Podmurna 12.
Zimowe rysowanie po ścianie
Dzieci będą mogły rysować po 
ścianie i stworzyć swój wymarzo-
ny zimowy krajobraz, na tle któ-
rego  będą mogły zrobić sobie 
pamiątkowe zdjęcia.  Wiek uczest-
ników: od 6 do 13 lat. Miejsce: ul. 
Podmurna 12. 
Quiz zimowy
Pomimo przerwy szkolnej warto 
pochwalić się swoją wiedzą o nie-
zwykłej, magicznej porze roku jaką 
jest zima. Na najlepszych czekają 
drobne upominki. Wiek uczest-
ników: od 8 do 13 lat. Miejsce:  
ul. Podmurna 15.
Zajęcia plastyczne dla osób in-
dywidualnych: 
Spotkania z bałwankiem
We wtorki 16 lutego i 23 lutego 
oraz w środy 17 lutego i 24 lu-
tego o godz. 15.00 zapraszamy 
na Spotkania z Bałwankiem. Jest 
to mix kreatywnych zabaw dla 
najmłodszych. Za każdym razem 
będzie dominować inna tematy-
ka. Stałym punktem spotkań są 
ćwiczenia plastyczne, podczas 
których dzieci wykonają pracę, 
którą zabiorą ze sobą do domu. 
Miejsce: ul. 30 Stycznia 4.
Dzień spania w miejscach publicznych
26 lutego w godz. 14.00 – 16.00 
zapraszamy dzieci, młodzież i do-
rosłych na wspólne „chrapanie” 
i „drzemanie” w Fabryce Sztuk. 
Czytanie książeczek przed snem, 
bajki z diaskopu, konkursy i strefa 
chillout – to tylko niektóre atrak-
cje. Miejsce: ul. 30 Stycznia 4. 
kółko plastyczne dla dzieci i rodziców
W poniedziałki 15 lutego  i 22 lu-
tego o godz. 17.00. zapraszamy 
dzieci wraz z rodzicami na rodzin-
ne warsztaty plastyczne. Miejsce: 
ul. 30 Stycznia 4.
Udział we wszystkich zajęciach 
jest bezpłatny. 
szczegółowe informacje i zapi-
sy: 58 530 44 81.

FERIE W FABRyCE SZTUk
Fabryka Sztuk w Tczewie serdecznie zaprasza do uczestnictwa w warsztatach plastycznych podczas ferii zimowych. 
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15.02 – piłka nożna szkół 
podstawowych – hala przy 
basenie, godz. 9.30

16.02 – piłka nożna szkół 
gimnazjalnych – hala przy 
basenie, godz. 9.30

17.02 – koszykówka „black-
top” (szkoły podstawowe i 
gimnazja) –hala przy basenie  
godz. 9.30

18.02 – gry i zabawy na lodzie 
– lodowisko przy SP 11, 
godz. 10.00

19.02 – gry i zabawy na lodzie 
– lodowisko przy SP 11, 
godz. 10.00

22.02 – unihoc szkół podsta-
wowych – hala przy basenie, 
godz. 9.30

23.02 – unihoc szkół gimna-
zjalnych – hala przy basenie, 
godz. 9.30

24.02 – tenis ziemny (szkoły 
podstawowe i gimnazja) 
– hala przy basenie,  
godz. 9.00

25.02 – gry i zabawy na lodzie 
– lodowisko przy SP 11, 
godz. 10.00

26.02 – gry i zabawy na lodzie 
– lodowisko przy SP 11, 
godz. 10.00.

Ponadto
Przez całe ferie, od poniedziałku 
do piątku na małym i dużym 
basenie w godz. 10.25-11.55 
– GRY i ZABAWY pod okiem 
instruktorów pływania.

Przez całe ferie wstęp  
na basen w godz. 10.00-14.55 
– w cenie 5 zł.

lodowisko w godz. 9.00-14.00 
– bezpłatne – poniedziałek, 
wtorek, środa w godz. 10.00-
11.00 – pod okiem instruktora.

uwAgA! 
W turniejach wymagane jest 
posiadanie legitymacji szkolnej. 
Zabawy na lodzie odbędą się w 
zależności od pogody. Na zawo-
dy w hali namiotowej prosimy 
przychodzić w dresach

Szczegóły na www.tcsir. pl

Poniedziałek, 22 lutego
„HISTORIA CAlINECZkI” wg baśni 
Hansa Christiana Andersena (Te-
atr BAJ POMORSkI z Torunia)
Godz.: 9.00 i 11.30
Bilety: 10 zł
Świat Calineczki to wielka księ-
ga, z której wyłaniają się kolejne 
miejsca przygód bohaterki. Nad 
światem tym panują aktorzy – 
animatorzy lalek. Ich dowcipne 
zachowania, komentarze, a nie-
kiedy spory nadają przedstawie-
niu dodatkowy walor teatralny. 
Dodatkowo: warsztaty plastycz-
ne, MINECRAFT oraz animacji 
filmowej.

wtorek, 23 lutego
godz. 9:00-10:00 – warsztaty 

taneczne – zabawy hip hop 
(dla dzieci 6-9 lat)

godz. 10:00-11:00 – warsztaty 
plastyczne – grupa młodsza 
(7-11 lat)

godz. 10:15-11:45 – warsztaty 
taneczne - streetdance (dla 
dzieci 10-13 lat)

godz. 12:00-13:30 – warsztaty 
taneczne – hip hop& house 
(dla młodzieży 14-16 lat)

godz. 12:00-13:30 – warsztaty 
plastyczne – grupa starsza 
(11 lat wzwyż)

godz. 15:00 – 17:00 – warsztaty 
minecraft 

godz. 17:00 – 20:00 – warsztaty 
animacji filmowej 

Środa, 24 lutego
WARSZTATy BĘBNIARSkIE 
 dla dzieci i młodzieży
Godz.: 9.00-10.30 i 11.00-12.30
Bilety: 5 zł
Każdy chętny będzie mógł po-
czuć się jak prawdziwy miesz-
kaniec Afryki grając na bębnach 
djembe. Podczas warsztatów bę-
dzie można poznać różne rodzaje 
rytmów. 
Dodatkowo: warsztaty taneczne, 
plastyczne, MINECRAFT oraz ani-
macji filmowej.

czwartek, 25 lutego
żyWA lEkCJA HISTORII – Bractwo 
Rycerskie „kerin”
Godz.: 9.00 i 10.30
Bilety: 5 zł
Bractwo Rycerskie KERIN po-
wstało z myślą o kultywowaniu 
głównie polskich tradycji i histo-
rii. Prowadzi pokazy historyczne, 
których celem jest oprócz, cieka-
wych doznań estetycznych, po-
dróż do zakamarków historii. 
Dodatkowo: warsztaty taneczne, 
plastyczne, MINECRAFT oraz ani-
macji filmowej.

Piątek, 26 lutego
SPOTkANIE Z kINEM – projekcja fil-
mu „Porwanie w Tiutiurlistanie!”
Godz.: 10:00
Bilety: 5 zł
Tajemnicze porwanie królewny 
Wiolinki stwarza niebezpieczeń-

stwo zbrojnego konfliktu po-
między dwoma sąsiadującymi 
z sobą państwami: Blablacją i 
Tiutiurlistanem. Kogut Kapral 
Marcin Pypeć, Lisica Chytraska 
i Kot Mysibrat Miauczura wyru-
szają odważnie na poszukiwania 
królewny. 
Dodatkowo: warsztaty taneczne, 
plastyczne, MINECRAFT oraz ani-
macji filmowej.

Niedziela, 27 lutego
PORANEk – Zestaw krótkich  
filmów „Wyobraźnia”
Godz.: 11:00
Bilety: 5 zł
Tylko ludzie mają zdolność do 
tworzenia wyobrażeń; to niezwy-
kła umiejętność, która pozwala 
nam kreować, marzyć, jest też 
motorem naszych działań. Jak 
rozwijać wyobraźnię i do czego 
ją wykorzystywać? Zestaw fil-
mów krótkometrażowych, po-
chodzących z różnych zakątków 
świata, został wyselekcjonowany 
w taki sposób, aby pomóc dzie-
ciom odnaleźć odpowiedzi na te 
pytania.
UWAGA!
Na wszystkie propozycje obo-
wiązuje wcześniejsza rezerwacja 
miejsc. Ilość miejsc ograniczona. 
Decyduje kolejność zgłoszeń.
Kontakt:
Centrum Kultury i Sztuki,
ul. Wyszyńskiego 10, Tczew
tel. 58-531-07-07 
ckis@ckis.tczew.pl

FeRie z tcsiR aRtystyczne FeRie z cKis
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Gospodarka

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

Dom PrzeDsiębiorcy w tczewie
Program współfinansowany 
przez Unię europejską  
z europejskiego Funduszu 
rozwoju regionalnego  
oraz Gminę miejską Tczew

W tym roku przybyło 18 wystaw-
ców, którzy zagospodarowali 
18 chat. Większość wystawców 
stanowiły osoby z Tczewa i po-
wiatu tczewskiego, ale były także 
zgłoszenia z innych miast. Można 
było kupić: ozdoby choinkowe, 
choinki, domki z piernika, mio-
dy pitne, chleby litewskie, grza-
ne wino, rękodzieła, biżuterię, 
upominki, staropolskie wyroby, 
tradycyjnie wyrabiane wędliny i 
wiele innych. W namiocie gastro-
nomicznym istniała możliwość 
skosztowania pysznych dań przy-
gotowywanych przez uczestni-
ków Jarmarku tj.: Restauracja 
MOCCA, Restauracja Risto Cafe 
– Kanion oraz Pierogarnia w Sta-
rym Domku.

Oficjalnego otwarcia Jarmarku 
w sobotę dokonał Krystian jen-
drzejewski – kierownik Biura 
Wspierania Przedsiębiorczości 
Urzędu Miejskiego w Tczewie 
oraz dyrektor Fabryki Sztuk 
– Alicja Gajewska. Dla dzieci 
zorganizowane specjalne atrak-
cje w postaci magicznej chaty św. 
Mikołaja. W chacie można było 
zrobić sobie zdjęcie ze św. Miko-
łajem, napisać do niego list lub 
narysować rysunek, a w zamian 
wygrać słodki upominek dla ro-
dziny. Mikołaj cieszył się dużą po-
pularnością aż do zakończenia 
Jarmarku. Ponadto pierwszego 
dnia Jarmarku, w kamienicy na 
ulicy Podmurnej, Fundacja Poko-
lenia przeprowadzała warsztaty 

iii jaRMaRK BożonaRodzeniowy – za naMi…
z przygotowywania ozdób świą-
tecznych. Także w sobotę, ulicami 
Starego Miasta przeszli kolędnicy 
z Fundacji Pokolenia, rozdając 
najmłodszym słodycze. W czasie 
trwania całego Jarmarku można 
było oddawać głosy na najlepsze 
stanowisko, zgłaszając wypełnio-
ny kupon. Każdy kupon, co go-
dzinę, brał udział w losowaniu 
choinki. Chętnych nie brakowało, 
a choinki powędrowały do miesz-
kań szczęśliwców, zapewniając 
świąteczną atmosferę. 

Drugiego dnia Jarmarku prowa-
dzone były działania animacyjne 
dla dzieci przez Klub Włącznik z 
Fundacji Pokolenia. Tradycyjnie już, 
w jarmarkową niedzielę, prezydent 
Tczewa Mirosław Pobłocki wraz z 
licznie przybyłymi mieszkańcami 
odsłonił pomnik zimy. Natomiast 
o godzinie 16 nastąpiło oficjalne 
rozstrzygnięcie konkursu na naj-
lepsze stanowisko jarmarkowe. 
Spośród 369 głosów – kuponów 
złożonych przez mieszkańców, 
najwięcej głosów otrzymała „Piero-
garnia w Starym Domku” Agniesz-
ka trzuskot zdobywając 94 glosy. 
Jarmark Bożonarodzeniowy trwał 
2 dni, w godzinach od 10 do 20 i 
jak poprzednio cieszył się bardzo 
dużym zainteresowaniem. W tym 
roku aura była dużo lepsza niż rok 
temu, to również miało wpływ na 
wysoką frekwencję. 

Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim mieszkańcom, wystawcom, 
wolontariuszkom oraz służbom, 
które brały udział w przygoto-
waniu wydarzenia. Zachęcamy 
do dzielenia się wszelkimi su-
gestiami dotyczącymi Jarmarku 
za pośrednictwem poczty elek-
tronicznej: info@dp.tczew.pl. 
Pełna relacja oraz galeria zdjęć 
z wydarzenia znajduje się na na-
szej stronie internetowej www.
dp.tczew.pl 

Nasze podziękowania kierujemy 
do animatorów z Klubu Włącznik, 
Fundacji Pokolenia, Fabryki Sz-
tuk, Straży Miejskiej w Tczewie, 
Zakładu Usług Komunalnych w 
Tczewie oraz wszystkich wys-
tawców oraz przedsiębiorców 
ze Starego Miasta. 

W dniach 19-20 
grudnia na placu 
Hallera odbył 
się III Jarmark 
Bożonarodzeniowy. 
Była to niepow-
tarzalna okazja, 
aby poczuć klimat 
zbliżających się 
Świąt Bożego Nar-
odzenia. 



Styczeń 2016 • Panorama miasta • www.wrotatczewa.pl • www.bip.tczew.pl
�� • Region

Prezydent Tczewa Mirosław Po-
błocki, w imieniu pasażerów 

korzystających z tczewskiego 
dworca PKP i Zintegrowanego 
Węzła Transportowego, zwró-
cił się do Andrzeja Adamczyka, 
ministra infrastruktury i budow-
nictwa, z prośbą o weryfikację 
przez PKP Intercity S.A. aktualnie 
obowiązującego rozkładu jazdy 
pociągów. Prezydent wniosko-
wał o przywrócenie postoju na 
stacji Tczew niektórych pocią-
gów, które zatrzymywały się w 
Tczewie, zgodnie z obowiązują-
cym do 13 grudnia 2015 r. roz-
kładem jazdy.

Prośba dotyczy 2 połączeń ko-
lejowych do Katowic, 2 – do 
Warszawy, 1 – do Rzeszowa oraz 
relacji powrotnych.

Tczewski węzeł transportowy 
należy do największych w kraju, 

W 2016 roku przypada kilka bar-
dzo ważnych rocznic dla Tczewa, 
kociewia i Pomorza. 

• 750. rocznica śmierci Świę-
topełka II Wielkiego (1266) 
najwybitniejszego władcy 
suwerennego księstwa 
gdańsko-pomorskiego  
(w tym i ziemi tczewskiej)

• 190. rocznica urodzin Edwar-
da Kalksteina (1826-1898) 
popularnego ziemianina 
z Kociewia, a zarazem wy-
bitnego orędownika pracy 
organicznej pod zaborem 
pruskim

• 130. rocznica urodzin 
komandora Antoniego Gar-
nuszewskiego (1886-1964) 
organizatora i wieloletniego 
dyrektora Szkoły Morskiej 
w Tczewie, oddanego idei 
Polski Morskiej 

• 130. rocznica urodzin 
Tadeusz Ziółkowskiego 
(1886-1940) wybitnego 
Pomorzanina, żeglarza, 
pierwszego komendanta 
żaglowca „Lwów” przy Szkole 
Morskiej w Tczewie

• 110. rocznica urodzin Józefa 
Dylkiewicza (1906-1989) ro-
dem w Wilna, cenionego na-
uczyciela, wybitnego pisarza 
i „poety Tczewa”, szczególnie 
w okresie 700-lecia Tczewa

• 110. rocznica założenia Ban-
ku Spółdzielczego w Tczewie, 
docenianego i obecnie

• 100. rocznica urodzin dwóch 
wybitnych harcmistrzów 
zasłużonych dla Ziemie 
Tczewskiej: Albina Stangen-
berga (1916-1993) i Małgo-
rzaty Gdaniec (1916-2000) 

• 90. rocznica powstania w 
Tczewie portu morsko-rzecz-
nego (1926) w którego ot-
warciu uczestniczył minister 
Eugeniusz Kwiatkowski  

• 60. rocznica początków 
Zrzeszenia Kaszubskiego-
Pomorskiego, formalnie 
powstałego w 1964 roku na 
bazie zjednoczenia Zrzesze-
nia Kaszubskiego i Zrzesze-
nia Kociewskiego 

• 30. rocznica powstania ze-
społu „Obywatela G.C.” (1986) 
po rozpadzie „Republiki” 

Jan Kulas

ważne rocznice  
dla tczewa i Kociewia

Imprezy okołokongresowe odby-
wały się przez cały ubiegły rok w 
różnych miejscowościach na tere-

PRośBa do MinistRa inFRastRUKtURy 
o PRzywRócenie PostojU Pociągów eiP

gdzie rocznie przewija się około 
6 mln pasażerów. Zlikwidowanie 
w grudniu 2015 r. postojów po-
ciągów EIP (popularnie zwanych 
pendolino) w Tczewie pogorszy-

ło dostępność do sieci połączeń 
PKP Intercity, czego rezultatem 
są liczne uwagi i skargi od miesz-
kańców Tczewa i okolicznych 
miejscowości.

V KongRes KociewsKi zaKończony

UChWała V KOnGreSU KOCieWSKieGO 

nie Kociewia. Było to ponad 20 wy-
darzeń kulturalnych, sportowych, 
turystycznych, naukowych.

Były wśród nich także imprezy 
organizowane w Tczewie, jak 
choćby wystaway „Krzyże i ka-
pliczki przydrożne Kociewia” oraz 

„Strachy, diabły strzygi” przygo-
towane przez Fabrykę Sztuk czy 
Festiwal Twórczości im. Romana 
Landowskiego.

Podczas spotkania w Nowem 
podjęta została Uchwała V Kon-
gresu Kociewskiego. 

W grudniu 2015 r. w Centrum kul-
tury „Zamek” w Nowym uroczyście 
zakończony został V kongres ko-
ciewski. 

kociewie, jeden z najważniejszych i 
najbardziej aktywnych regionów w Pol-
sce, szczyci się długą i ciekawą historią, 
własną mową i dorobkiem twórczym, 
bogatą kulturą duchową i materialną, 
piękną tradycją. Stanowią one mocny 
fundament tożsamości dla każdego 
pokolenia i zachętę do dalszego wzbo-
gacania dziedzictwa przodków. kocie-
wiacy przez stulecia z wielkim oddaniem 
pracując na rzecz Małej Ojczyzny wnosili 
swój znaczący wkład w dzieje Polski. Nie 
szczędzili krwi i ofiar w obronie polsko-
ści w czasie zagrożeń, zaborów, wojen  
i okupacji. Oddawali swój trud, talenty 
i gorące serca dla jej rozwoju gospodar-
czego, kulturowego i społecznego. 

My, uczestnicy V kongresu kociewskiego, 
jako kontynuatorzy dorobku poprzed-
ników, w trakcie prac kongresowych 
sformułowaliśmy wnioski i wyzwania, 
mające rozwijać przez kolejne lata nasz 
regionalizm. Stawiając sobie za cel roz-

wój kulturowy, społeczny i gospodarczy 
będziemy dążyć i apelujemy do władz 
samorządowych i państwowych o: 

1.  wprowadzenie systemowych roz-
wiązań w edukacji regionalno-pa-
triotycznej, poprzez opracowanie 
strategii edukacyjnej na poziomie sa-
morządów, jak i rozwiązań prawnych 
obejmujących całą Polskę. Pragniemy 
także dalszego rozwijania wśród na-
uczycieli i wychowawców przekona-
nia o konieczności upowszechniania 
wiedzy o regionie;

2.  Podjęcie działań mających na celu 
ochronę i promocję mowy kociew-
skiej;

3.  Rozwijanie współpracy organizacji 
regionalnych, zainteresowanych 
działaniami na rzecz kociewia i ca-
łego Pomorza, w celu stworzenia 
sieci regionalistów, promowania et-
nodizajnu kociewskiego i dalszego 
budowania marki „kociewie”;

4.  wzmocnienie reprezentacji kocie-
wia w sejmikach wojewódzkich, 
zwłaszcza poprzez stworzenie 
kociewskiego okręgu wyborczego  
w województwie pomorskim;

5.  wspieranie i rozwój kultury regio-
nalnej. kultura jest fundamentem 
kapitału społecznego, bez którego 
nie jest możliwy rozwój społecz-
ności lokalnych, zwłaszcza rozwój 
ekonomiczny. chcemy zabiegać  
o to, by kociewscy samorządowcy 
doceniali fundamentalną rolę kul-
tury dla funkcjonowania społecz-
ności, którym przewodzą, a środki 
wydawane na działania kulturalne 
traktowali jako mądrą inwestycję.

My, kociewiacy, zebrani w dniu 4 
grudnia 2015 roku w Nowem, na za-
kończenie V kongresu kociewskiego 
przyjmujemy niniejszą uchwałę przez 
aklamację.
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Środowisko

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

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych ma bardzo duże zna-
czenie w systemie gospodarki odpadami w mieście. W 2015 r. w 

jednostkach oświatowych miasta Tczewa kontynuowano selektywną 
zbiórkę surowców wtórnych. Koordynatorem programów edukacyj-
nych oraz zbiórki była Pracownia Edukacji Ekologicznej Urzędu Miej-
skiego w Tczewie. Realizowane były wieloletnie programy związane z 
promowaniem „u źródła” selektywnej zbiórki odpadów: „Moje miasto 
bez odpadów”, „Recykling w mojej szkole”, „Zielone zakupy”, „Zakręco-
ne – Odkręcone”, „Lider segreguje odzyskuje”. W realizacji programów 
uczestniczyły rodziny dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych oraz 
młodzieży z gimnazjum. 

Najlepsze wyniki we wszystkich wyżej wymienionych programach i 
konkursach uzyskały:

Szkoła Podstawowa nr 12, Szkoła Podstawowa nr 11, Szkoła Podsta-
wowa nr 10, Szkoła Podstawowa nr 8. Wśród przedszkoli najlepsze 
wyniki w selektywnej zbiórce odpadów uzyskały: Przedszkole „Fan-
tazja”, Przedszkole „Chatka Puchatka”, Przedszkole Sióstr Miłosierdzia 
i Przedszkole „Jarzębinka”.

Wszystkie jednostki oświatowe z terenu miasta Tczewa, w sposób 
selektywny zebrały 176,493 Mg surowców wtórnych, w tym:

Potwierdzeniem dużej efektywności selektywnej zbiórki surowców 
wtórnych w jednostkach oświatowych, na przestrzeni kilku lat obra-
zuje wykres nr 3.

Większość prac konkurso-
wych, jakie wpłynęły do UM 

w Tczewie w związku z konkursem 
dla nauczycieli/edukatorów na 
najciekawszy scenariusz zajęć 
edukacyjnych popularyzują-
cy działania związane z Planem 
Gospodarki Niskoemisyjnej było 
adresowanych do uczestników ze 
szkół podstawowych. Uczestnicy 
konkursu wykazali się umiejętnoś-
cią pisania scenariuszy lekcyjnych, 
znajomością aktywnych metod 
edukacji ekologicznej oraz zna-
jomością specyfiki problemów 
związanych z zanieczyszczeniem 
powietrza lub zmian klimatu. Naj-
większa liczba prac uwzględniała 
zrównoważone korzystanie z 
energii elektrycznej. 
Konkurs był w całości organi-
zowany przez Urząd Miejski w 
Tczewie, a nad jego zawartością 

Plan gosPodaRKi nisKoeMisyjnej dla tczewa – 
KonKURs dla naUczycieli RozstRzygnięty

merytoryczną czuwała Pracow-
nia Edukacji Ekologicznej przy 
współpracy z Wydziałem Spraw 
Komunalnych i Inwestycji oraz 
Wydziałem Rozwoju Miasta. 
Działanie to stanowi pierwszy 
etap akcji edukacyjnej, w której 
wezmą również udział niektórzy 
laureaci konkursu.
Konkurs stanowi element reali-
zacji Planu Gospodarki Niskoe-
misyjnej dla tczewa.
Celem konkursu jest popula-
ryzacja wiedzy o lokalnych za-
grożeniach oraz przeciwdziała-
nie zmianom klimatu poprzez 
kształtowanie odpowiednich 
nawyków związanych ze zmniej-
szeniem tzw. niskiej emisji, na-
wiązanie współpracy między lo-
kalnymi szkołami i samorządem, 
zmobilizowanie nauczycieli do 
włączenia tematyki zrównowa-

żonego gospodarowania energią 
do własnych zajęć, zachęcenie 
nauczycieli do przygotowywa-
nia własnych scenariuszy lekcji; 
uatrakcyjnienie sposobu pre-
zentacji wiedzy ekologicznej w 
szkołach.
Decyzją Komisji Konkursowej na-
grody przyznano następującym 
uczestnikom: 
i MiEjscE: 
• iwona irzyk – nauczyciel ze 
Szkoły Podstawowej nr 10 w 
Tczewie – za scenariusz dla ucz-
niów klasy 2 pt. „Włączyć czy 
wyłączyć – jak zdobyć tytuł 
ENERGoRodZiNy?”
• Agnieszka Huzarek – nauczy-
ciel ze Szkoły Podstawowej nr 12 
w Tczewie – za scenariusz dla ucz-
niów klas 4-6 pt. „jak możemy 
oszczędzać energię? ”

ii MiEjscE: 

• Małgorzata Piotrowicz – edu-
kator z firmy „EduBio” w Gdańsku 
– za scenariusz dla uczniów klas 
4-6 pt. „dżdżownica – bohater 
w głębi Ziemi ”.

iii MiEjscE:

• joanna Wierzbicka - nauczy-
ciel ze Szkoły Podstawowej nr 
11 w Tczewie – za scenariusz dla 
uczniów klas 4-6 pt. „Wykresami 
opisujemy świat ”.

• Barbara Pawłuszewicz – na-
uczyciel ze Szkoły Podstawowej 
nr 11 w Tczewie – za scenariusz 
dla uczniów klas 4-6 pt. „sprawdź 
czym oddychasz!”.

Wręczenie nagród laureatom 
konkursu odbędzie się 1 lutego 
2016 r. z udziałem Prezydenta 
Miasta Tczewa. 

jaK PRzeBiegała seleKtywna zBióRKa sURowców  
w szKołach i PRzedszKolach w 2015 RoKU? 

W roku 2015 zebrano o 76 ton więcej surowców wtórnych niż rok 
wcześniej. Świadczy to o dużym zaangażowaniu mieszkańców miasta 
z selektywną zbiórkę surowców wtórnych.

Pracownia Edukacji Ekologicznej dziękuje dzieciom, młodzieży, ro-
dzicom, szkolnym koordynatorom oraz nauczycielom za duże za-
angażowanie w zbiórkę surowców przeznaczonych do odzysku i 
recyklingu.

Zapraszamy placówki oświatowe oraz mieszkańców Tczewa do udzia-
łu w selektywnej zbiórce odpadów w 2016 roku.

ROK Papier Plastik Aluminium Baterie RAZEM Mg

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

2015 153,118 22,429 0,004 0,941 176,493 Zestaawienie surowców wtórnych zebranych przez jednostki 
oświatowe w latach 2010-2015
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Wystawa historyczna „dwadzieścia lat 
wolności. tczew 1920-1939” pod ho-

norowym patronatem Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej Andrzeja Dudy, prezentowa-
na przez trzy lata w Fabryce Sztuk, począwszy 
od 31 stycznia 2016 roku, doczekała się pub-
likacji towarzyszącej. Zarówno komisarzem 
wspomnianej ekspozycji, jak i autorem książki 
jest józef M. Ziółkowski. To barwna opo-
wieść o międzywojennym Tczewie. Poruszo-
ne są w niej zarówno zagadnienia polityczne, 
społeczne, gospodarcze, jak i kulturalne. Ma-
teriałem źródłowym stały się artykuły z gazet, 
a dokładniej z „Dziennika Tczewskiego” (od 
1927 roku ukazującego się pod tytułem „Go-
niec Pomorski”). Z tego względu w książce aż 
roi się od anegdot. Przykładowo dowiaduje-
my się o pewnej gorszącej przechodniów ką-
pieli w Wiśle, której sprawcami byli uczniowie 
Szkoły Morskiej. W innym miejscu wspomina 
się o kontrowersjach wokół nowego samo-
chodu starosty. Jest także mowa o pewnej 
konferencji, której jeden z prelegentów nie 
dokończył przemówienia z powodu nadmia-
ru alkoholu w organizmie. Nie brakuje infor-
macji o szpiegach, wszak Tczew był miastem 
nadgranicznym.

Na publikację złożyło się kilkanaście rozdzia-
łów, z czego najobszerniejszy dotyczy chlu-
by międzywojennego Tczewa, czyli Szkoły 
Morskiej, która funkcjonowała przez 10 lat w 
naszym mieście. Każdy rozdział został zobra-
zowany reprodukcjami fotografii, pocztówek 
i innych materiałów archiwalnych. Część z 

To kolejna ekspozycja historyczna 
przedstawiająca dzieje Tczewa. Tym 

razem zostały poruszone najważniejsze 
aspekty z okresu międzywojennego: po-
wrót Tczewa do Polski w 1920 roku, życie 
polityczne, społeczne, gospodarcze i kul-
turalne. Klimat epoki został podkreślony 
licznymi efektami multimedialnymi, któ-
re zainteresują współczesnego odbior-
cę. Interaktywny quiz, multimedialna 
podłoga, multimedialne manekiny – to 
tylko niektóre z nich. Niewątpliwą atrak-
cją jest fotoplastykon, w którym można 
obejrzeć najciekawsze miejsca przed-
wojennego Tczewa. Na uwagę zwraca 
także wielkoformatowa makieta miasta. 
Organizatorzy przygotowali dla odwie-
dzających liczne gadżety, w tym zeszyt 
ćwiczeń dla najmłodszych.

Wystawa jest czynna od 31 stycznia 
2016 roku do 31 grudnia 2018 roku  
w siedzibie Fabryki Sztuk przy ul. 30 
Stycznia 4. 

najnowsza PUBliKacja o MiędzywojennyM tczewie

nich nie była do tej pory publikowana. Nie 
brakuje też zdjęć przedmiotów z epoki, z 
których większość stanowi prywatną kolek-
cję Autora. Wykorzystano ponadto zbiory 
osób prywatnych: przede wszystkim Józefa 
Golickiego oraz Ludwika Kiedrowskiego, dr. 
Krzysztofa Kordy, Jerzego Kubickiego, Adama 
Murawskiego, Rodziny Anny Łajming, Jerzego 

Wierzbowskiego, Stanisława Zaczyńskiego, 
Józefa M. Ziółkowskiego, a także Archiwum 
Państwowego w Gdańsku, Biblioteki Uniwer-
syteckiej w Poznaniu, Chóru Męskiego „Echo” 
w Tczewie, Fabryki Sztuk w Tczewie, KKS 
„Unia” Tczew, Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Tczewie, MKS „Wisła” Tczew, Narodowego 
Archiwum Cyfrowego, Narodowego Muzeum 
Morskiego w Gdańsku, Parafii Ewangelicko-
Augsburskiej (Luterańskiej) Gdańsk-Gdynia-
Sopot, Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. 
Józefa w Tczewie.

Omawiana publikacja nie rości sobie miana 
monografii historycznej. Artykuły prasowe 
sprzed lat, do tej pory nieznane szerszemu 
odbiorcy, po zredagowaniu zostały zamiesz-
czone w książce. Nie skonfrontowano ich z 
innymi źródłami, ale mogą stanowić przy-
czynek do dalszych poszukiwań badawczych. 
Być może zainspirują niejednego historyka. 
Można się domyśleć, dlaczego taki, a nie inny 
rodzaj źródła historycznego wybrał Autor. 
Otóż przez wiele lat był on dziennikarzem i 
to redaktorskie zacięcie po raz kolejny dało 
o sobie znać. Efektem tego jest publikacja 
„Kulisy międzywojennego tczewa 1920-
1939”, którą serdecznie polecam.

Promocja książki odbędzie się 27 stycznia 
2016 roku o godz. 18.00 w siedzibie Fabryki 
Sztuk w Tczewie. Od tego wydarzenia będzie 
można ją nabyć w cenie 10,25 zł.

M. K.
faBryka Sztuk

Józef M. Ziółkowski, Kulisy 
międzywojennego Tczewa 1920-1939, 
Tczew: Fabryka Sztuk, 2015, s. 172, oprawa 
twarda

PR
OJ

ek
T O

kł
AD

kI
: D

AR
Iu

SZ
 w

Ał
AS

Ze
w

Sk
I (

FA
BR

yk
A 

SZ
Tu

k)

Ogłoszenia
Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tcze-
wie (II piętro) zostały wywieszone:
 wykazy lokali stanowiących własność Gmi-

ny Miejskiej Tczew, przeznaczonych do 
sprzedaży w drodze bezprzetargowej na 
rzecz najemców, położonych w Tczewie:

– lokal nr 4 przy ul. Kochanowskiego 3B,
– lokal nr 1 przy ul. Elżbiety 13,
– lokal nr 43 przy ul. Tetmajera 6,
– lokal nr 8 przy ul. Wojska Polskiego 7;
 wykaz nieruchomości gruntowej, ozna-

czonej jako działka nr 325/10, obręb 9, 
KW nr GD1T/00016854/1, położonej 
w Tczewie przy ul. Stanisława Konarskie-
go, przeznaczonej do oddania w dzierża-
wę, w części o powierzchni 100 m2, w celu 
poprawy warunków zagospodarowania 
nieruchomości przyległej, przeznaczonej 
pod budownictwo jednorodzinne.

	wykaz nieruchomości gruntowej, ozna-
czonej jako działka nr 11/10, obręb 9, 
KW nr GD1T/00032271/8, stanowiącej 
Park im. Mikołaja Kopernika, przeznaczo-
nej do oddania w dzierżawę, w części o 
powierzchni 1 m2, w celu posadowienia 
nośnika reklamy.

wystawa historyczna – od 31 stycznia

20 lat wolności. tczew 1920-1939
Fabryka Sztuk zaprasza na wystawę pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Andrzeja Dudy „20 lat wolności. Tczew 1920-1939”.



• ��
Panorama miasta • www.wrotatczewa.pl • www.bip.tczew.pl • Styczeń 2016

Gospodarka



Styczeń 2016 • Panorama miasta • www.wrotatczewa.pl • www.bip.tczew.pl
�0 •


