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Budżet obywatelski 2015

W NUMERZE

MILION DO WZIĘCIA

Ø Budżet Tczewa
na 2015 r.: 24 mln zł
na inwestycje
Ø Tysiące tczewian
na miejskiej wigilii

M. MYKOWSKWA

Ø Wielkie święto
żeglarstwa w Tczewie

DO 6 LUTEGO czekamy na projekty do Budżetu Obywatelskiego Tczewa 2015. Regulamin tegorocznej edycji wprowadził kilka istotnych zmian. Budżet został podwojony – z 500 tys. do 1 mln zł. Tczew został podzielony na 8 okręgów (były 4) i pojawiła
się możliwość głosowania internetowego. W tym roku głosować i zgłaszać projekty
mogą wszyscy którzy w 2015 r. ukończą 16 lat (a nie w momencie głosowania – jak
było wcześniej) i starsi. Tak jak w poprzedniej edycji – osoby te muszą być zameldowane w danym okręgu.
Więcej na str. 9 oraz w dodatku do PM Ü

Ø Wyróżnienia
dla organizacji
pozarządowych
Ø Konkurs
fotogra(czny „Cztery
pory roku w Tczewie”
– weź udział w II edycji
Ø Propozycje na ferie
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ADAM URBAN WICEPREZYDENTEM
TCZEWA DS. SPOŁECZNYCH

XL SESJA

Nowy wiceprezydent podjął swoje obowiązki
15 grudnia.
– Zawsze dobieram współpracowników
biorąc pod uwagę ich umiejętności, doświadczenie i efekty pracy – powiedział prezydent
Mirosław Pobłocki. – Te argumenty zadecydowały i w tym przypadku. Widziałem, jak
Adam Urban wykonuje swoją pracę w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, w jaki sposób rozmawia z mieszkańcami. To bardzo ważne na
tym stanowisku. Zastępca prezydenta d.s. społecznych zajmuje się sprawami „najbliżej ludzi” i przyjmuje zwykle najwięcej interesantów potrzebujących pomocy.
Zastępcy prezydenta ds. społecznych podlegają: Wydział Edukacji,
Wydział Spraw Społecznych i Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu
Miejskiego.
Jak przyznał A. Urban, bardzo szybko podjął decyzje o przyjęciu nowej funkcji. – Dziękuję za wieloletnią współpracę Zenonowi Drewie,
mojemu poprzednikowi na tym stanowisku. Zenon Drewa bardzo wysoko postawił poprzeczkę – dla mnie to ogromne wyzwanie – powiedział
Adam Urban.

M. MYKOWSKA

Adam Urban został powołany na stanowisko wiceprezydenta Tczewa ds. społecznych, zastępcą ds. gospodarczych
jest nadal Adam Burczyk.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
II.
6.

Adam Urban ma 44 lata. Rozpoczynał pracę w firmie Metrix, od 1998 r.
związał się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tczewie, najpierw jako pracownik socjalny działający w terenie, potem w świetlicy środowiskowej, następnie w domu samopomocy. Potem był kierownikiem Forum Inicjatyw Społecznych, a od 2008 r. zastępcą dyrektora MOPS.
Pracując w MOPS angażował się m.in. w tworzenie i wdrażanie projektów społecznych, sprawy dotyczące rewitalizacji społecznej, był koordynatorem Strategii Rozwoju Problemów Społecznych Miasta Tczewa.
Jest żonaty, ma 4 córki.
M.M.

PIERWSZE UROCZYSTOŚCI
W NOWEJ SALI ŚLUBÓW
W sobotę, 10 stycznia, odbyły się pierwsze uroczystości zawarcia związku małżeńskiego w nowej tczewskiej sali ślubów.
7.
8.

Porządek obrad III sesji Rady Miejskiej w Tczewie
na dzień 29 stycznia 2015 r. (czwartek)
o godz. 11.00 w sali konferencyjnej im. F. Fabicha
w Urzędzie Miejskim w Tczewie
CZĘŚĆ PIERWSZA:
Otwarcie sesji i powitanie gości.
Sprawdzenie obecności radnych.
Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji.
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z 29 grudnia
2014 r.
Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych w okresie od
1 grudnia 2014 r. do 28 stycznia 2015 r.
CZĘŚĆ DRUGA:
Podjęcie uchwał w sprawie:
6.1 szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów,
6.2 określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą
środków komunikacji elektronicznej,
6.3 przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Tczew
6.4 zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis nieruchomości zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług gastronomicznych położonych na terenie objętym Programem Rewitalizacji
w obrębie Starego Miasta Tczewa,
6.5 przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów
wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach,
6.6 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego na realizację programu „Chronię życie przed rakiem”,
6.7 przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata
2015-2017,
6.8 zatwierdzenia Planu modernizacji i rozwoju ZWiK Sp. z o.o. w
Tczewie na lata 2015-2017,
6.9 przyznania dzierżawcy budynku położonego w Tczewie przy ul.
Piotrowo 4 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczewie, pierwszeństwa w jego nabyciu,
6.10 zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 r.
6.11 zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na I pół. 2015 r.
6.12 zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w
Tczewie na 2015 r.
6.13 odwołania Zenona Drewy ze składu Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej i powołania do składu Komisji Polityki Gospodarczej Rady Miejskiej w Tczewie kadencji 2014-2018.
Zgłaszanie interpelacji, zapytań oraz wniosków.
Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.).

M. MYKOWSKA

1000 ZŁ DLA PIERWSZEGO
TCZEWIANINA W 2015 R.

W pierwszych dniach stycznia Urząd Stanu Cywilnego przeprowadził
się z budynku przy ul. Armii Krajowej 39 do głównej siedziby Urzędu
Miejskiego przy pl. Piłsudskiego 1. Od 12 stycznia USC przyjmuje interesantów w nowych pomieszczeniach. Na potrzeby ślubów i innych uroczystości np. jubileuszy małżeńskich dostosowana została dawna sala
obrad Rady Miejskiej. Sala przeszła gruntowny remont, wymieniono posadzki, wymalowano ściany, zmienił się wystrój.
Już w sobotę 10 stycznia pierwsze cztery pary zawarły związek małżeński w nowej sali ślubów.
M.M.

ak co roku prezydent Tczewa przekazuje 1000 zł dla rodziców pierwszego noworodka (mieszkańca Tczewa), który przychodzi na świat w
J
danym roku w tczewskim szpitalu. Nagroda ta jest przyznawana w formie refundacji za produkty dla dziecka zakupione przez rodziców.
Pierwszym tczewianinem urodzonym w 2015 r. (1 stycznia o godz.
20.50) jest Kacper – syn państwa Emilii i Marcina Dąbrowskich.
Nagroda przyznawana jest na podstawie uchwały Rady Miejskiej z
2006 r. (na podstawie tej samej uchwały nagrody otrzymują jubilaci
małżeńscy i osoby, które ukończyły 100 lat).
M.M.

ILU NAS JEST?
Na początku stycznia br. w Tczewie zameldowanych było 58 706 osób,
w tym 57 561 na pobyt stały i 1145 na pobyt czasowy. Od początku
grudnia 2014 r. ubyło 6 mieszkańców miasta.
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Obwodnica południowa

Prace koncepcyjne nad Nową Głowackiego
Tzw. ul. Nowa Głowackiego,
zwana też obwodnicą południową Tczewa na razie istnieje tylko na mapach planistów. W przyszłości ma
połączyć Os. Górki z Czyżykowem, odciążyć centrum miasta i obsłużyć nowe tereny
rozwojowe Tczewa.
Wytyczenie nowej ulicy było sporym wyzwaniem dla planistów,
przede wszystkim z uwagi na
duże różnice terenu. Nowa ulica
ma liczyć 2,3 km, planiści zaproponowali dwa wiadukty i siedem
skrzyżowań. Ulica będzie biegła
od Os. Górki (nieco na południe od
istniejącej ul. Głowackiego, która
stanie się ulica ślepą i będzie obsługiwała jedynie Górki), przetnie
drogę krajową nr 91 i dalej pobiegnie wiaduktem przez tory kolejowe, dalej – przez sady bałdowskie
do ul. Bałdowskiej. Projekt zakłada też budowę drogi rowerowej
wzdłuż trasy. Po dokonaniu wielu
analiz wymuszonych trudnymi

warunkami terenowymi, zaproponowane rozwiązanie okazało
się optymalne technicznie i finansowo.
Studium przebiegu ul. Nowej
Głowackiego to dopiero wstępna
koncepcja, która poprzedza przygotowanie właściwej dokumentacji. Nowa ulica obsługiwać będzie
m.in. 250-hektarowy obszar po

tzw. sadach bałdowskich. Tereny
te wymagają najpierw objęcia planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium,
północna część tego terenu będzie
przeznaczona pod budownictwo
mieszkaniowe, a południowa pod
nieuciążliwy przemysł.
M.M.

Dzień Tczewa – 30 stycznia
W piątek 30 stycznia obchodzimy Dzień Tczewa. To pamiątka po wkroczeniu w 1920
r. Błękitnej Armii gen. Józefa
Hallera do Tczewa i powrotu
Tczewa do Macierzy.
O godz. 12.00 w Centrum Kultury
i Sztuki odbędzie się uroczysta sesja Rady Miejskiej z okazji Dnia
Tczewa.
Sesję poprzedzi msza św. w intencji mieszkańców Tczewa – o

godz. 11.00 w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św.
Program uroczystej sesji:
– otwarcie sesji i powitanie gości
– wystąpienia okolicznościowe
– wręczenie medalu „Pro Domo
Trsoviensi”
– wręczenie wyróżnień Rady
Programowej Kociewskiego
Kantoru Edytorskiego „Pierścienie Mechtyldy”
– zakończenie sesji.

O godz. 14.00 w Fabryce Sztuk odbędzie się wernisaż wystawy historycznej pt. „110 lat Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji w Tczewie”. Podczas wernisażu odbędzie
się promocja książek Ryszarda
Lidzbarskiego pt. „W poszukiwaniu tczewskich wież ciśnień” oraz
„Prekursor tczewskiej inżynierii
środowiska” (zobacz też ostatnią
str. PM).

Kociewskie Pióro 2014 – zgłoś kandydata do nagrody
Towarzystwo SpołecznoKulturalne im. Małgorzaty
Hillar w Zblewie czeka na
wnioski w sprawie przyznania nagrody „Kociewskie Pióro”.

in. założycielka, kompozytorka
i dyrygentka młodzieżowego chóru „Nieboskłonni”, istniejącego
przy parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego; założycielka zespołu
folklorystycznego „Frantówka).

Nagrody przyznawane są za
osiągnięcia i zasługi dla Kociewia
w dziedzinie: literatury, publicystyki, animacji kultury. Nagroda
„Kociewskie Pióro” przyznawana
jest od 2005 r., początkowo w powiecie tczewskim i starogardzkim, a od 2012 r. także w powiecie
świeckim.
W ubiegłym roku dwa „Kociewskie Pióra” trafiły do Tczewa.
Otrzymali je Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE oraz Karolina Kornas (m.

Do nagrody mogą być typowane
osoby fizyczne i prawne, które
wyróżniły się wybitnymi osiągnięciami mającymi znaczenie dla
Kociewia i jego mieszkańców, a w
szczególności:
1. przyczyniły się do promocji Kociewia w kraju i za granicą
2. inspirowały wydawnictwa
3. stworzyły warunki rozwoju
twórczości ludowej, amatorskiej, rękodzieła artystycznego
lub innego odkrycia w tej dziedzinie

4. reprezentowały postawy
i potrzeby
środowisk
związanych
z kulturą i tradycją regionalną.
Wniosek o przyznanie nagrody mogą składać:
organy administracji samorządowej, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, fundacje,
stowarzyszenia, osoby /zyczne.
Udokumentowane zgłoszenia
należy składać do 30 stycznia 2015
r. na adres: Towarzystwo Społeczno-Kulturalne im. Małgorzaty Hillar, ul. Główna 40 a 83-210 Zblewo
lub gbpzblewo@wp.pl.

KRÓTKO
l Urząd Stanu Cywilnego
w 2014 r.
Liczba urodzeń: 1086 (dla porównania: 1108 w 2013 r., 1247 w 2012
r. i 1257 w 2011 r.), w tym 510
dziewczynek i 576 chłopców.
– najpopularniejsze imiona nadawane dziewczynkom to: Lena,
Zuzanna, Julia, Maja, Zofia, a
rzadko nadawane: Weronika, Tatiana, Sandra
– najpopularniejsze imiona nadawane chłopcom to: Jakub, Jan,
Filip, Szymon, Kacper, a rzadko
spotykane: Witold, Stefan, Sebastian.
Liczba zawartych małżeństw:
402 (dla porównania: 379 w 2013 r.,
442 w 2012 r., 456 w 2011 r.)
– największe różnice wieku
między małżonkami: kobieta
starsza od mężczyzny o 12 lat i
mężczyzna starszy od kobiety o 20
lat.
Jubileusze 50, 55, 60, 65-lecia
pożycia małżeńskiego obchodziły
łącznie 163 pary (173 w 2013 r.,
164 w 2012 r.).
3 osoby świętowały 100. urodziny.
Zgony: 797 osób (832 w 2013 r.,
906 w 2012 r.)
Na początku stycznia 2015 r.
Tczew liczył 58 706 zameldowanych mieszkańców
– pocz. 2014 r.: 59 028
– pocz. 2013 r.: 59 254
– pocz. 2012 r.: 59 390
– pocz. 2011 r.: 59 883
– pocz. 2010 r.: 60 269
l Polonez maturzystów
– 17 lutego
Już po raz drugi maturzyści zatańczą poloneza na ulicach Tczewa. Inicjatorem i organizatorem
imprezy jest Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnokształcące
w Tczewie.
Polonez w wykonaniu maturzystów ze szkół ponadgimnazjalnych w Tczewie odbędzie się 17 lutego o godz. 12.00. Trasa
przebiegać będzie od parkingu
przy ul. Ogrodowej, wzdłuż ul. Dąbrowskiego, ul. Mickiewicza i kończyć się na placu Hallera. Tam odbędzie się krótki koncert.
Szkoły ponadgimnazjalne
z Tczewa i powiatu tczewskiego,
które chciałyby wziąć udział
w imprezie mogą się kontaktować z p. Kamilą Wojciechowską
tel. 664 125 712, kamila@wojciechowscy-tcz.pl lub z Liceum Katolickim w Tczewie.
M.M.
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Pozarządowi wyróżnieni przez prezydenta Tczewa
tuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
– promocję zatrudnienia i aktywizacji obejmującą osoby pozostające bez pracy i zagrożone
zwolnieniami
– przeciwdziałanie patologiom
społecznym
– pomoc osobom uzależnionym i
ich rodzinom oraz propagowanie trzeźwości.

Prezydent Mirosław Pobłocki,
podczas grudniowej sesji Rady Miejskiej, podziękował wyróżnionym za
aktywną działalność na rzecz tczewian i wręczył im pamiątkowe statuetki oraz upominki.
Wyróżnienia przyznane zostały w sześciu kategoriach:
l kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Wyróżnione zostało Tczewskie Towarzystwo Kulturalne BRAMA za:
– organizowanie imprez, spotkań, happeningów, koncertów,
wystaw plastycznych, fotograficznych, wieczorów poetyckich
– realizację od dwunastu lat cyklu pt. „Ogrody Sztuk” w ramach, którego występują znani artyści (Irena Santor, Jerzy
Maksymiuk, Marian Opania,
Jerzy Kiszkis, Witold Zborowski);
– promocję rodzimych artystów;
– aktywną współpracę z innymi
stowarzyszeniami, ośrodkami
i organizacjami.
l ochrona zdrowia
Wyróżnione zostało Stowarzyszenie na Rzecz Osób z
Kryzysami
Psychicznymi
„Klub Samopomocy Przyjazna Dłoń” w Tczewie.
Klub jest otwarty dla wszystkich chętnych, umożliwia kontakty pomiędzy osobami z kryzysami
psychicznymi poza placówkami

M. MYKOWSKA

Prezydent Tczewa Mirosław
Pobłocki wyróżnił sześć
tczewskich organizacji pożytku publicznego za ich działalność w 2014 r.

Prezydent Tczewa wręczył wyróżnionym pamiątkowe statuetki

służby zdrowia. Adresatami działalności stowarzyszenia są osoby z
zaburzeniami psychicznymi i ich
rodziny, potrzebujące wsparcia i
pomocy.
l kultura fizyczna i sport
Wyróżniony został Eugeniusz Markowicz, prezes Międzyszkolnego Klubu Sportowego
„Sambor”.
Klub organizuje zajęcia sportowe lekkiej atletyki, piłki ręcznej i
pływania, adresowane do szerokiej grupy mieszkańców: dzieci,
młodzieży, juniorów. Działalność
ta umożliwia dzieciom czynne
uprawianie sportu, aktywne spędzanie czasu wolnego, wyrwanie
się ze środowiska patologicznego.
l pomoc społeczna
Wyróżniony został Zarząd
Miejski Polskiego Komitetu
Pomocy Społecznej w Tczewie.
Tczewski PKPS przeciwdziała
szeroko pojętemu wykluczeniu

społecznemu mieszkańców miasta, szczególnie dzieci, posiada bogatą ofertę zajęć służących samorealizacji seniorów/animatorów
oraz rodziców/opiekunów dzieci i
wolontariuszy. Projekty realizowane przez ZM PKPS, takie jak:
Świetlica Środowiskowo-Sąsiedzka Zamkowa 26, Bank Czasu –
Bankiem Życzliwości, Cafe Senior
budują relacje międzypokoleniowe, wspierają rehabilitację społeczną rodzin dysfunkcyjnych
oraz aktywizują społeczność lokalną poprzez włączenie mieszkańców i seniorów do realizacji
działań społecznych.
l przeciwdziałanie patologiom
społecznym (alkoholizm,
narkomania)
Wyróżnione zostało Stowarzyszenie Tczewski Klub Abstynenta Sambor za:
– działalność w zakresie pomocy
społecznej, w tym pomoc osobom i rodzinom w trudnej sy-

l edukacyjna opieka
wychowawcza
Wyróżniona została Renata
Zapart-Kornas, komendantka
Hufca ZHP w Tczewie za:
– umożliwienie udziału w obozie
osobom z rodzin ubogich,
– zapewnienie aktywnego i bezpiecznego wypoczynku,
– wyrabianie nawyków bezpiecznego i kulturalnego poruszania się po drogach, trasach
turystycznych,
– kształtowanie pozytywnych
nawyków związanych z ekologią i ochroną środowiska,
– upowszechnianie
wśród
uczestników obozu harcerskich wartości stanowiących
fundament wychowania i rozwoju człowieka,
– rozwój umiejętności współżycia w grupie poprzez wspólną
pracę i wykonywanie zadań,
– kształtowanie właściwej postawy życiowej, obozowy styl życia
wymuszał na dzieciach naukę
planowania dnia, radzenia sobie w warunkach zarówno „polowych” jak i „domowych
– rozwój fizyczny poprzez codzienne zajęcia związane z rekreacja ruchową.
M.M.

Ulgi dla wielodzietnych – już od roku w Tczewie
Od stycznia 2014 r. funkcjonuje Tczewska Karta Rodziny
Wielodzietnej. Po roku kartą
objętych było już 246 rodzin.
Wydano blisko 1300 kart.
Karta jest adresowana do rodzin
wielodzietnych zamieszkałych na
terenie Tczewa, również rodzin zastępczych i rodziców samotnie wychowujących dzieci. Kartę mogą
otrzymać rodziny posiadające troje
lub więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub, w przypadku dzieci uczących się, studiujących – do ukończenia 26 roku

życia (pod warunkiem, że dziecko
nie zawarło związku małżeńskiego). Otrzymanie karty nie jest zależne od dochodów rodziny.
Karta jest dokumentem
uprawniającym jej posiadaczy do
korzystania z ulg na usługi i produkty zaoferowane przez m.in.
jednostki organizacyjne miasta,
organizacje pozarządowe, firmy,
które wyrażą chęć udziału w programie.
Do tej pory do akcji przystąpiły:
– Stowarzyszenie Piłki Ręcznej
SAMBOR TCZEW

– FRYZJERSTWO – Danuta
Dyszer,
– Centrum Kultury i Sztuki
– Tczewskie Centrum Sportu
i Rekreacji
– Szkoła Tańca STAKATO
– Stowarzyszenie Klub
Sportowy RELAX
– „M & L Kancelaria
Adwokacka”
– Szkoła Językowa
„DIRECT4U”
– Telkab sp. zo.o.
– Towarzystwo Ubezpieczeń
Wzajemnych „TUW”.

Oprócz Tczewskiej Karty Rodziny Wielodzietnej funkcjonuje
również Ogólnopolska Karta
Dużej Rodziny. Aktualna lista
miejsc i wysokość zniżek dostępna
jest na stronie: www.rodzina.gov.
pl W ciągu 2014 r. w Tczewie Ogólnopolską Kartą Dużej Rodziny
objętych zostało 151 tczewskich
rodzin (788 osób).
Więcej informacji w Wydz.
Spraw Społecznych (tel. 58 77
59 382) oraz na www.wrotatczewa.pl
M.M.
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Prawie 24 mln zł na inwestycje

OGŁOSZENIA

BUDŻET TCZEWA UCHWALONY

l Prezydent Miasta Tczewa
informuje, że na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w
Tczewie (II piętro) zostały
wywieszone wykazy
nieruchomości gruntowych,
na których znajdują się wiaty
śmietnikowe, oznaczone jako:
– część działki nr 822/12,
obręb 9, KW nr
GD1T/00016854/1 ul.
Tetmajera, – część działki nr
227/2, obręb 10, KW Rn
GD1T/00024863/6 ul. Wojska
Polskiego. Nieruchomości
przeznaczone są do oddania w
dzierżawę.

22 głosami „za”, przy jednym przeciwnym, tczewscy radni uchwalili
budżet miasta na 2015 r.

M. MYKOWSKA

l Prezydent Miasta Tczewa
informuje, że na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w
Tczewie (II piętro) został
wywieszony:

Radni przyjęli budżet 22 głosami „za”

Prawie 24 mln zł wyniosą wydatki na inwestycje w 2015 r. – to o
prawie 61 proc. więcej niż w 2014
roku. Podwoi się kwota przeznaczona na budżet obywatelski.
Budżet na 2015 r. został zrównoważony na poziomie prawie 198
mln zł. Dochody oszacowano na
181 mln zł, przychody – 17 mln zł
(planowana emisja obligacji komunalnych). Wydatki osiągną
192,6 mln zł, rozchody 5,3 mln zł.
– Na rok 2015 zaplanowano ,
że na inwestycje zostanie przeznaczona kwota 23 932 415 zł – powiedział Czesław Roczyński
(PnP), przewodniczący Komisji
Finansowo-Budżetowej. – Plan
ten przewiduje m.in. realizację inwestycji drogowych wraz z budową ścieżek rowerowych (12,7 mln
zł), modernizację obiektów sportowych (1 571 tys. zł), modernizacje
obiektów oświatowych (2,9 mln
zł), pomoc finansową dla powiatu
tczewskiego – na dofinansowanie
przebudowy Mostu Tczewskiego
(2,5 mln zł), dofinansowanie przebudowy ul. 30 Stycznia (1 mln zł).
W 2015 r. w ramach budżetu obywatelskiego zaplanowano 1 mln zł
– na urządzanie terenów rekreacyjnych, bezpieczeństwo lub poprawę estetyki miasta.
Radny Cz. Roczyński zwrócił uwagę na poziom zadłużenia
miasta – wynosi on 47,57 proc prognozowanych dochodów miasta i

tym samym mieści się w tzw. progu ostrożnościowym.
– Uważamy, że budżet na 2015
r. jest dobry i proinwestycyjny, chociaż wiele zadań nie zostało ujętych w uchwale – powiedział Bartosz Paprot, przewodniczący
Klubu Radnych PO. – Będziemy
się starać o ich umieszczenie w kolejnych korektach budżetu. Klub
Radnych PO będzie głosował za
przyjęciem budżetu.
W głosowaniu wzięli udział
wszyscy radni – 22 głosowało za
przyjęciem budżetu, jeden (Zbigniew Urban) był przeciw.
NAJWAŻNIEJSZE
INWESTYCJE 2015 r.:
Drogi
– budowa ul. Nowosuchostrzyckiej od skrzyżowania z ul.
Żwirki do skrzyżowania z ul.
Jagiellońską (II etap)
– przebudowa skrzyżowania dk
91 z ul. Poligonową
– przebudowa skrzyżowania dk
91 z ul. Nowosuchostrzycką
– modernizacja ul. Wigury
(wspólnie z powiatem)
– rozbudowa węzła integracyjnego, w tym przebudowa ul.
Gdańskiej, przebudowa al.
Zwycięstwa, budowa parkingu
wielopoziomowego, budowa sytemu tras rowerowych (z tym
zadaniem miasto będzie się
ubiegać o środki unijne)

– przebudowa ulic na odcinku:
od wiaduktu w ul. 1 Maja przez
ul. Łąkową i ul. Czatkowską do
granic miasta, wraz z budową
ścieżki rowerowej
– budowa ścieżek rowerowych
Oświata
– przebudowa sali gimnastyczne w Szkole Podstawowej nr 5
– wykonanie izolacji w SP 7
– wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy SP 8
– wykonanie audytów energetycznych w SSP 2, SP 7 SP 8,
SP 10
– termomodernizacje szkół.
Kultura i rekreacja
– budowa stacji uzdatniania
wody i zakup pompy do uzdatniania wody (TCSiR)
– zakupy inwestycyjne na wystawę „20 lat wolności. Tczew
1920-1939” w Fabryce Sztuk
Inwestycje komunalne
– zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Żwirki (cd.)
– wykonanie zadaszonego parkingu dla rowerów przy dworcu PKP
– dokumentacja kanalizacji
deszczowej przy ul. Królowej
Jadwigi
– wymiana urządzeń zabawowych
na miejskich placach zabaw
Inne
– budżet obywatelski – 1 mln zł.
M.M.

• wykaz nieruchomości – lokali
mieszkalnych – przeznaczonych do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej na rzecz
najemców;
• wykaz nieruchomości
przeznaczonej do sprzedaży w
drodze przetargu, położonej
przy ul. Kapitańskiej w
Tczewie, obr. 2, dz. 28/30.
• wykaz nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży
w drodze przetargu,
położonych przy ul. Pileckiego
w Tczewie, obr. 12, dz. 29/27,
29/29 oraz 29/30.
• wykaz nieruchomości
stanowiącej własność Gminy
Miejskiej Tczew przy ul.
Dworcowej (dz. 222/2 i 13/2),
przeznaczonej do zamiany.

Nagrody dla sportowców
i trenerów

2

6 sportowców oraz 14
trenerów otrzyma nagrody
prezydenta Tczewa za osiągnięcia
w 2014 r. Ponadto przyznanych
zostanie 7 stypendiów oraz 10
wyróżnień.
Nagrody finansowe są
jednorazowe i wynoszą od 300 do
1000 zł, a stypendia w wysokości
od 400 do 500 zł wypłacane będą
przez 11 miesięcy.
Uroczystość wręczenia
nagród, stypendiów i wyróżnień
odbędzie się 28 stycznia o godz.
14.30 w sali konferencyjnej UM
(ul. 30 Stycznia 1).
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BUDŻET MIASTA TCZEWA – 2015 ROK
Skąd mamy pieniądze…
Planowane dochody budżetu miasta na 2015 r. : 180 779 634 zł, w tym:
• podatki i wpływy z opłat (dochody od osób prawnych, od osób /zycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem): 82 430 200 zł
• subwencje ogólne z budżetu państwa: 46 854 338 zł
• pomoc społeczna (m.in. dotacje celowe z budżetu państwa, wpływy z usług): 25 660 666 zł
• gospodarka mieszkaniowa (m.in. wpływy z opłat za użytkowanie, użytkowanie wieczyste, zarząd, dochody z najmu i dzierżawy,
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom /zycznym w prawo własności, wpływy
ze sprzedaży składników majątkowych): 12 790 200 zł
• transport i łączność: 4 857 000 zł
• gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 2 014 000 zł
• kultura (zyczna: 1 300 000 zł
• oświata i wychowanie: 3 720 793 zł
• kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 96 000 zł
• pozostałe: 1 056 437 zł

kultura fizyczna
oświata i wychowanie
gospodarka komunalna
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
i ochrona środowiska
pozostałe
transport i łączność
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pomoc społeczna

podatki i wpływy z opłat

subwencje ogólne
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BUDŻET MIASTA TCZEWA – 2015 ROK
ile dostajemy od podatników…
Planowane wpływy z podatków i opłat w 2015 r.: 82 430 200 zł:
• udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (w tym podatek dochodowy od osób /zycznych
i od osób prawnych): 44 750 000 zł
• podatek od nieruchomości: 24 900 000 zł
• podatek od czynności cywilnoprawnych: 1 700 000 zł
• wpływy z opłaty skarbowej: 900 000 zł
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: 1 220 000 zł
• podatek od środków transportowych: 810 000 zł
• wpływy z opłaty targowej: 430 000 zł
• wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw: 7 000 000 zł
•
–
–
–
–
–
–

pozostałe: 720 200 zł, w tym:
opłata za posiadanie psów: 40 000 zł
podatek rolny: 140 000 zł
podatek leśny: 200 zł
podatek od spadków i darowizn: 300 000 zł
podatek od działalności gospodarczej osób /zycznych, opłacany w formie karty podatkowej: 100 000 zł
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 140 000 zł

podatek od środków transportowych

wpływy z opłaty targowej
pozostałe

wpływy z opłat za zezwolenia
na sprzedaż alkoholu

podatek od czynności
cywilnoprawnych

ych
inn at
y z opł
ływ ch
wp kalny
lo

wpływy z opłaty skarbowej

podatek od nieruchomości

udziały gmin w podatkach
stanowiących dochód
budżetu państwa
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BUDŻET MIASTA TCZEWA – 2015 ROK
… i na co je wydajemy
Planowane wydatki budżetu miasta Tczewa na 2015 r.: 192 592 513, w tym:
• oświata i wychowanie (m.in. szkoły, przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach, żłobki, dokształcanie
i doskonalenie nauczycieli): 69 337 739 zł
• pomoc społeczna (m.in. domy pomocy społecznej, ośrodki wsparcia, świadczenia rodzinne, zasiłki i pomoc w naturze, dodatki
mieszkaniowe, ośrodki pomocy społecznej, usługi opiekuńcze): 35 964 150 zł
• transport i łączność (m.in. lokalny transport zbiorowy, drogi publiczne gminne i powiatowe): 21 567 653 zł
• administracja publiczna (m.in. funkcjonowanie Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej): 14 440 843 zł
• gospodarka komunalna i ochrona środowiska (m.in. utrzymanie zieleni, schronisko dla zwierząt, gospodarka odpadami,
oświetlenie ulic, placów i dróg): 19 875 991 zł (w tym budżet obywatelski 1 000 000 zł)
• kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (m.in. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, biblioteki, ochrona zabytków
i opieka nad zabytkami): 8 855 513 zł
• gospodarka mieszkaniowa: 4 233 500 zł
• obsługa długu publicznego: 3 100 000 zł
• kultura (zyczna: 6 099 038 zł
• bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: (m.in. straż miejska, zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna,
wsparcie dla państwowej i ochotniczej straży pożarnej): 2 576 118 zł
• edukacyjna opieka wychowawcza: (m.in. świetlice szkolne, kolonie i obozy dla młodzieży, dokształcanie
i doskonalenie nauczycieli): 2 097 550 zł
• ochrona zdrowia: (m.in. programy polityki zdrowotnej, zwalczanie narkomanii, przeciwdziałanie alkoholizmowi): 1 324 000 zł
• rezerwa ogólna i celowa: 2 550 000 zł
• pozostałe: 570 418 zł
edukacyjna opieka wychowawcza
ochrona zdrowia
bezpieczeństwo publiczne
rezerwa ogólna i celowa
i ochrona przeciwpożarowa
pozostałe
kultura fizyczna

obsługa długu publicznego
gospodarka mieszkaniowa
kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego

gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
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Dane dotyczące budżetu miasta na 2015 r. podane zostały na podstawie uchwały nr II/16/2014 Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 29 grudnia 2014 r.
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Budżet obywatelski 2015

CZEKAMY NA PROJEKTY
Do 6 lutego czekamy na zgłoszenia projektów do tegorocznego budżetu obywatelskiego. Tym
razem do podziału na 8 okręgów jest 1 mln zł.

1

Najważniejsze zmiany:
– budżet został podwojony –
z 500 tys. do 1 mln zł.
– Tczew został podzielony na
8 okręgów (były 4)
– wprowadzona została możliwość głosowania internetowego
– w tym roku głosować i zgłaszać projekty mogą wszyscy,
którzy w 2015 r. ukończą 16 lat
(a nie w momencie głosowania
– jak było wcześniej) i starsi.
Tak jak w poprzedniej edycji –
osoby te muszą być zameldowane w danym okręgu.
Okręgi wyborcze i przydzielone
im kwoty:
I – Os. Bajkowe-Piotrowo, os.
Górki – 100 tys. zł
II – Os. Bema, Czyżykowo,
Za Parkiem – 160 tys. zł
III – Stare Miasto – 120 tys. zł
IV – Os. Prątnica, Suchostrzygi I – 150 tys. zł
V – Os. Suchostrzygi II
– 150 tys. zł
VI – Os. Zatorze, Staszica
– 90 tys. zł
VII – Os. Garnuszewskiego
– 140 tys. zł
VIII – Os. Nowe Miasto, Kolejarz,
Strzelnica – 90 tys. zł.
W ramach Budżetu Obywatelskiego realizowane będą projekty
o charakterze lokalnym, dotyczące wytypowanych okręgów (nie
ogólnomiejskie).
Zgłaszane projekty muszą spełniać następujące warunki:
– posiadać cechy zadań inwestycyjnych,

M. MYKOWSKA

5 stycznia w Urzędzie Miejski
odbyła się debata na temat tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego Tczewa. Zaprezentowany
został nowy regulamin, harmonogram realizacji budżetu oraz zasady głosowania internetowego.
Regulamin tegoroczne edycji
Budżetu Obywatelskiego wprowadził kilka istotnych zmian w
porównaniu do ubiegłorocznej
edycji. Zmiany te wynik konsultacji społecznych, które odbywały się
w ubiegłym roku, po zakończeniu
pierwszej edycji budżetu.

Mieszkańcy, którzy przybyli na debatę, interesowali się przede wszystkim nowymi zasadami
wyłaniania zwycięskich projektów

– być możliwe do zrealizowania
w jednym roku budżetowym,
– być zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego i z obowiązującą Strategią Miasta,
– pozostawać w kompetencjach
gminy (zadania własne gminy
określone ustawą),
– dotyczyć terenów i obiektów
stanowiących własność gminy
lub do których gmina posiada
prawo nieodpłatnego dysponowania, z wyłączeniem m.in. terenów zamkniętych i terenów
prywatnych,
– dotyczyć terenów i obiektów
gminnych o uregulowanym
stanie prawnym, co do których nie zaplanowano sprzedaży, ani wykonania nowych
inwestycji,
– całkowita wartość jednego projektu nie może przekroczyć
maksymalnej kwoty wydatków, przeznaczonej na dany
okręg,
– całkowita wartość projektu
musi obejmować wszystkie
koszty, łącznie z opracowaniem
dokumentacji
technicznej,
montażem, nadzorem, odbiorem i rozruchem.
Dokładną lokalizację działek

można sprawdzić na: www.sip.
tczew.pl.
Mieszkańcy mogą głosować na
wytypowane projekty dotyczące
ich okręgu, z możliwością oddania
głosu na więcej niż jeden projekt.
Za zwycięski uznany zostanie projekt (projekty) z największą liczbą
głosów poparcia w danym okręgu,
oddanych w głosowaniu po
uprzednio pozytywnym zweryfikowaniu pod względem jego zgodności ze wszystkimi postanowieniami Regulaminu Budżetu
Obywatelskiego.
Projekty spełniające kryteria zostaną poddane pod głosowanie
tradycyjne (w wersji papierowej)
lub w formie elektronicznej.
Tradycyjne głosowanie będzie
polegać na oddaniu głosu poparcia
na projekt w danym okręgu, złożony zgodnie z wykazem zawierającym dane pozwalające na zweryfikowanie, czy osoba głosująca jest
mieszkańcem danego okręgu i
spełnia kryterium wieku.
Formularze z oddanymi głosami poparcia należy złożyć w
Biurach Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tczewie przy
pl. J. Piłsudskiego 1 oraz przy

ul. 30 Stycznia 1 (były budynek CED) w terminie do dnia
27.03.2015 r.
Głosowanie elektroniczne odbędzie się za pomocą interaktywnego formularza, jaki zostanie
udostępniony na stronie internetowej www.bo.tczew.pl. System będzie weryfikował użytkownika
poprzez numer telefonu komórkowego (do weryfikacji numeru), PESEL oraz adres IP. W przypadku,
gdy system nie dopuści użytkownika do głosowania, poinformuje
go o przyczynach odmowy i ewentualnej możliwości sposobu poprawy formularza.
Formularze dostępne są na stronie internetowej www.bo.tczew.pl
oraz w Biurach Obsługi Klienta
Urzędu Miejskiego w Tczewie
przy pl. J. Piłsudskiego 1 oraz przy
ul. 30 Stycznia 1 (były budynek
CED).
Regulamin budżetu obywatelskiego, dokładny podział na okręgi oraz opis sposobu głosowania
elektronicznego publikujemy w
dodatku do „Panoramy Miasta”.
Więcej informacji można znaleźć
na stronie: www.bo.tczew.pl
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POMORSCY ŻEGLARZE ŚWIĘTOWALI W TCZEWIE
17 stycznia Tczew stał się stolicą polskiego żeglarstwa. Poznaliśmy najlepszych żeglarzy,
trenerów, sponsorów i instytucje sprzyjające żeglarstwu.

G

ala żeglarska, która odbyła się
w tczewskim Centrum Kultury i Sztuki zgromadziła żeglarzy
z całego Pomorza. Uroczystość poprzedziło Święto Żeglarstwa – całodzienna impreza adresowana do
wszystkich mieszkańców. Można
było spotkać się ze znanymi żeglarzami: Krystyną ChojnowskąLiskiewicz,pierwsząkobietą,która samotnie opłynęła świat pod
żaglami oraz z Maciejem Sodkiewiczem, tczewskim żeglarzem, pomysłodawcą i organizatorem
wypraw
arktycznych,
człowiekiem, który dopłynął najdalej na północ w historii polskiego żeglarstwa. Atrakcją dla dzieci były
konkursy,zabawy,aprzedewszystkim żeglowanie „na sucho” na symulatorze żeglarskim, wypożyczonym na tę okazję z Akademii
Wychowania Fizycznego i Sportu
w Gdańsku. Pokazano film pt.
„Jessica Watson – prawdziwa odwaga”, opowieść o rejsie non stop
dookoła świata najmłodszej żeglarki, wówczas szesnastoletniej, Jessici. Jej rejs z Sydney do Sydney
trwał ponad 200 dni.
Mirosław Pobłocki, prezydent Tczewa, witając gości przypomniał, że Tczew mimo swego śródlądowego położenia, jest związany
z morzem. – To tutaj w 1920 r.
powstała pierwsza w Polsce Szkoła Morska, która później przeniesiona została do Gdyni. Przez prawie 10 lat tczewską uczelnię
ukończyło około 140 absolwentów,
którzy cieszyli się u wszystkich armatorów ogromnym uznaniem.
Zanim powstał nowoczesny port
w Gdyni, to niewielki port rzeczny
w Tczewie został rozbudowany
i awansował do roli portu morskiego. – Witam w tym starym, bo ponad 750-letnim mieście. Gratuluję
wszystkim laureatom osiągnięć
i tego, że dajecie przykład, jak walczyć z własnymi słabościami.
Niech Neptun będzie dla was łaskawy – powiedział Mirosław
Pobłocki.
Najważniejszym punktem gali
było wręczenie wyróżnień żeglarskich. Pomorski Związek Żeglarski ogłasza najlepszych żeglarzy
Pomorza już od sześciu lat. Wręcza im nagrody Kryształowego
Żagla.

Maciej Sodkiewicz wręczył prezesowi PoZŻ i prezydentowi
Tczewa flagi, które towarzyszyły mu podczas rejsu
na Przylądek Horn

Pomorskim Żeglarzem Roku
został Przemysław Miarczyński z SKŻ Ergo Hestia Sopot. Żeglarki Roku to załoga:
Ewa Romaniuk i Katarzyna
Goralska z YKP Gdynia. Trenerem Roku uznano Macieja
Dziemiańczuka z SKŻ Ergo
Hestia Sopot.
Pomorskim Żeglarskim Wydarzeniem Roku 2014 zostały
Mistrzostwa Świata Finn
Masters w Sopocie, a także
Żeglarski Puchar Trójmiasta oraz Volvo Gdynia Sailing
Days. Pomorską Żeglarską Wyprawą Roku 2014 okazał się rejs
jachtu „Lady Dana 44” –
pierwsze polskie opłynięcie bieguna północnego.
Za Pomorski Żeglarski Talent
Roku 2014 uznano: Lidię Sulikowską z SKŻ Ergo Hestia Sopot, Natalię Kuczys z MKŻ
Arka Gdynia oraz Tytusa Butowskiego z YKP Gdynia. Laureaci w tej kategorii, oprócz statuetki, otrzymali również czeki
o wartości 1000 zł.

Żeglarz Roku 2014 – Przemysław Miarczyński

Na zakończenie imprezy Maciej
Sodkiewicz wręczył prezesowi
PoZŻ Bogusławowi Witkowskiemu i prezydentowi Tczewa
Mirosławowi Pobłockiemu
flagi, które przywiózł z Przylądka
Horn. Gala stała się również okazją do uhonorowania medalami
Ligi Morskiej i Rzecznej „Pro mari
nostro” Krystyny Chojnowskiej-Liskiewicz i Wacława Liskiewicza oraz Jacka Jettmara medalem „De nihilo nihil fit”.
Prezes PoZŻ ogłosił także, że rok
2015, będzie rokiem obchodów jubileuszu 50-lecia działalności
Związku, a kolejna Gala odbędzie
się w Gdyni.
Imprezę zorganizował Pomorski
Związek Żeglarski oraz prezydent
Tczewa, poprowadzili ją Włodzimierz Machnikowski z Radia
Gdańsk oraz Krystian Nehrebecki, dyrektor CKiS.
Galę uświetnił występ Kociewsko-Kaszubskiej Orkiestry Dętej
„Torpeda”, która oczywiście zaproponowała morski repertuar.

Krystyna Chojnowska-Liskiewicz wręczyła statuetki
Żeglarkom Roku 2014 – Ewie Romaniuk i Katarzynie Goralskiej

M.M.
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To już nasza dwunasta wspólna wigilia

TYSIĄCE TCZEWIAN PODZIELIŁO SIĘ OPŁATKIEM
Już po raz dwunasty spotkaliśmy się na miejskim spotkaniu opłatkowym. Przyszliśmy,
aby przełamać się opłatkiem,
złożyć świąteczne życzenia.

Kolędy zaśpiewał m.in. chór z SP 10

Życzenia od ks. biskupa
Ryszarda Kasyny

Betlejemskie Światełko Pokoju

Wszyscy podzieliliśmy się opłatkiem

święta. Prezydent Mirosław Pobłocki, życzył wszystkim rodzinnych spokojnych świat i tego, by
nadchodzący rok był lepszy niż
mijający.
Tczewska wigilia adresowana
jest do wszystkich mieszkańców,
a także do tych, którzy w tym czasie odwiedzają nasze miasto. Również w tym roku na spotkanie
przybyło kilka tysięcy osób. Podzieliliśmy się opłatkiem, złożyliśmy sobie świąteczne życzenia.
Druga część spotkania odbyła
się w parku Centrum Kultury
i Sztuki. Tam, dzięki licznym darczyńcom, każdy mógł otrzymać
m.in. barszcz, bigos, ciasto, świeże
pieczywo.
M.M.

W parku CKiS czekał poczęstunek

WSZYSTKIE FOTOGRAFIE NA STR. 10-11 M. MYKOWSKA

Spotkanie odbyło się 21 grudnia
na pl. Św. Grzegorza. Rozpoczęły
je kolędy w wykonaniu chóru ze
Szkoły Podstawowej nr 10, potem
na scenę wkroczyły „Biedronki” –
chór działający przy parafii pw.
Podwyższenia Krzyża Św. Usłyszeliśmy również Młodzieżowy
Chór Juventus, także ze staromiejskiej parafii.
W miejskiej wigilii uczestniczył m.in. biskup pelpliński ks.
Ryszard Kasyna. Życzenia złożyli tczewianom prezydent Mirosław Pobłocki oraz Tadeusz
Dzwonkowski, starosta tczewski. Tczewscy harcerze tradycyjnie podzielili się Betlejemskim
Światełkiem Pokoju: – Tyle jest
zła, na ile pozwolimy, tyle dobra –
ile sami uczynimy.
Ks. biskup R. Kasyna mówił
o potrzebie bycia razem i dzielenia
się miłością w te piękne rodzinne
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Rocznice i jubileusze roku 2015
W roku 2015 przypada wiele
ważnych rocznic i jubileuszy.
• 200 lat temu powstało polskie
Królestwo Kongresowe;
• 100 lat temu legiony J. Piłsudskiego wyróżniły się bohaterstwem w walkach z armią rosyjską,
• 100 lat temu zmarł ks. Antoni
Neubauer (1842–1915), rodem
z Lignów, zasłużony duszpasterz, wielokrotny polski parlamentarzysta
• 80 lat temu (12 maja) zmarł Józef Piłsudski, wybitny mąż stanu, współtwórca Polski Niepodległej,
• 70 lat temu zakończyła się II
wojna światowa,
• 50 lat temu ukazał się słynny
list biskupów polskich do biskupów niemieckich: „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”,
• 45 lat temu (1970) powstał Uniwersytet Gdański
• 35 lat temu wskutek strajków
sierpniowych narodziła się
„Solidarność”
• 30 lat temu (3 maja) w Kościele
NMP Matki Kościoła na Suchostrzygach u ks. St. Cieniewicza aż 250 tczewian złożyło
przyrzeczenia abstynencji
• 25 lat temu nastąpiło odrodzenie samorządu terytorialnego
w naszym kraju, 27 maja 1990
roku odbyły się wybory do rad
gmin
• 20 lat temu zmarła pochodząca z Kociewia, Małgorzata Hillar (1926–1995)
• 10 lat temu (2 kwietnia) zmarł
papież Jan Paweł II.
W tym roku wielu obywateli związanych z Tczewem mieć będzie
swoje jubileusze:
• 90 lat temu (2 czerwca) urodził
się Edwin Rozenkranz, profesor UG, przyjaciel Tczewa, autor „Dziejów Tczewa”
• 90 lat temu (4 lipca) urodził się
Alojzy Szablewski
• 80 lat temu (11 stycznia) urodziła się dr Danuta Galewska
• 80 lat temu (4 czerwca) w Tczewie urodził się Kazimierz Zimny
• 80 lat temu (13 czerwca) urodził
się harcmistrz Witold Bielecki
• 80 lat temu (3 listopada) urodził się ksiądz infułat Stanisław Grunt
• 75 lat temu (14 kwietnia) urodził się ks. prałat Stanisław
Cieniewicz
• 60 lat temu (1 października)
urodził się obecny prof. dr hab.
KUL Piotr Moskal
• 50 lat temu (6 czerwca) święcenia kapłańskie przyjął ks. prałat Piotr Wysga,
• 35 lat temu zmarł dyrektor LO
Antoni Tomczyk (1909–1980)
• 15 lat temu (4 lutego) zmarł
Zdzisław Jaśkowiak
• 15 lat temu zmarł Roman
Klim (1940–2000) m.in. dyrektor Muzeum Wisły
JAN KULAS

STRAŻ MIEJSKA
W TCZEWIE

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

Straż Miejska w grudniu 2014 r.

PETARDY POD KONTROLĄ
W grudniu 2014 r. tczewska straż miejska odnotowała 769 interwencji, w tym 409 zgłoszonych
przez mieszkańców i przedstawicieli instytucji, 114 zgłoszonych przez operatorów monitoringu,
99 zgłoszonych przez dyżurnych Komendy Powiatowej Policji w Tczewie oraz 147 – to interwencje własne strażników.
• W grudniu, a szczególnie
w dniach poprzedzających noc
sylwestrową, w ramach działań
prewencyjnych, funkcjonariusze straży miejskiej zwracali
szczególną uwagę na osoby
sprzedające i używające materiałówpirotechnicznych.Sprawdzano, czy odbywa się to zgodnie z przepisami i wymogami
bezpieczeństwa.
Strażnicy
przypominali sprzedawcom
m.in. o zakazie sprzedaży materiałów pirotechnicznych osobom nieletnim. Nie odnotowano poważniejszych przypadków
naruszenia przepisów.
• Przewieziono 25 osób z upojeniem alkoholowym – 6 do Pogotowia Socjalnego w Elblągu,
2 – do Ośrodka Prometeusz
w Gdańsku, 9 – do ogrzewalni
w Tczewie, 8 – do miejsca zamieszkania.
• Przeprowadzono 94 wspólne
patrole z funkcjonariuszami
KPP.
• Osadzeni z Aresztu Śledczego
w Starogardzie Gd. wykonując
prace porządkowe na terenie
Tczewa zebrali łącznie 87 worków (o poj. 120 litrów każdy)
oraz 1 przyczepę ciągnikową liści i jedną przyczepę gałęzi. Zebrano również 10 worków skoszonej trawy.
• W okresie przedświątecznym
kontrolowano punkty sprzeda-

ży choinek, sprawdzając zezwolenia na ich sprzedaż oraz
dokumenty potwierdzające ich
pochodzenie. Uwag nie odnotowano.
• Dzielnicowi strażnicy miejscy
działający na osiedlach Suchostrzygi i Bajkowym podjęli 28
interwencji własnych oraz 53
zlecone (przez administracje
osiedli, dyżurnych SM, mieszkańców), nałożyli 3 mandaty
karne na łączną kwotę 150 zł.
Wystawiono też 4 wezwania
dla sprawców wykroczeń, 18
osób pouczono.
Na terenie Nowego Miasta i os.
Zatorze dzielnicowi podjęli 22
interwencje własne oraz 38 zleconych, nałożyli 14 mandatów
karnych na łącznie 800 zł, wystawili 5 wezwań dla sprawców wykroczeń oraz 4 osoby
pouczyli.
Na terenie Starego Miasta
dzielnicowi podjęli 35 interwencji własnych oraz 121 zleconych, nałożyli 5 mandatów
karnych na łącznie 300 zł, wystawili 21 wezwań dla sprawców wykroczeń oraz 30 osób
pouczyli.
Interwencje dzielnicowych dotyczą głownie spraw porządkowych, spożywania alkoholu
w miejscach publicznych, wykroczeń drogowych.
• Do Komendy Powiatowej Poli-

cji przekazano materiały z monitoringu: 2 rozboje (4 grudnia), pobicie (8 grudnia), groźba
karalna (8 grudnia), kradzież
sprężarki (10 grudnia), kolizja
drogowa (11 grudnia), wypadek drogowy (29 grudnia).
• Funkcjonariusze przeprowadzili 517 kontroli w miejscach
zagrożonych występowaniem
zjawisk niepożądanych: 3 – w
ogródkach działkowych (przeciwdziałanie kradzieżom i dewastacjom), 84 – na terenie
byłej jednostki wojskowej
(przeciwdziałanie dewastacjom i kradzieżom), 102 – Stare Miasto (przeciwdziałanie
wandalizmowi), 87 – zintegrowany węzeł transportowy
(przeciwdziałanie paleniu papierosów, spożywaniu alkoholu w miejscu publicznym itp.),
241 – pozostałe miejsca.
• Przeprowadzono działania
dotyczące egzekwowania od
właścicieli psów zgodnego
z przepisami wyprowadzania
czworonogów i sprzątania po
nich. Łącznie przeprowadzono 21 interwencji. Nałożono
1 mandat karny na kwotę
100 zł, za niezgodne z przepisami wyprowadzanie psa.
Pouczono 5 osób. Do schroniska dla bezdomnych zwierząt
zgłoszono 5 psów bez opieki.
M.M.

Patrol straży miejskiej i policji ujął wandala
18 grudnia około godziny 11:30 podczas patrolowania Starego Miasta patrol mieszany (strażnik
miejski i funkcjonariusz policji) ujęli przy ul. Kardynała Wyszyńskiego mężczyznę który celowo
uszkodził metalową szafę – jak się okazało była to rozdzielnia TP–Orange.
Mężczyzna posiadał przy sobie
łom, obcinak do kabli oraz nóż.
Jak ustalono, sprawca odgiął tylną ściankę metalowej szafy i poprzecinał przewody , które chciał
sprzedać w skupie złomu, a zarobione w ten sposób pieniądze przeznaczyć na alkohol.
O zajściu powiadomiono dyżurnego Straży Miejskiej. Na miejsce przyjechali pracownicy firmy

RELACOM, którzy stwierdzili
uszkodzenie w magistrali przewodów internetowych i telefonicznych w magistrali. Gdyby nie natychmiastowa
interwencja
funkcjonariuszy, sprawca działając w ten sposób pozbawiłby mieszkańców dostępu do Internetu oraz
możliwości prowadzenia rozmów
telefonicznych.
(inf. Straży Miejskiej w Tczewie)
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Prezydent Tczewa
zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym

„Cztery pory roku w Tczewie – kalendarz 2016”
REGULAMIN KONKURSU
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Cztery pory roku w Tczewie – kalendarz 2016” zwany
dalej „konkursem”.
2. Organizatorem konkursu jest Urząd Miejski w Tczewie, zwany
dalej „organizatorem”.
3. Miejsce organizacji konkursu: Urząd Miejski w Tczewie, Biuro
Rzecznika Prasowego, pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew.
4. Informacje na temat konkursu publikowane będą za pośrednictwem strony internetowej organizatora www.wrotatczewa.pl
oraz na łamach „Panoramy Miasta” – biuletynu informacyjnego
samorządu miasta Tczewa.

• wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych
osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926,
z późniejszymi zmianami), do celów związanych z przeprowadzeniem konkursu, a w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia – w celach promocyjnych i marketingowych.
10.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w listopadzie 2015 r. Wyniki
zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora www.
wrotatczewa.pl oraz na łamach „Panoramy Miasta” – biuletynu
informacyjnego samorządu miasta Tczewa.
11.Wyboru zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Werdykt
jury jest nieodwołalny.
IV. NAGRODY

II. CELE KONKURSU
1. Fotogra/czne przedstawienie walorów Tczewa.
2. Publikacja kalendarza promującego miasto, zawierającego zwycięskie fotogra/e.
III. UCZESTNICY
1. Konkurs ma charakter otwarty.
2. Osoby niepełnoletnie muszą dołączyć do karty zgłoszenia pisemną
zgodę rodziców bądź prawnych opiekunów.
3. Z udziału w konkursie wyłączeni są:
• organizatorzy i członkowie ich najbliższych rodzin,
• członkowie jury wraz z najbliższą rodziną.
III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
1. Konkurs trwa od dnia publikacji regulaminu na stronie internetowej organizatora do 31.10.2015 r.
2. Prace konkursowe należy przesłać lub dostarczyć osobiście do
31.10.2015 r. (decydująca jest data wpływu fotogra(i do organizatora) na adres:
Urząd Miejski w Tczewie
Biuro Rzecznika Prasowego
pl. Piłsudskiego 1
83-110 Tczew
z dopiskiem „KONKURS FOTOGRAFICZNY”.
4. Prace konkursowe powinny być dostarczone w postaci odbitek na
papierze fotogra/cznym o wymiarach 20x30 oraz na nośniku CD,
który pozostanie do dyspozycji organizatora.
5. Prace konkursowe, zarówno w postaci odbitek jak i na nośniku
CD, należy oznaczyć imieniem i nazwiskiem autora oraz tytułem
lub opisem zdjęcia oraz datą i miejscem jego wykonania.
6. Każdy uczestnik zgłasza od 4 do 6 fotogra(i poziomych w formacie cyfrowym o rozdzielczości przynajmniej 300 dpi, uwzględniających wszystkie pory roku
7. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przekazanie wraz z
fotogra/ami podpisanej czytelnie karty zgłoszenia. Prace bez podpisanej karty zgłoszenia nie będą brały udziału w konkursie.
8. Kartę zgłoszenia, której wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu można pobrać w siedzibie organizatora lub ze strony internetowej www.wrotatczewa.pl.
9. Uczestnik konkursu, składając swój podpis na karcie zgłoszenia,
oświadcza, że:
• zapoznał się z regulaminem konkursu i akceptuje jego postanowienia,
• posiada pełnię praw autorskich do przesłanych fotogra/i, a ich wykorzystanie na cele konkursu nie naruszy praw osób trzecich, pod
rygorem poniesienia przez uczestnika odpowiedzialności odszkodowawczej,
• zdjęcia nie były wcześniej nigdzie publikowane oraz nie były bądź
nie są zgłaszane do innych konkursów,

1. Przewiduje się 3 nagrody główne (za I, II i III miejsce). Nagrodą za zajęcie I miejsca w konkursie jest tablet.
2. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o terminie wręczenia
nagród przez Prezydenta Miasta Tczewa pocztą tradycyjną, elektroniczną albo telefonicznie w ciągu tygodnia od rozstrzygnięcia
konkursu.
3. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu i przyznaniem nagród
czuwa organizator.
V. PRAWA ORGANIZATORA
1. Fotogra/e nadesłane na konkurs nie tracą praw autorskich.
Organizator ma jednak nieodpłatne prawo do publikowania
oraz wykorzystywania w inny sposób zdjęć zgodnie z zasadami
konkursu.
2. Zgłaszając swoje uczestnictwo w konkursie, z chwilą dostarczenia
fotogra/i uczestnik wyraża zgodę na korzystanie przez organizatora ze zdjęcia w zakresie niezbędnym do jego publikacji lub niekomercyjnego rozpowszechniania w celach promocyjnych; w szczególności udzielenie licencji obejmuje uprawnienie organizatora do
wykorzystania zdjęcia do celów związanych z konkursem, w tym
do ewentualnego opublikowania i rozpowszechnienia w postaci
ilustracji w kalendarzu. Organizator nabywa również prawo do
korzystania z utworu na innych polach eksploatacji wskazanych w
art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia
4 lutego 1994 r. (Dz.U. z dnia 23 lutego 1994 r)., w tym w szczególności w zakresie wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową,
wystawiania, udostępniania na stronach internetowych organizatora oraz we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych,
bez względu na sposób ich powielania i wprowadzania od obrotu.
Uprawnienie organizatora dotyczy nieodpłatnego wykorzystania wszystkich nadesłanych fotogra(i. Udzielenie
licencji jest nieodpłatne. Organizator zobowiązuje się do oznaczania zdjęć imieniem i nazwiskiem autora przy ich wykorzystywaniu na polach eksploatacji, o których mowa wyżej.
3. Organizator ma prawo usunąć z konkursu – z powodu nieprzestrzegania zasad regulaminu – prace niezwiązane z tematem, niewłaściwego formatu, niespełniające wymagań technicznych, zawierające treści nieprzyzwoite i wulgarne, a w szczególności
naruszające cudze prawa autorskie.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania niezbędnych
zmian w celu dostosowania zdjęć do wymogów, jakie muszą być
spełnione przy ich publikacji (np. zmiana rozdzielczości).
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej organizatora www.wrotatczewa.pl.
2. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 77 59 322
oraz pisząc na adres e-mail: salkowska@um.tczew.pl lub
sniegula@um.tczew.pl.
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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
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II Jarmark Bożonarodzeniowy – już za nami…
W

dniach 19-21 grudnia 2014 r.
na placu Hallera w Tczewie
odbył się drugi Jarmark Bożonarodzeniowy. To była niepowtarzalna okazja, by na tczewskim Starym Mieście, poczuć klimat
zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. W tym roku przybyło do
nas blisko 30 wystawców, którzy
skrzętnie zagospodarowali 15 chat
oraz 6 domków otwartych. Większość wystawców to osoby z Tczewa i powiatu tczewskiego, ale były
także zgłoszenia z innych miejscowości również spoza granic kraju.
Można było kupić ozdoby choinkowe, wyroby z wikliny, słomy, rękodzieła kociewskie, szkła artystyczne,
egzotyczne
przyprawy,
naturalne syropy, miody, domki
z piernika, biżuterię, doskonałe
chleby, sękacze, swojskie wędliny.
Było można także skosztować
grzanego wina, piwa, pierogów
i gorącego barszczu.
Otwarcie Jarmarku nastąpiło
w piątek o godzinie 12, a towarzyszyły mu dzieci ze Świetlicy Środowiskowo-Sąsiedzkiej kolędnicy
oraz chór Fisolki. Prezydent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki
osobiście przywitał się z każdym
z wystawców odwiedzając stragany podczas Jarmarku, który już
na otwarciu cieszył się dużym zainteresowanie przybyłych mieszkańców. Tego samego dnia dzieci

miały okazję spotkać się z Mikołajem oraz skorzystać z warsztatów
tworzenia ozdób świątecznych,
które zorganizowała na ulicy Podmurnej Fabryka Sztuk.
W sobotę na uczestników Jarmarku czekał chór Pasjonata, który rozgrzał mieszkańców wykonaniem staropolskich kolęd. Na
dzieci czekał oczywiście święty
Mikołaj, a na ulicy Podmurnej
można było skorzystać z warsztatów tworzenia ozdób świątecznych oraz wziąć udział w sklejaniu najdłuższego na Kociewiu
świątecznego łańcucha. Ponadto
jeden z naszych wystawców Alina
Godzina wraz z mężem Grzegorzem Godziną przygotowali nie-

spodziankę dla naszych mieszkańców. Przez cały dzień trwania
Jarmarku co godzinę ofiarowywali choinkę dla każdej rodziny,
która zaśpiewa dowolną kolędę na
jarmarkowej scenie. Chętnych nie
brakowało, a choinki powędrowały do domów i mieszkań, wnosząc
do nich atmosferę świąt wprost
z Jarmarku.
Na niedzielę organizatorzy zafundowali zwiedzającym nie tylko piękną pogodę ale także wspólne wieszanie najdłuższego
w Tczewie świątecznego łańcucha, który ozdobił fontannę na
placu Hallera. Ponadto tradycyjnie już miało miejsce odsłonięcie
figurki zimy, którego dokonał

Prezydent Miasta wraz z licznie
przybyłymi mieszkańcami. Jarmark Bożonarodzeniowy trwał
trzy dni w godzinach od 12 do 20
i jak poprzednio cieszył się, bardzo dużym zainteresowaniem
mimo trudnej aury z jaką przyszło zmierzyć się organizatorom
jak i wystawcom.
Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom, wystawcom,
wolontariuszom i służbom, które
włączyły się do przygotowania
Jarmarku. Kolejny Jarmark już
za nie całe 11miesięcy. Zachęcamy
do dzielenia się refleksjami i wszelkimi sugestiami, które pomogą
nam w organizacji kolejnego
przedsięwzięcia. Wszyscy mieszkańcy, którzy chcieliby podzielić
się z nami swoimi zdjęciami z Jarmarku zachęcamy do nadsyłania
zdjęć na nasz adres e-mail: info@
dp.tczew.pl. Pełna galeria zdjęć dostępna jest na naszej stronie www.
dp.tczew.pl.
Nasze podziękowania kierujemy w szczególności do: dzieci ze
Świetlicy Środowiskowo-Sąsiedzkiej i ich opiekunów chóru Fisolki
z Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej, chóru Pasjonata, wolontariuszy z Centrum Wolontariatu Fundacji Pokolenia, Fabryki
Sztuk w Tczewie, Straży Miejskiej
w Tczewie, Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie.

Statystyka z CEIDG – czyli ilu mikro i małych
przedsiębiorców mamy w Tczewie
Z

danych Ministerstwa Gospodarki – systemu Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wynika, że według głównego miejsca prowadzenia działalności w Tczewie
zarejestrowanych jest 3669 przedsiębiorców (mikro i małych przedsiębiorstw oraz wspólników spółek
cywilnych). Na dzień 13 stycznia
2015 r. aktywnych było 3107 przedsiębiorstw, a zawieszonych 562.
Tradycyjnie najwięcej podmiotów

zarejestrowanych jest w sekcjach
Polskiej Klasyfikacji Działalności
PKD 2007: G – handel; F – Budownictwo; C – Przetwórstwo
przemysłowe; M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna;
Q – opieka zdrowotna i pomoc społeczna; H – Transport i gospodarka magazynowa oraz S – pozostała działalność usługowa.
W analogicznych okresie na
początku roku 2014 liczba przedsiębiorców zarejestrowanych na

terenie miasta Tczewa, wynosiła
3670, a liczba zawieszonych wpisów 603. W porównaniu z obecnymi statystykami liczba przedsię-

biorców jest na podobnym
poziomie co w 2014 r., co świadczyć
może o stabilizacji na rynku i łagodnej jak dotąd zimie dla całej
branży budowlanej, w której
mamy najwięcej przedsiębiorstw.
Ponadto liczba zawieszonych firm
ulega zmniejszeniu, jednakże jest
to prawdopodobnie efekt upływu
maksymalnego okresu zawieszenia 24 miesięcy, po którym następuje wykreślenie podmiotu, jeżeli
nie został on wznowiony.
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Orszak Trzech Króli i tczewian
Z okazji dnia Objawienia Pańskiego 6 stycznia ulicami miasta przemaszerował Orszak Trzech
Króli. Wzięło w nim udział około 5 tysięcy uczestników.

K

ażdy, kto przebył wybraną trasę królewską mógł otrzymać na pamiątkę certyfikat. Dodatkowo duże imienne certyfikaty podpisane osobiście przez patronów, w tym biskupa
Wiesława Śmigla, otrzymało prawie 200 rodzin. Nie zabrakło poczęstunku – gorącej kawy,
herbaty, ciast, słodyczy i jabłek, a do tczewskich
domów trafiło 3000 śpiewników z kolędami.
Obsługę zapewnił Klub Gazety Polskiej.
O godzinie 14.00 z Placu Hallera wyruszył
król Melchior Pierwszy, a za nim konno w przepięknych strojach dwie dwórki i dwaj rycerze
wzbudzając zachwyt tłumu. Orszak króla stanowiło Bractwo Kurkowe. W orszaku uczestniczyli też patroni z biskupem Wiesławem Śmiglem na czele, siostry zakonne i księża parafii
Krzyża Świętego oraz ksiądz dziekan Piotr
Wysga. Za nimi jechała konno dostojnie królowa Jadwiga z Zespołu Szkół Katolickich i jej
dwór.
Ze stadionu miejskiego przy ul. Bałdowskiej
wymaszerował orszak cesarza Kacpra Pierwszego, przygotowany przez Fabrykę Sztuk.
Sam cesarz pojechał bryczką w towarzystwie
aniołków. Przyłączyła się barwna grupa Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej, zespoły i chóry. Było radośnie, głośno i kolorowo.
Z placu parkingowego przy centrum handlowym Atrium wymaszerował szejk Baltazar Pierwszy. Za nim podążył konno we wspaniałej zbroi rycerz, dzierżąc wielką bojową
chorągiew. Towarzyszyli mu dwaj dworzanie
na koniach. Dwór szejka stanowiło „Towarzy-

stwo Kulturalne BRAMA”. Dalej maszerowali
reprezentanci Szwadronu Reprezentacyjnego
18 Pułku Ułanów Pomorskich. Za nimi prawie
dwutysięczny, kolorowy i radosny tłum. Wszyscy podążyli do stajenki, gdzie czekały już dwa
pozostałe orszaki.
Po wspólnym odśpiewaniu kolęd przy
akompaniamencie Mariusza Dworakowskiego i odczytaniu fragmentów z Biblii homilię
wygłosił ksiądz biskup pomocniczy diecezji pelplińskiej Wiesław Śmigiel. Starosta Tadeusz

Dzwonkowski wspomniał o wielkiej roli łączenia się mieszkańców w tym co dobre, co radosne. Prowadzący ksiądz Michał Lal odczytał
przesłanie prezydenta Mirosława Pobłockiego
do zgromadzonych tczewian. Na zakończenie
imprezy inicjator tczewskiego orszaku Stefan
Kukowski podziękował patronom, współorganizatorom za pomoc, a mieszkańcom miasta
za tak liczny, radosny udział.
(informacja przesłana przez organizatora)

od koniec sierpnia 2014 roku Fabryka
Sztuk zaprosiła tczewian na wystawę
„Z dyskografii Grzegorza Ciechowskiego”,
którą można było oglądać przez ponad miesiąc na placu przed dworcem kolejowym.
Dzięki współpracy z Urzędem Miasta w Toruniu ekspozycja zyskała drugie „życie”.
Pierwsze Dni Grzegorza Ciechowskiego,
trwające od 11 do 13 grudnia, stały się doskonałą okazją, by zaprezentować ją tym razem
torunianom. Wprost z tczewskiej Fabryki
Sztuk wystawa dotarła na plac przed Dworem Artusa, który swego czasu był siedzibą
studenckiego klubu Od Nowa, gdzie swoje początki odnotowuje zespół Republika.
Otwarcie wystawy zainaugurowało imprezę poświęconą znanemu artyście. W jej
programie znalazła się ponadto projekcja filmu „Siódma pieczęć Grzegorza Ciechowskiego” w reżyserii Jędrzeja Dudkiewicza oraz

Od lewej: Córka Grzegorza
Ciechowskiego – Weronika
Ciechowska-Weiss, Dariusz
Wałaszewski – komisarz wystawy

ZBIORY PRYWATNE D. WAŁASZEWSKIEGO

Wystawa „Z dyskografii Grzegorza
Ciechowskiego” w Toruniu
P

Koncert Specjalny Pamięci Grzegorza Ciechowskiego połączony z wręczeniem nagrody
artystycznej Tomaszowi Organkowi. Jednym
z gości specjalnych wydarzenia była Weronika Ciechowska. Podczas koncertu wystąpili
m.in. Marek Piekarczyk, Katarzyna Nosowska, Krzysztof Zalewski, Maria Peszek. Toruń przez te kilka dni nabrał iście republikańskiego klimatu. Pomnik Kopernika został
przystrojony w biało-czarne pasy, republikańskie flagi pojawiły się na kamienicach Starego Miasta, zewsząd słychać było utwory Ciechowskiego, a na ścianie jednego z budynków
wyświetlano animację adekwatną do tematu
imprezy. W toruńskim święcie uczestniczył
Dariusz Wałaszewski z Fabryki Sztuk, komisarz wystawy, która spotkała się z wielką
przychylnością ze strony gospodarzy i gości
I Dni Grzegorza Ciechowskiego.
M.K.
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Zbiórka surowców wtórnych w jednostkach
zorem lat ubiegłych, w 2014 r. na terenie miasta Tczewa była konWKoordynatorem
tynuowana selektywna zbiórka odpadów.
programów edukacyjnych oraz zbiórki była Pracownia Edukacji Ekologicznej Urzędu Miejskiego w Tczewie. Realizowane
były następujące programy i konkursy związane z promowaniem selektywnej zbiórki odpadów:
v „Moje miasto bez odpadów”
v „Recykling w mojej szkole”
v „Zielone zakupy”
v Konkurs „Zakręcone – Odkręcone”
v Konkurs „Lider segreguje i odzyskuje” – rozliczenie czerwiec 2015 r.
Dużym zaangażowaniem, przy wsparciu ze strony nauczycieli i rodziców, wykazały się dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych oraz młodzież z gimnazjum.
MOJE MIASTO BEZ ODPADÓW
W XIII edycji programu „Moje miasto bez odpadów”, którego celem było odzyskanie oraz poddanie recyklingowi jak największej ilości
papieru, butelek plastikowych po napojach typu PET oraz puszek aluminiowych. Przekazano do recyklingu łącznie 86,6 ton surowców
wtórnych.
Najlepsze wyniki w zbiórce makulatury uzyskała Szkoła Podstawowa nr 12, tj. 26,3 kg na ucznia oraz Szkoła Podstawowa nr 2, tj.
16,9 kg na ucznia (wykres nr 1).
Natomiast w zbiórce plastiku (butelek typu PET) Szkoła Podstawowa nr 8 osiągnęła wynik 1,9 kg na ucznia (wykres nr 2).
ZAKRĘCONE – ODKRĘCONE
W XI edycji konkursu, którego celem było zebranie jak największej
ilości plastikowych nakrętek z butelek plastikowych typu PET, odzyskano 4,5 mln szt. nakrętek plastikowych.
Ze szkół najwyższy wynik uzyskała Szkoła Podstawowa nr 8 , tj.
3,0 kg zebranych nakrętek przez ucznia (wykres nr 3).
Natomiast pośród przedszkoli najwięcej nakrętek w przeliczeniu na
jedno dziecko uzbierało Przedszkole „Jarzębinka” tj. 16,3 kg (wykres nr 4).
W 2014 r. dzięki konkursowi „Zakręcone – Odkręcone” odzyskano
12,8 ton plastikowych nakrętek.
RECYKLING W MOJEJ SZKOLE
W ramach XII edycji tego programu zbierano niebezpieczne odpady
dla środowiska tj. baterie i kartridże. Zebrano 0,6 tony baterii i 0,1
tony kartridży. Zebrane odpady przekazano do utylizacji.
W zbiórce baterii rywalizacja wyglądała następująco:
W grupie szkół, najwięcej baterii w przeliczeniu na 1 ucznia zebrało
Gimnazjum nr 3 – 0,5 kg, SP nr 5 – 0,4 kg.
Szkoła Podstawowa nr 8 zebrała 100 kg kartridży.
Udział w programie brało również Przedszkole Niepubliczne
„Jarzębinka”, które zebrało 240 kg zużytych urządzeń elektrycznych
i elektronicznych, które przekazano do utylizacji.
LIDER SEGREGUJE I ODZYSKUJE
W I edycji konkursu pod hasłem „Lider segreguje i odzyskuje” zorganizowanym w roku szkolnym 2013/2014 przez Pracownię Edukacji
Ekologicznej Urzędu Miejskiego w Tczewie, udział wzięli uczniowie
z siedmiu szkół podstawowych i trzech gimnazjów.
Konkurs rozgrywany był w kategorii:
• Zespołowej pn. „Najskuteczniejsza klasa” – udział wzięło 179
klas

• Indywidualnej pn. „Najefektywniejszy uczeń” – udział wzięło
3002 uczniów
Najefektywniejsi uczniowie oraz klasy w zbiórce surowców wtórnych
zostali w czerwcu 2014 roku nagrodzeni.
Lista laureatów konkursu została zamieszczona w Biuletynie Informacyjnym Samorządu Miasta Tczewa nr 8/2014.
W ramach programu „Zielone Zakupy” propagowano stosowanie płóciennych toreb wielokrotnego użytku, zamiast jednorazowych foliowych. Uczestnicy programu chętnie korzystali z ekologicznych toreb na
zakupy.
Podsumowanie
Najlepsze wyniki we wszystkich wyżej wymienionych programach
i konkursach uzyskały: Szkoła Podstawowa nr 12, Szkoła Podstawowa
nr 2, Gimnazjum nr 3, Szkoła Podstawowa nr 8 oraz Szkoła Podstawowa nr 10 (wykres nr 5).
Wśród przedszkoli najlepsze wyniki w selektywnej zbiórce odpadów
uzyskały: Przedszkole „Fantazja”, Przedszkole „Chatka Puchatka”,
Przedszkole „Jarzębinka”, Przedszkole Sióstr Miłosierdzia i Przedszkole nr 8 (wykres nr 6).
Wszystkie jednostki oświatowe z terenu miasta Tczewa, w sposób selektywny zebrały 100,3 ton surowców wtórnych, w tym:
• Papier – kod 150101 – 82,5 tony
• Plastik – kod 150102 – 16,8 tony
• Aluminium – kod 150104 – 0,04 tony
• Baterie – kod 200133 – 0,6 tony
• Kartridże – kod 080318 – 0,1 tony
• Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne – kod 200136 – 0,24
tony
Potwierdzeniem dużej efektywności selektywnej zbiórki surowców
wtórnych w jednostkach oświatowych, na przestrzeni kilku lat jest wykres nr 7. W roku 2014 zebrano surowców wtórnych o 11 ton więcej niż
rok wcześniej oraz aż o 47 ton więcej niż w 2010 roku.
Pracownia Edukacji Ekologicznej dziękuje dzieciom, młodzieży, rodzicom
szkolnym koordynatorom oraz nauczycielom za duże zaangażowanie
w zbiórkę surowców przeznaczonych do odzysku i recyklingu.
Zapraszamy placówki oświatowe oraz mieszkańców Tczewa do
udziału w selektywnej zbiórce odpadów w 2015 roku.
WYKRES NR 7
Zestawienie surowców wtórnych zebranych w jednostkach
oświatowych Tczewa w latach 2010-2014 (w tonach)
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oświatowych w Tczewie w 2014 r.
WYKRES 1
Moje Miasto bez Odpadów 2014 r.
Waga zebranej makulatury w kg na jednego ucznia

WYKRES 2
Moje Miasto bez Odpadów 2014 r.
Waga zebranego plastiku w kg na jednego ucznia

WYKRES 3
Konkurs Zakręcone – Odkręcone 2014 r.
Waga zebranych nakrętek w kg na jednego ucznia

WYKRES NR 4
Konkurs Zakręcone – Odkręcone 2014 r.
Waga zebranych nakrętek w kg na jedno dziecko przedszkolne

WYKRES NR 5
Zbiórka surowców wtórnych w 2014 r.
Makulatura, aluminium, plastik typu PET, nakrętki i baterie w kg
na jednego ucznia

WYKRES NR 6
Zbiórka surowców wtórnych w 2014 r.
Makulatura, aluminium, plastik typu PET, nakrętki i baterie w kg
na jedno dziecko przedszkolne

18 • Historia
Styczeń 2015 • PANORAMA MIASTA • www.wrotatczewa.pl • www.bip.tczew.pl

Z regionalnej półki

Taki tytuł nosi publikacja, która
ukazała się pod koniec 2014 roku
z inicjatywy i przy wsparciu finansowym Urzędu Miejskiego
w Tczewie. Stanowi ona efekt pracy doraźnej komisji Rady Miejskiej ds. opiniowania nazw ulic
w mieście. Autorami książki są:
Gertruda Pierzynowska, Kazimierz Ickiewicz, Piotr Kajzer, Michał Kargul, Krzysztof Korda,
Lech Korda, Jan Kulas, Piotr Paluchowski, Krzysztof Pietrasewicz, Zenon Żynda oraz zespół
„Dawnego Tczewa” – Wirtualnego Muzeum Miasta. Trudu wydania publikacji podjęło się Wydawnictwo Region.
W książce zastosowano podział
na poszczególne osiedla. W ramach danego osiedla wymienione
są ulice w układzie alfabetycznym.
Nazwa każdej ulicy została wyjaśniona i podany został rok, od którego ona obowiązuje (jeśli pozwalały
na to źródła historyczne). Poszczególnym nazwom ulic poświęcono
różną liczbę wersów. Z oczywistych
względów biogramy patronów są
na ogół obszerniejsze aniżeli wyjaśnienia nazw nieosobowych.
Tczewskie ulice nazywano zarówno na cześć postaci znanych z kart
historii i kultury Polski – władców,
dowódców wojskowych, pisarzy,
artystów, jak i osób, które miały
dokonania na niwie lokalnej. Niektóre wyjaśnienia nazw obarczone są wątpliwościami i brakiem
stuprocentowej pewności. Każdy
rozdział zawiera też plan oraz historię danego osiedla. Ciekawe są
dwa aneksy: nazewnictwo rond
oraz zestawienie nazw dawnych
i obecnych ulic. Z tego ostatniego
dowiadujemy się, że ulica Chopina

Archiwalne pocztówki dostarczają informacji nie tylko
o wyglądzie, ale i nazwach ulic

Bahnhofstrasse, pocz. XX w., obecna ul. 1 Maja

Adolf Hitler Strasse, 1939-1945, obecna ul. J. Dąbrowskiego

w międzywojniu była ulicą Królewiecką, a Obrońców Westerplatte,
której od 1931 roku patronował
gen. Józef Haller, kilka lat po drugiej wojnie światowej zyskała niechlubne imię Józefa Stalina. Z kolei obecny plac Hallera, to

Gosslerstrasse, pocz. XX w., obecna ul. Sobieskiego

dawniejszy Marktplatz, Markt,
Rynek, Stary Rynek, plac Pierackiego, Adolf Hitler Platz, plac Wolności.
Książka dostarcza wielu interesujących informacji. Mowa w
niej o tym, że np. nazwa ulicy Ce-

Ul. Mickiewicza, 1920-1939

glarskiej nawiązuje do istniejącej
niegdyś cegielni, z kolei ulica Kozia przypomina o zwierzętach hodowanych przez robotników na
początku XX wieku. Dwie tczewskie nazwy są wynikiem błędu
urzędników w spolszczaniu nazw
niemieckich po odzyskaniu przez
Polskę niepodległości! Plac św.
Grzegorza, czyli dawny St. Georgenplatz, po spolszczeniu winien
być placem św. Jerzego. Ulica Wilcza, czyli za czasów niemieckich
Wolffstrasse, została nadana w
czasach niemieckich na cześć niejakiego Wolffa – inspektora Dyrekcji Budowy i Eksploatacji Kolei. Mimo że w języku niemieckim
słowo wilk, czyli Wolf pisze się
przez jedno f, to jednak zmieniono
nazwę na Wilczą. Niejeden kierowca spoza Tczewa bardzo zdziwił się, gdy chciał dotrzeć na ulicę
Dąbrowskiego (na Starym Mieście), a automatyczna nawigacja
pokierowała go w zupełnie innym
kierunku, na osiedle Za Parkiem.
Wyjaśnić w tym miejscu trzeba, że
na Starym Mieście znajduje się
ulica Jarosława Dąbrowskiego –
działacza niepodległościowego, generała i dowódcy wojsk Komuny
Paryskiej. Z ulicy na wspomnianym osiedlu patronuje gen. Jan
Henryk Dąbrowski, twórca Legionów Polskich. To tylko niektóre
ciekawostki.
Licznie zgromadzona publiczność na promocji książki, która
odbyła się 17 grudnia minionego
roku w Fabryce Sztuk, świadczy
o dużym zainteresowaniu mieszkańców historią Tczewa. Polecamy publikację i życzymy przyjemnej lektury!
M. K.

POCZTÓWKI ZE ZBIORÓW MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TCZEWIE

PATRONI I NAZWY TCZEWSKICH ULIC
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FERIE W TCZEWIE
l Z Centrum Kultury
i Sztuki
2 lutego, poniedziałek
Dzień muzyki – „Wesołe
saksofonowe inspiracje”.

5 lutego, czwartek
Dzień magii – pokaz i lekcja
iluzji – w wykonaniu iluzjonisty
Jana Szymona Piłasiewicza
godz. 10.00, 11.30, bilety 7 zł
Mistrz magii zdradzi dzieciom
kilka tajemnic ze swojego
arsenału i pokaże jak wykonać
prawdziwe triki.
Na wszystkie propozycje
obowiązuje wcześniejsza
rezerwacja miejsc.
Decyduje kolejność zgłoszeń!

Muzyczne spotkanie
z Adamem Wendtem.
godz. 10.00, 11.30, bilety 7 zł
Podczas spotkania będzie
można posłuchać standardów
muzyki jazzowej, a także poznać
cztery najpopularniejsze modele
saksofonów.
3 lutego, wtorek
Dzień filmu – projekcja filmu
„Zima w Dolinie Muminków”
godz. 10.00, 11.30, bilety 7 zł
Film powstał na podstawie
doskonałej literatury skandynawskiej dla dzieci, autorstwa Tove
Jansson. Jej książki o Muminkach zostały przetłumaczone na
34 języki i wydane w milionach
egzemplarzy, do najbardziej
znanych należą Dolina Muminków i Kometa nad Doliną
Muminków.
4 lutego, środa
Dzień Teatru – „Baśń o...”
w wykonaniu Teatru Lalki Tęcza
ze Słupska
godz. 10.00, 12.00, bilety 12 zł
Główny bohater spektaklu to
ubogi Jasiek, który marzy o byciu
szczęśliwym poprzez zdobycie
bogactwa.

„Zimowe warsztaty
filmowe ” z Andrzejem
Mańkowskim
Wszystkich zainteresowanych rozwijaniem pasji oraz
tworzeniem własnych form
filmowych serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach.
Zajęcia odbywać się będą w
okresie ferii zimowych, od
poniedziałku do piątku
ZAJECIA BEZPŁATNE!
KONTAKT: Centrum
Kultury i Sztuki, ul. Wyszyńskiego 10, Tczew, 58 531 07 07,
ckis@ckis.tczew.pl
l Z Tczewskim Centrum
Sportu i Rekreacji

2 lutego – piłka nożna szkół
podstawowych, hala przy
basenie, godz. 9.30
3 lutego – piłka nożna szkół
gimnazjalnych, hala
przy basenie, godz. 9.30
4 lutego – gry i zabawy na lodzie,
lodowisko przy SP 11,
godz. 10.00

5 lutego – koszykówka black–top
(szkoły podstawowe i
gimnazja), hala przy basenie,
godz. 9.30
6 lutego – gry i zabawy na lodzie,
lodowisko przy SP 11,
godz. 10.00
9 lutego – unihoc szkół podstawowych, hala przy basenie,
godz. 9.30
10 lutego – unihoc szkół
gimnazjalnych, hala
przy basenie, godz. 9.30
11 lutego – gry i zabawy na
lodzie, lodowisko przy SP 11,
godz. 10.00
12 lutego – tenis ziemny (szkoły
podstawowe i gimnazja), hala
przy basenie, godz. 9.00
13 lutego – gry i zabawy na
lodzie, lodowisko przy SP 11,
godz. 10.00.
Do udziału w zajęciach wymagane jest posiadanie legitymacji
szkolnej. Zabawy na lodzie
odbędą się w zależności od
pogody. Na zawody w hali
namiotowej należy przychodzić
w dresach.
Przez całe ferie, od poniedziałku
do piątku, na małym i dużym
basenie, w godz. 10.00-12.15
– gry i zabawy pod okiem
instruktorów.
Przez całe ferie TCSiR
zaprasza na basen – od
godz. 10.00 do 14.30 – cena 5
zł oraz na lodowisko –
bezpłatne wejścia w godz.
9.00-14.00.
Szczegóły na www.tcsir.pl
l
Tczewskie Stowarzyszenie Aikido Aikikai
w okresie ferii organizuje
„Bezpłatne ferie z aikido”.
Akcja jest skierowana
do dzieci i młodzieży
od 13 roku życia.
Szczegółowe informacje
można znaleźć na stronie
www.aikido.tczew.pl oraz pod
numerem telefonu 509 810 339.

Młodzież zaprasza
do „Przystani”

Czy mamy alternatywę
dla spędzania czasu na klatce
schodowej, przed blokiem
lub przed telewizorem? Dla
wszystkich tych, którzy by
chcieli spędzać czas inaczej
jest Klub Młodzieżowy
Przystań. Tutaj nie tylko miło
i bezpiecznie spędzisz czas,
ale możesz go wykorzystać
pożytecznie.
Młodzieży w wieku 13-18:
– umożliwiamy korzystanie
z komputerów z dostępem
do Internetu,
– oferujemy naukę gry
na gitarze,
– gry: w piłkarzyki, XBOX ,
bilard, lotki,
– pomoc w nauce w zakresie
szkoły gimnazjalnej
i ponadgimnazjalnej z języka
angielskiego, języka polskiego,
matematyki oraz fizyki,
– udzielamy porad i konsultacji
pedagogicznych oraz
z zakresu doradztwa
zawodowego,
– tworzymy drużynę piłki
nożnej halowej,
– wypożyczamy sprzęt
sportowy i gry planszowe,
– organizujemy wycieczki
i wyjazdy.
PRZYJDŹ–ZOBACZ–ZOSTAŃ
Jesteśmy do dyspozycji :
poniedziałek–piątek 15.00-20.00
sobota 10.00-15.00

DYŻURY W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW MIESZKAŃCÓW
M IROSŁAW POBŁOCKI, prezydent Tczewa, przyjmuje interesantów
– w czwartki w godz. 14.00–16.00;
zastępcy prezydenta Tczewa – ZENON DREWA – w czwartki w godz. 14.00–16.00,
a A DAM U RBAN – w poniedziałki w godz. 14.00–15.30
C ZŁONKOWIE P REZYDIUM R ADY MIEJSKIEJ pełnią dyżur w środy
w godz. 15.30–16.30 w Biurze Rady Miejskiej.
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