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DOBRY ROK DLA INWESTYCJI

W 2018 r. wydatki na inwestycje to 32 mln zł, z czego ok. 16 mln to dotacje unijne. Najważniejsze 
tegoroczne zadania to poprawa infrastruktury drogowej oraz rowerowej, a także rekreacyjnej  

i sportowej (w tym budowa stadionu przy ul. Bałdowskiej), rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza. A to 
dopiero początek. Do 2020 r. mamy szansę wykorzystać niemal 60 mln zł pochodzących z Unii Europej-
skiej. To największe pieniądze unijne, jakie kiedykolwiek otrzymał Tczew. Łącznie, razem z środkami  
z budżetu miasta, na inwestycje przez te 3 lata możemy przeznaczyć nawet ponad 90 mln zł. 

Kolejna dobra wiadomość – w budżecie państwa na 2018 r. przeznaczono dla Tczewa 1,6 mln zł na 
realizację projektu pod nazwą „Narodowe dziedzictwo tczewskich terenów nad Wisłą przywra-
camy społeczeństwu miasta”. Te dodatkowe fundusze przeznaczone zostaną na rozwój terenów 
rekreacyjnych nad Wisłą (np. niecka czyżykowska, Bulwar Nadwislański, tereny na Os. Staszica).
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 Wiślana Trasa Rowerowa 
– mamy dofinansowanie

 Statek „Tczew” bez mat-
ki chrzestnej – prezydent 
prosi o wyjaśnienia 

 Pożegnaliśmy  
Kazimierza Piechowskiego,  
uciekiniera z Auschwitz, 
Honorowego Obywatela 
Miasta Tczewa

 W Tczewie coraz 
lepiej się oddycha

 Seniorzy mają swój klub

 Jak spędzić ferie  
w mieście?
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Ilu nas jest?
2 stycznia  br. w Tczewie zameldowanych było 57 526 osób,  
w tym 56 2734 na pobyt stały i 1283  na pobyt czasowy. Od po-
czątku grudnia ubyło 48 osób.

XXXVIII SESJA
Porządek obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Tczewie na dzień  
25 stycznia 2018 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 28 grudnia 

2017 r.       
5. informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za styczeń 

2018 r.
6. informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych w okresie od 

28 grudnia 2017 r. do 24 stycznia 2018 r.

ii. część druga:
1. Przedstawienie protokołu nr 3/2017 z kontroli przeprowadzonej 

przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej u Skarbnik Miasta Tcze-
wa w zakresie – Zaległości podatkowe wobec budżetu miasta za 
lata 2015-2016.

2. Podjęcie uchwał w sprawie:
 2.1 przyjęcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-

wiska i gospodarki Wodnej w gdańsku na realizację zadania pn.: 
Realizacja dwóch pilotażowych zestawów podziemnych pojemni-
ków do segregacji odpadów komunalnych na terenie Tczewa”,

 2.2 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego na re-
alizację programów zdrowotnych,

 2.3 zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej na 
2018 rok.

3. Zgłaszanie interpelacji, zapytań oraz wniosków.
4. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, ży-

czenia itp.).

4 stycznia, w wieku 79 lat, zmarła Anna Misztal – 
Kowalina, wiceprezydent Tczewa do spraw spo-
łecznych w latach 1998-2002 oraz radna Rady 
Miejskiej. 
Anna Misztal – Kowalina urodziła się 24 lip-
ca 1938 roku w miejscowości Tczów–Kozienice. 
Studiowała na Akademii Medycznej w Gdań-
sku. Przez 15 lat pracowała jako szef działu an-
estezjologii w Szpitalu Miejskim w Elblągu. Od 
1971 r. kierowała pracą szpitalnych anestezjologów w Tczewie. Póź-
niej rozpoczęła pracę w Kolejowej Służbie Zdrowia.
Anna Misztal – Kowalina była radną w II kadencji Rady Miejskiej 
w latach 1994-1998. Działała w Komisji Rewizyjnej oraz Komisji 
Polityki Społecznej i Zdrowia. W latach 1998-2002 była wicepre-
zydentem Tczewa, zajmowała się realizacją reformy służby zdro-
wia i reformy oświaty. 

M.L.

Pożegnaliśmy annę misztal-Kowalinę

30 stycznia 2018 r.(wtorek) obchodzimy Dzień Tczewa. Z tej oka-
zji odprawiona zostanie msza św. w intencji mieszkańców  oraz od-
będzie się uroczysta sesja Rady Miejskiej. Prezydent Tczewa Mi-
rosław Pobłocki oraz przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław 
Augustyn serdecznie zapraszają mieszkańców na uroczystości.
Godz. 16.00 – Uroczysta Msza Święta w intencji mieszkańców 
Tczewa  w  Kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Św.          
Godz. 17.00 – Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w CKiS przy ul. 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego 10 w Tczewie.
Program uroczystej sesji:
1. Otwarcie sesji i powitanie gości.
2. Wystąpienie okolicznościowe.
3. Prezentacja.
4. Wręczenie nagrody „Tczewianin Roku 2017”.
5. Wręczenie wyróżnienia Rady Programowej KKE „Pierścień 

Mechtyldy”. 
6. Podziękowania.
7. Zakończenie sesji.
8. Wersja koncertowa oratorium „Panie powstrzymaj głos ostat-

niego dzwonu. Msza powszechna o pokój.”
9. Poczęstunek.
30 stycznia od 1992 roku obchodzony jest jako Dzień Tczewa – na pa-
miątkę wkroczenia wojsk gen. Józefa Hallera do Tczewa w 1920 roku.
Z okazji święta miasta, prezydent Mirosław Pobłocki, tradycyjnie 
wysyła życzenia urodzinowe wszystkim mieszkańcom urodzonym 
30 stycznia. Jest ich 143. Najstarsza jubilatka 30 stycznia skończy 
90 lat, najmłodsza – 3 lata.

Uroczysta sesja z oKazji Dnia tczewa – 30 stycznia

Serdeczne wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim Zmarłej 
składa prezydent Tczewa  

oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie.

Porządek sporządzono 11 stycznia 2018 r. 
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Już od marca 2016 r. wiedzieliśmy, 
że matką chrzestną statku o na-
zwie TCZEW, będzie tczewianka. 
Niedawno armator… anulował 
swoją wcześniejszą decyzję.
Prezydent Tczewa Mirosław Po-
błocki skierował pismo do arma-
tora, aby wyjaśnić tę dziwną sy-
tuację, zwłaszcza, że masowiec 
o nazwie TCZEW został na po-
czątku grudnia ub. roku zwodo-
wany w chińskiej stoczni i przeka-
zany Polskiej Żegludze Morskiej. 
W marcu 2016 r., Polska Żeglu-
ga Morska zaakceptowała zapro-
ponowaną przez nas kandydatkę 
– Magdalenę Kubicką-Netka. 
Tczewianom nie trzeba przedsta-
wiać dyrygentki Harcerskiej Or-
kiestry Dętej, armator też od razu 
przystał na tę propozycję. „Jeste-
śmy zobowiązani za inicjatywę 
władz miasta dotyczącą zapro-
ponowania matki chrzestnej ni-
niejszego statku. Przewodnicze-
nie uroczystej ceremonii nadania 

Więcej urodzeń i zgonów zgo-
nów, ale mniej zawartych 
małżeństw zarejestrował w 
ubiegłym roku Urząd Stanu Cy-
wilnego w Tczewie.
Liczba urodzeń zarejestrowa-
nych w USC: 1141 (2016 r.  
– 975, 2015 r. – 1032), w tym 
577 dziewczynek i 564 chłop-
ców.
Liczba noworodków zameldo-
wanych w Tczewie w 2017 r.  
– 640 (w 2016 r. – 624).
– najpopularniejsze imiona na-
dawane dziewczynkom to: Ju-
lia, Zofia, Lena
– najpopularniejsze imiona na-
dawane chłopcom to: Aleksan-
der, Szymon, Jakub
– imiona obce, rzadko nada-
wane: Krasen, Vanesa, Letycja, 
Carmen, Milan
Liczba zarejestrowanych mał-
żeństw: 348, w tym 160 cywil-
nych ( w tym 6 poza lokalem 
USC) i 188 konkordatowych 
(dla porównania: w 2016 r.  
– 388, w 2015 r. – 358)
– najmłodsi małżonkowie: 

panna młoda – 22 lata,  
pan młody – 20 lat

– najstarsi małżonkowie: 
pani: 69 lat, pan 70 lat

– największa różnica wieku 
pomiędzy małżonkami: 26 
lat (pani 37 lat, pan 63 lata).

Jubileusze 50-, 55-, 60-, 65-le-
cia pożycia małżeńskiego ob-
chodziły łącznie 164 pary  
(w 2016 r. – 133, w 2015 r.  
– 164), w tym:
– 50-lecie – 87 par
– 55-lecie – 38 par
– 60-lecie – 34 pary
– 65-lecie – 5 par.
1 osoba świętowała 100. uro-
dziny.
Zgony: 877 osób (w 2016 r.  
– 836, w 2015 r. – 850)
Liczba mieszkańców Tczewa 
(dane na 2.01.2018): 57 526 osób
– pocz. 2017 r.: 58 050 
– pocz. 2016 r.: 58 431
– pocz. 2015 r.: 58 706
– pocz. 2014 r.: 59 028
– pocz. 2013 r.: 59 254

Prezydent Tczewa podpisał umo-
wę dotyczącą dofinansowania Wi-
ślanej Trasy Rowerowej.
Uroczyste podpisanie umowy, 
z udziałem marszałka woj. po-
morskiego Mieczysława Stru-
ka, odbyło się 11 grudnia w Pol-
skiej Filharmonii Bałtyckiej  
w Gdańsku.
Tczew otrzyma blisko 2,5 mln zł, 
a koszt całego odcinka liczącego 
8,6 km to 8,6 mln zł.
– Inwestycja już się w Tczewie 
rozpoczęła – pierwszy, ok. 600-
metrowy odcinek został zrealizo-
wany w rejonie ul. Czatkowskiej:
od skrzyzowania z wjazdem do 
siedziby ZUK, poprzez skrzy-
żowanie z ul. Okrętową i dalej 
Pionierów – tłumaczy Mirosław 
Pobłocki, prezydent Tczewa. – 
Pozostałe odcinki muszą zostać 
oddane do końca 2019 r.
Cały tczewski odcinek Wiślanej 
Trasy Rowerowej będzie biegł 
od mostku nad Drybokiem, da-
lej – ul. Nadbrzeżną i Nad Wisłą  
w stronę bulwaru, następnie ist-
niejącą ścieżką rowerową w stro-
nę ulicy 1 Maja oraz wiaduk-
tu i dalej poprzez ulicę Łąkową  
w stronę osiedla Staszica.
Inwestycja realizowana jest w ra-
mach przedsięwzięcia strategicz-

rok 2017 
ile UroDzeń,  
ile zgonów

mamy prawie 2,5 mln zł na wiślaną trasę rowerową

nego Województwa Pomorskie-
go „Pomorskie Trasy Rowerowe o 
znaczeniu międzynarodowych R-
10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-
9”. Trasa docelowo będzie częścią 
międzynarodowej sieci szlaków 
rowerowych Euro Velo.
Przedmiotem projektu jest bu-
dowa Wiślanej Trasy Rowerowej 
R9 na terenie powiatu tczewskie-
go, spełniającej międzynarodo-
we standardy, o łącznej długości 
64,64 km wraz z oznakowaniem 
oraz zagospodarowaniem 13 
miejsc postojowych na całym od-
cinku trasy na terenie powiatu.
Projekt jest przygotowywany  
w partnerstwie z gminami z po-

wiatu tczewskiego: miasto Tczew 
jest partnerem wiodącym, pozo-
stali partnerzy to: Gmina Tczew, 
Gmina Subkowy, Gmina Pelplin, 
Gmina Gniew.
Łączny budżet projektu dla 
gmin powiatu tczewskiego: 
Wartość wydatków ogółem:  

13 388 334,24 zł
Wydatki kwalifikowalne:  

8 581 260,90 zł
Wydatki niekwalifikowalne:  

4 807 073,34 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 

63,70 %: 5 466 263,19 zł
Wkład własny (wszyscy partne-

rzy) łącznie: 3 114 997,71 zł.
M.M.

stateK tczew bez …matKi chrzestnej
imienia nowej jednostce pływającej 
jest wyróżnieniem i podkreśleniem 
szczególnej pozycji w społeczeń-
stwie. Tym większym zaszczy-
tem dla Polskiej Żeglugi Morskiej 
jest fakt, że Pani Magdalena Ku-
bicka-Netka ma bezcenny wkład 
w kreację wizerunku miasta Tcze-
wa i odnosi sukcesy zawodowe za-
równo w kraju jak i za granicą.” – 
to fragment pisma skierowanego 
wówczas przez Zarząd PŻM do 
prezydenta Tczewa.
Tymczasem statek Tczew został 
niedawno zwodowany w chiń-
skiej stoczni, a zaraz potem przy-
szła matka chrzestna otrzymała z 
PŻM informację, że „ponieważ 
zmieniły się zasady przyznawania 
nominacji, zmuszeni jesteśmy od-
wołać wcześniejsze ustalenia”.
W związku z tą zaskakującą 
zmianą decyzji, prezydent Tcze-
wa Mirosław Pobłocki, skie-
rował do PŻM pismo z prośbą  
o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.

Nasuwa się pytanie – czy przez te 
niespełna dwa lata, zasługi dyry-
gentki i koordynatorki Harcerskiej 
Orkiestry Dętej, która jest rów-
nocześnie orkiestrą reprezentacyj-
na Związku Harcerstwa Polskie-
go oraz orkiestrą reprezentacyjną 
Tczewa – z 70-letnią tradycją, ule-
gły dewaluacji? Zdaję sobie spra-
wę, że w strukturze firmy oraz Za-
rządzie PŻM zaszły w tym czasie 
duże zmiany, ale trudno mi zro-
zumieć, że decyzje i uzgodnienia 
sprzed niespełna dwóch lat prze-
słały obowiązywać. (…)
Wyrażam ogromne ubolewanie  
z powodu decyzji PŻM. Proszę jed-
nocześnie o informację, jakimi prio-
rytetami kieruje się Zarząd PŻM 
wyłaniając, zgodnie z nową pro-
cedurą, matki chrzestne dla swoich 
statków. Mam nadzieję, że mimo 
wszystko nasza kandydatka sprosta 
tym wymaganiom – napisał prezy-
dent Tczewa.

M.M.
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Urząd Miejski w Tczewie przystą-
pił do programu upowszechniania 
płatności bezgotówkowych w jed-
nostkach administracji publicznej, 
prowadzony przez Ministerstwo 
Rozwoju we współpracy z Krajo-
wą Izbą Rozliczeniową S.A.
Uruchomienie płatności bezgo-
tówkowych w urzędach  to rea-
lizacja idei nowoczesnej Polski 
cyfrowej. To także odpowiedź 
na oczekiwania klientów, któ-
rzy coraz chętniej korzystają  
z kart płatniczych i płatności 
mobilnych.
W związku z tym, w kasie Urzę-
du Miejskiego w Tczewie może 
dokonywać płatności za należ-
ności wobec Urzędu przy uży-
ciu kart płatniczych, z wyko-
rzystaniem terminali POS. Jako 
pierwszy, transakcję za pomo-
cą karty, zrealizował prezydent 
Tczewa Mirosław Pobłocki. 
– Dodatkowo istnieje możliwość 
dokonywania płatności za pomo-
cą telefonu, z wykorzystaniem 
aplikacji WebPOS Paybynet – 
tłumaczy Helena Kullas, skarb-
nik miasta Tczewa. – Tego typu 

Na razie przetestują je radni, ale 
w przyszłości w specjalne koszyki 
na odpady bio wyposażone zosta-
ną wszystkie gospodarstwa do-
mowe w Tczewie.
Zgodnie z rozporządzeniem Mi-
nistra Środowiska, oprócz odpa-
dów, które już obecnie w Tcze-
wie segregujemy (papier, szkło, 
metale i tworzywa sztuczne, od-
pady zielone), wyodrębniać bę-
dziemy także odpady biode-
gradowalne – tzw. kuchenne. 
Wszystkie gminy muszą te zmia-
ny wprowadzić najpóźniej do po-
łowy 2021 r. W Tczewie zmiany 
te mają być wprowadzone wraz 
z nowym przetargiem na odbiór 
odpadów komunalnych, czyli  
w 2020 r., ale wcześniej tym sy-
stemem ma być pilotażowo obję-
ta część osiedli.
Podczas g rudniowej sesji , 
tczewscy radni zostali wyposa-
żeni w koszyki na odpady bio, 
aby jako pierwsi przetestowali 
nowe rozwiązanie. 
– W takim specjalnym koszyku 
umieszczać będziemy woreczki 
z odpadami kuchennymi – tłu-

Od 1 marca 2018 r. zmieni się wy-
sokość opłat za odbiór odpadów 
komunalnych w Tczewie.
Za odpady zbierane w sposób 
selektywny zapłacimy 15,50 zł 
od osoby (wzrost o 2 zł), zaś za 
odpady niesegregowane – 26 zł 
(wzrost o 4 zł).
Uchwałę w tej sprawie podję-
li radni podczas grudniowej se-
sji.  Wprowadzenie uchwały 
pod obrady  poprzedziła ana-
liza kosztów ponoszonych na 
realizację systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi oraz 
wpływów pochodzących z prze-
kazywanych przez mieszkań-
ców opłat za odbiór odpadów.  
Z analizy wynika, że system 
przestał się bilansować, a tego 
wymagają zapisy ustawowe.
– Na podwyżkę opłat wpływ 
ma kilka czynników – tłuma-
czyła Helena Kullas, skarb-
nik miasta. – Jednym z nich 
jest wzrost kosztów odbioru od-
padów ponoszonych przez fir-
mę zewnętrzną. Jest to skut-
kiem m.in. wzrastającej ilości 
odpadów, co stało się szczegól-
ne zauważalne po wprowadze-
niu systemu 500 plus, czemu 
towarzyszy wzrost konsump-
cji. Rosną również koszty prze-
twarzania odpadów w ZUOS 
w Tczewie. W związku z wej-
ściem w życie rozporządzenia 
Rady Ministrów, od 1 stycznia 
2018 r. nastąpi znaczny wzrost 
opłat  za składowanie odpadów 
powstających po zagospodaro-
waniu odpadów zmieszanych 
oraz odpadów powstałych po 
przetworzeniu biologicznym. 
Wzrósł również koszt utrzy-
mania Punktu selekty wnej 
zbiórki odpadów komunalnych 
(PSZOK), co jest następstwem 
wzrostu ilości odpadów, któ-
re mieszkańcy własnym trans-
portem dostarczają do Punktu.  
W 2017 r. było tych odpadów  
o ponad 250 ton więcej niż w 2016 r., 
a z roku na rok wartość ta systema-
tycznie się zwiększa.
Radni przyjęli uchwałę 16 gło-
sami „za”, przy 3 wstrzymują-
cych się i 1 przeciwnym. Nowe 
stawki wejdą w życie od 1 mar-
ca 2018 r.

M.M.

w ratUszU - zaPłacisz Kartą i telefonem

transakcji można dokonywać  
w kasie Urzędu Miejskiego przy 
ul. 30 Stycznia oraz w budynku 
urzędu przy pl. Piłsudskiego 1 
(w sekretariatach, w Wydz. Go-
spodarki Mieniem Komunal-

nym, w Wydz. Spraw Komu-
nalnych i Inwestycji, w Urzędzie 
Stanu Cywilnego) oraz w budyn-
ku Domu Przedsiębiorcy przy ul. 
Obr. Westerplatte 3.

M.M.

Prezydent Mirosław Pobłocki jako jeden z pierwszych klientów skorzystał 
z płatności kartą

tczewscy raDni jUż segregUją oDPaDy bio

maczył podczas sesji Mirosław 
Pobłocki, prezydent Tczewa. 
– Worki te są całkowicie bio-
degradowalne, ich pojemność 
to 5 litrów. Wypełnione wor-
ki następnie wrzucać będzie-
my do pojemników z odpadami 
zmieszanymi. Dostarczaniem 
pojemników i worków zajmie 
się gmina. Taki system podpa-
trzyliśmy w Norwegii. Dzię-
ki niemu, nie będziemy musie-
li stawiać dodatkowych dużych 
pojemników na odpady bio oraz 

nie będą konieczne dodatkowe 
kursy pojazdów odbierających 
te odpady z naszych domów. 
To wszystko generowałoby do-
datkowe koszty. Mam nadzie-
ję, że ten pomysł się sprawdzi 
w praktyce – na razie przete-
stują go radni.
Woreczki z odpadami bio będą 
odbierane od mieszkańców ra-
zem z odpadami zmieszany-
mi, a następnie rozdzielane  
w sortowni.

M.M.

zmiana staweK  
za oDbiór oDPaDów 
– oD 1 marca
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Podczas grudniowej sesji rad-
ni jednomyślnie uchwalili bu-
dżet Tczewa na 2018. Docho-
dy budżetu miasta na 2018 r. 
ustalone zostały na 245 mln 
750 tys. zł, wydatki na 257 mln 
800 tys. zł.
– Na wydatki inwestycyjne budżet 
przeznacza 32 mln zł – mówił 
Czesław Roczyński, przewod-
niczący Komisji Finansowo-Bu-
dżetowej Rady Miejskiej. – Duża 
część, bo blisko 9 mln zł, prze-
znaczona zostanie na inwestycje 
drogowe. Istotnym wydatkiem 
jest również 3,3 mln zł na budo-
wę stadionu lekkoatletycznego 
przy ul. Bałdowskiej. Zarezerwo-
wane zostały środki na inwestycje  
w ramach Budżetu Obywatelskie-
go Tczewa, ale też na rozbudowę  
i modernizację placów zabaw.
Jak podkreślił radny Cz. Ro-
czyński, poziom zadłużenia wy-
noszący 33,8 proc. prognozowa-
nych dochodów jest bezpieczny 
dla gospodarki Tczewa.
– Jest to budżet zorientowany na 
dotacje unijne. Już rok 2017 był 
początkiem dużych wydatków 
inwestycyjnych związanych  
z dof inansowaniem unijnym 
– tłumaczy prezydent Tczewa 
Mirosław Pobłocki. – Wydat-
ki zostały rozpisane do 2020 r. 
Będą to największe z budże-
tów inwestycyjnych, jakie były 
do tej pory realizowane w na-
szym mieście.
W 2018 r. wydatki na inwesty-
cje to 32 mln zł, z czego ok. 16 
mln to dotacje unijne. W 2019 
r. maksymalny budżet inwesty-
cyjny może wynieść 30 mln zł, 
z czego wsparcie unijne, aż… 
27 mln zł. W 2020 będzie to od-
powiednio 32 mln zł, w tym 16 
mln zł wsparcia. Te maksymal-
ne dopuszczalne wydatki wyni-
kają z analizy możliwości budże-
towych i aktualnych warunków  
i przepisów ogólnych.
Budżet miasta na 2018 r. zakłada:
– dochody: 245 750 000 zł 

(w 2017 było 244 704 269 zł)
– wydatki: 257 800 000 zł 

(w 2017 r. było 268 412 818 zł)
Największą pozycje w budżecie 
po stronie wydatków jak zwykle 
stanowi finansowanie oświaty i 
pomocy społecznej. Te dwa dzia-
ły to blisko 70 proc. wydatków. 

bUDżet tczewa na 2018 roK Uchwalony jeDnogłośnie

Planowane w projekcie budżetu 
wydatki na oświatę to ponad 78,3 
mln zł, z czego zaledwie 57 proc. 
(44,7 mln zł) stanowi subwencja 
oświatowa z budżetu państwa, 
pozostała kwota – 33,7 mln zł to 
dopłata z budżetu miasta.

Najważniejsze inwestycje: 
	Budowa węzła integracyj-

nego wraz z trasami dojaz-
dowymi (zadanie dofinan-
sowane z UE)

– przebudowa ul. Gdańskiej 
(II etap), projekt parkingu 
wielopoziomowego, montaż 
3 liczników rowerowych – 
4 982 000 zł

 Miasto od nowa – rewitali-
zacja Starego Miasta i Zato-
rza w Tczewie (zadanie dofi-
nansowane z UE)

– Centrum Wspierania Rodzi-
ny FIS cd., Miejska Biblioteka 
Publiczna (I etap), dokończe-
nie dokumentacji przebudo-
wy infrastruktury drogowej 
na os. Zatorze, dokończenie 
dokumentacji przebudowy ul. 
Krętej i Podgórnej, Rodzinny 
Klub zatorze, remont ul. Kró-
lowej Jadwigi – 4 549 414 zł

	Kompleksowa modernizacja 
energetyczna budynków sta-
nowiących własność Gminy 
Miejskiej Tczew, czyli tzw. 
termomodernizacja (zadanie 
dofinansowane z UE)

– cd .  te r momoder n i z ac j i  
w Szkole Podstawowej nr 4 

oraz wykonanie dokumen-
tacji dla Szkoły Podstawo-
wej nr 8 – 2 820 000 zł

 Pomorskie Trasy Rowerowe 
o znaczeniu międzynarodo-
wym R10 – Wiślana Trasa 
Rowerowa – 4 082 000 zł

 Infrastruktura drogowa
– przebudowa ul. Orzeszkowej 

– 1 305 000 zł
– przebudowa zatok przystan-

kowych przy ul. Czatkow-
skiej – 523 000 zł

– przebudowa chodników przy 
ul. Obr. Westerplatte i Żwir-
ki – 300 000 zł

– budowa ścieżki rowerowej 
(łącznik od wiaduktu w ul. 
Wojska Polskiego do pasażu 
przy Urzędzie Gminy)

– naświetlacz przejścia dla pie-
szych przy ul. Bałdowskiej (na 
wniosek policji) – 25 000 zł

– budowa parkingu przy ul. 
Orkana – 280 000 zł

– budowa parkingu przy ul. 
Tetmajera – 185 000 zł

– budowa parkingu przy al. Ko-
ciewskiej – 80 000 zł (I etap).

 Rekreacja i wypoczynek
– zagospodarowanie niecki na 

Czyżykowie – 1 mln zł
– zagospodarowanie terenu przy 

ul. Andersena – 810 000 zł
– zagospodarowanie terenu przy 

ul. Flisaków – 800 000 zł
– boiska lekkoatletyczne przy 

SP 12 (nawierzchnia do bie-
gania) – 170 000 zł

– koncepcja zagospodarowania 
terenu SP 1 wraz z boiskiem  
i salą gimnastyczną – 50 000 zł

– wymiana trafostacji i nawad-
niania boiska TCSiR (przy 
ul. Ceglarskiej) – 170 000 zł

– rewitalizacja boiska przy ul. 
Bałdowskiej – 3 300 000 zł.

 Środowisko
– budowa oczyszczalni wód opa-

dowych na kolektorach desz-
czowych (etap I) – 160 000 zł

– rozbudowa cmentarz komu-
nalnego (etap I) – 300 000 zł

– kanalizacja deszczowa na os. 
Prątnica – 160 000 zł ( w póź-
niejszych latach – 698 000 zł)

– budowa systemu podziemnych 
pojemników na odpady komu-
nalne – 400 000 zł rocznie.

 Inne zadania
– budowa budynku użyteczno-

ści publicznej przy ul. Gło-
wackiego (świetlica, biblio-
teka) – 2 600 000 zł

– wymiana wiat przystanko-
wych – 123 000 zł ( w później-
szych latach – po 100 000 zł)

– dokumentacja stacji ładowa-
nia autobusów elektrycznych 
– 40 000 zł

– ozdoby świąteczne – 30 000 
zł rocznie

– zakup namiotu pneumatycz-
nego OC – 30 000 zł

– Budżet Obywatelski – 1 mln zł 
plus 200 000 zł na „mały bu-
dżet obywatelski” realizowa-
ny w samorządowych szkołach 
podstawowych.

M.M.

32 mln zł na inwestycje w tegorocznym budżecie Tczewa.



Styczeń 2018 • Panorama miasta • www.wrotatczewa.pl • www.bip.tczew.pl
� •

Krótko

samorząd

M
. M

yK
OW

SK
A

Zakład Usług Komu-
nalnych rozpoczął 
wymianę wiat przy-
stankowych. Wiaty 
nawiązują do stylu 
retro, który powinien 
dobrze wpisać się za-
równo w architekturę 
Starego Miasta, jak i 
nowych osiedli. 
Dwie pierwsze konstrukcje sta-
nęły przy ul. Wojska Polskiego, 
w pobliżu basenu. W nowe me-
talowe konstrukcje wmontowa-
ne zostały wytrzymałe, harto-
wane szyby, wkrótce pojawią 
się ławki. Kolejne trzy wiaty 
staną  jeszcze w styczniu - przy 
ul. Wojska Polskiego (przy ap-
tece na ul. Kopernika) oraz  
przy ul. 30 Stycznia (przy Par-

	Przetarg na budowę 
świetlicy na górkach

Ogłoszony został przetarg na wybudowa-
nie budynku użyteczności publicznej przy 
ul. głowackiego, na Os. Witosa w Tczewie. 

Zadanie obejmuje wybudowanie piętro-
wego budynku użyteczności publicznej,  
w którym zlokalizowana zostanie świet-
lica oraz filia biblioteki miejskiej wraz 
z niezbędnym zapleczem socjalno - sani-
tarnym oraz biurowym.  

cały teren jest już ogrodzony. Powierzch-
nia projektowanej zabudowy – 407,50 
m2, powierzchnia użytkowa – 434,35m2, 
kubatura – 2 591,95m3. 

Teren działki należy zagospodarować 
elementami małej architektury jak np.: 
ławki, śmietniki, stojaki na rowery. 

Termin realizacji zadania: 5 października 
2018 r.

	Umowa na projekt boiska 
lekkoatletycznego

10 stycznia podpisana została umowa 
z firma AMiBUD z Płońska w sprawie 
wykonania dokumentacji projektowej na 
modernizację stadionu miejskiego przy ul. 
Bałdowskiej. Termin wykonania projektu 
mija z końcem marca br.

Projekt obejmować będzie m.in. 4-torową 
bieżnię, rzutnie do pchnięcia kulą, skocz-
nie do skoków w dal i wzwyż, rzutnie do 
rzutu dyskiem i oszczepem.

W centrum stadionu znajdować się bę-
dzie boisko trawiaste, wielofunkcyjne. 
Wykonany zostanie również drenaż, 
oświetlenie, miejsca parkingowe, stojaki 
na rowery, ogrodzenie, a także monitoring 
i instalacja teletechniczna.

	Będą podziemne pojemniki 
na odpady 

W tegorocznym budżecie miasta zostały 
zabezpieczone środki na budowę podziem-
nych pojemników na odpady. W tym roku 
będą to dwie lokalizacje – przy ul. Wojska 
Polskiego 33 oraz Wąskiej (między nr 15 a 
18). Jeszcze w styczniu ogłoszony zostanie 
przetarg na projekt i wykonanie.

Podziemne zbiorniki będą znajdować się 
w betonowym silosie. Na zewnątrz wysta-
wać będą cztery wrzutnie odpowiadające 
poszczególnym rodzajom odpadów (pla-
stik, szkło, papier, odpady zmieszane).

Podziemne pojemniki na odpady pozwa-
lają zaoszczędzić miejsce, mieszczą więcej 
śmieci, których nie widać na powierzchni, 
są estetyczne, eliminują też przykre zapa-
chy z otoczenia. 

M.M.

Od 1 stycznia 2018 r. w Tczewie 
nie płacimy już opłaty za posia-
danie psa, zmniejszyły się rów-
nież stawki podatku od środków 
transportowych. Kierowcy zapła-
cą mniej nawet o ponad 1 tys. zł.
– Obniżenie wysokości stawek 
podatku od środków transpor-
towych jest wynikiem tworze-
nia przychylnej lokalnej polityki 
podatkowej miasta – tłumaczy 
Mirosław Pobłocki, prezy-
dent Tczewa. – Konkurencyjne 
wobec innych gmin stawki po-
datku mają zachęcić przedsię-
biorców do przeniesienia sie-
dziby swojej firmy i rejestracji 
pojazdów w Tczewie, co w dal-
szej perspektywie może spowo-
dować wzrost wpływów do bu-
dżetu miasta.
W nowej uchwale w sprawie 
określenia wysokości stawek 
podatku od środków transpor-
towych na 2018 rok wprowa-
dzono szereg zmian w zakresie 
rodzajów przedmiotów opodat-
kowania oraz w wysokości sta-
wek podatku. 
Wprowadzono nowy podział 
kategorii opodatkowania: a) 
równej lub wyższej niż 12 ton 

i poniżej 29 ton i b) od 29 ton 
i powyżej.
Obniżono jednocześnie wyso-
kość stawek podatku:
– dla kategorii a) o 360 zł  
w przypadku samochodów z 
zawieszeniem pneumatycznym  
i o 135 zł z pozostałym zawie-
szeniem 
– dla kategorii b) o 830 zł 
w przypadku samochodów z 
zawieszeniem pneumatycznym 
i o 225 zł z pozostałym zawie-
szeniem.
Wprowadzono niższą stawkę,  
w wysokości 1200 zł, dla ciąg-
ników siodłowych i balastowych 
spełniających normę ekologicz-
ną co najmniej EURO 3.
Wprowadzono dodatkowy po-
dział ciągników siodłowych  
i balastowych w zależności od 
posiadanych liczby osi: a) i c) 
z dwiema osiami oraz b) i d)  
z trzema osiami i więcej. Wpro-
wadzono również nowy podział 
kategorii opodatkowania:
– od 12 ton i poniżej 31 ton 
oraz od 31 ton i powyżej –  
w przypadku pojazdów z dwie-
ma osiami

– od 12 ton i poniżej 40 ton oraz 
od 40 ton i powyżej – w przy-
padku pojazdów z trzema osia-
mi i więcej.
Jednocześnie zostały obniżone 
stawki podatku dla wszystkich 
kategorii w tej grupie, najbar-
dziej dla ciągników z zawiesze-
niem pneumatycznym z dwie-
ma osiami od 12 ton i poniżej 
31 ton – o 1205 zł a od 31 ton 
i powyżej o 1150 zł.
W uchwa le w prowadzono 
również dodatkowy podział 
przyczep i naczep w zależno-
ści od liczby osi i rodzaju za-
wieszenia, zmieniając katego-
rię opodatkowania od 12 ton 
i poniżej 38 ton oraz od 38 
ton i powyżej, obniżając jed-
nocześnie stawki podatku dla 
wszystkich kategorii w tej gru-
pie, najbardziej dla przyczep  
i naczep z zawieszeniem pneu-
matycznym o l iczbie osi 3  
i więcej – o 1 340 zł.

M.M.
Uchwała zawierająca nowe staw-
ki od środków transportowych 
znajduje się w Biuletynie In-
formacji Publicznej: www.bip.
tczew.pl

NOWE WIATY PRZYSTANKOWE

ku Kopernika i przy Urzędzie 
Miejskim). 
W tym roku ZUK planuje jesz-
cze wymianę ok. 5 kolejnych 
wiat, m.in. na wyremontowa-
nym odcinku ul. Gdańskiej. 

Wymiana wiat to kilkuletni 
projekt. W tym roku na ten cel 
w budżecie miasta zabezpieczo-
no 123 tys. zł a w kolejnych la-
tach będzie po 100 tys. zł.

M.M.

Nowe wiaty przy ul. Wojska Polskiego

tczew obniża podatki od środków transportowych
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22 grudnia odbył się 
pogrzeb Kazimierza 
Piechowskiego, słyn-
nego uciekiniera z 
niemieckiego obozu 
koncentracyjnego 
Auschwitz, żołnierza 
Armii Krajowej, więźnia 
okresu stalinowskiego, 
Honorowego Obywa-
tela Miasta Tczewa.
Urna z prochami Kazimie-
rza Piechowskiego spoczę-
ła w grobie na cmentarzu pa-
rafialnym w Tczewie przy ul. 
Gdańskiej. – Niestrudzony ma-
rzyciel, który najstraszliwszym 
koszmarom potrafił przeciw-
stawić nadzieję i wrażliwość na 
drugiego człowieka. Cechowa-
ły go bohaterstwo i niezwykły 
hart ducha – mówili o zmar-
łym żałobnicy.
W ostatniej drodze towarzyszy-
li mu, obok rodziny i przyjaciół, 
przedstawiciele władz miasta  
i powiatu, m.in. Mirosław Po-
błocki, prezydent Tczewa, wi-
ceprezydent Adam Burczyk, 
Mirosław Augustyn, prze-
wodniczący Rady Miejskiej, 
starosta tczewski Tadeusz Dz-
wonkowski oraz Barbara Ka-
mińska, przewodnicząca Rady 
Powiatu. Przybył wojewoda po-
morski Dariusz Drelich, dy-
rektor gdańskiego oddziału In-
stytutu Pamięci Narodowej 
Mirosław Golon, zastępca dy-

POżEgNALIśMY KAZIMIERZA PIEChOWSKIEgO  
– hONOROWEgO OBYWATELA MIASTA TCZEWA

rektora Państwowego Muzeum 
Auschwitz-Birkenau w Oświę-
c imiu A nd r z ej K acor z yk ,  
a także podsekretarz stanu w 
Ministerstwie Obrony Narodo-
wej Dominik Smyrgała, który 
pośmiertnie nadał Kazimierzo-
wi Piechowskiemu złoty medal 
„Za zasługi dla obronności kra-
ju”. Obecny był także Sekretarz 
Stanu w Ministerstwie Infra-
struktury i Budownictwa poseł 
Kazimierz Smoliński. 

Pożegnanie odbyło się z hono-
rami wojskowymi, z udziałem 
kompani honorowej, którą wy-
stawiła 22 Baza Lotnictwa Tak-
tycznego z Malborka.

Kazimierz Piechowski urodził 
się w Rajkowach, ale od naj-
młodszych lat związany był  
z Tczewem. W czasie II wojny 
światowej trafił do Auschwitz, 
skąd w brawurowy sposób uda-
ło mu się uciec w przebraniu SS-
mana. Do końca wojny walczył 

w szeregach Armii Krajowej, 
za co w okresie stalinizmu zo-
stał skazany na długoletni po-
byt w więzieniu. 
Był autorem wspomnień „By-
łem numerem… His tor ie 
z Auschwitz”. W 2006 roku 
Rada Miejska w Tczewie nada-
ła Kazimierzowi Piechowskie-
mu tytuł Honorowego Oby-
watela Miasta Tczewa. Został 
uhonorowany za bohaterską  
i patriotyczną postawę podczas 
II wojny światowej i w okresie 
powojennym. – Jestem bardzo 
szczęśliwy z powodu otrzyma-
nia tego wyróżnienia – mó-
wił wówczas K. Piechowski. 
– Tczew to miasto, które jest 
mi bardzo bliskie. To ukocha-
ne miejsce, które pozostanie 
w moim sercu do końca życia. 
To tutaj – w domu, w szkole,  
w drużynie harcerskiej wpajano 
mi najważniejsze wartości: Bóg 
i ojczyzna. Te dwa słowa były 
sensem mojego życia.

W 2015 r. został odznaczony 
Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski. Uhonoro-
wany został także nagrodą Ku-
stosza Pamięci Narodowej, któ-
rą przyznaje IPN. 
Kazimierz Piechowski zmarł 15 
grudnia. Miał 98 lat.
Bywało, że spotykaliśmy tra-
twy płynące do Tczewa i dalej 
do Gdańska. Flisacy pozwala-
li nam wsiadać na tratwę i tak, 
śpiewając wespół z flisakami, do-
pływaliśmy do Tczewa (…) Były 
to najpiękniejsze lata naszego ży-
cia – to fragment książki Kazi-
mierza Piechowskiego „Byłem 
numerem”.
– A teraz Tczew – to swo-
je szczęśliwe miasto, pan Ka-
zimierz wybrał jako miejsce 
wiecznego spoczynku. To dla 
nas wszystkich ogromny za-
szczyt – powiedział Mirosław 
Pobłocki, prezydent Tczewa. 

M.Ś.
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W grudniu 2017 r. tczewska Straż 
Miejska odnotowała 867 interwen-
cji, w tym 475 zgłoszonych przez 
mieszkańców i przedstawicieli in-
stytucji, 75 – od operatorów mo-
nitoringu, 175 - zgłoszone przez 
dyżurnych Komendy Powiatowej 
Policji w Tczewie oraz 142 – to inter-
wencje własne strażników.
• Przew iez iono 22 osoby  

z upojeniem alkoholowym: 
10 – do miejsca zamieszka-
nia, 2 – do pogotowia so-
cjalnego w Elblągu, 3 – do 
policyjnej izby zatrzymań, 5 
– do ogrzewalni w Tczewie, 
1- do Szpitala Powiatowego 
w Tczewie, 1 – do Stowa-
rzyszenia na rzecz osób bez-
domnych Nowy Staw.

• Przeprowadzono 78 wspól-
nych patroli z funkcjonariu-
szami KPP.

• Osadzeni z Aresztu Śled-
czego w Starogardzie Gd. 
wykonując prace porządko-
we na terenie Tczewa zebra-
li 114 worków śmieci (po 120 
l każdy). 

1315 uczniów z 43 pomorskich 
szkół zgłosiło się do udziału w XI 
Olimpiadzie Wiedzy o Bezpie-
czeństwie. Tak dużej liczby ucz-
niów, którzy zadeklarowali swój 
udział, wcześniej nie było.
I etap XI Olimpiady Wiedzy 
o Bezpieczeństwie odbył się 7 
grudnia. Kolejny etap zaplano-
wano na 25 stycznia 2018 r. Do 
rozwiązania będzie wtedy trud-
niejszy test z pytaniami wielo-
krotnego wyboru oraz pytania-
mi otwartymi. Najlepsi spotkają 
się w finale, który odbędzie się 22 
marca 2018 r. w Starogardzkim 
Centrum Kultury.
Zadaniem f inalistów będzie 
zdiagnozowanie zagrożeń wy-
nikających z niewłaściwego spa-
lania odpadów i zaproponowa-
nie rozwiązań problemu. Komisja 
konkursowa oceni między inny-
mi wartość merytoryczną każ-
dej pracy, jej zgodność z tema-
tem, innowacyjność, korzystanie 
z metod badawczych, popraw-
ność językową oraz umiejęt-
ność zaprezentowania autorskie-
go projektu.
Zwycięzca XI Olimpiady Wiedzy 
o Bezpieczeństwie otrzyma m.in. 
darmowy indeks na wybrany kie-
runek studiów pierwszego stop-
nia, ufundowany przez Gdańską 
Wyższą Szkołę Humanistyczną. 
Na nagrody rzeczowe mogą liczyć 
wszyscy finaliści. W poprzednich 
edycjach konkursu były to m.in.: 
laptopy, tablety, smartfony, czyt-
niki e-book, rowery, aparaty foto-
graficzne oraz kursy prawa jazdy. 
Szkolny koordynator, który przy-
gotuje zwycięzcę Olimpiady do-
stanie indeks na darmowe studia 
podyplomowe w GWSH.
Organizatorami XI Olimpia-
dy są: Straż Miejska w Gdań-
sku oraz Gdańska Wyższa Szko-
ła Humanistyczna. Konkurs 
współorganizują straże miejskie 
z Chojnic, Kościerzyny, Kwidzy-
na, Malborka, Pelplina, Rumi, 
Starogardu Gdańskiego i Tcze-
wa oraz straż gminna z Koś-
cierzyny. Partnerem przedsię-
wzięcia jest Wydział Rozwoju 
Społecznego Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku.  
Honorowy patronat nad XI 
Olimpiadą Wiedzy o Bezpie-
czeństwie sprawują: Marsza-
łek Województwa Pomorskiego, 
Pomorski Kurator Oświaty oraz 
Prezydent Miasta Gdańska.

Pod koniec ubiegłego roku w 
Tczewskim Centrum Sportu i Re-
kreacji przeprowadziło prace re-
montowe oraz uzupełniło wypo-
sażenie Fitness Clubu.
Tczewskie Centrum Sportu 
i Rekreacji pamięta o piłkar-
kach i piłkarzach trenujących na 
obiekcie przy ul. Ceglarskiej. – 
Wykorzystując przerwę w roz-
grywkach przeprowadziliśmy 
remont szatni i sanitariatów – 
mówi Andrzej Błaszkowski, 
dyrektor TCSiR. – Odświeżo-
ne zostały ściany w szatniach, 
lifting przeszły również drzwi, 
instalacja elektryczna i oświet-
lenie. Dodatkowo w budżecie 
miasta na rok 2018 znalazły się 
środki inwestycyjne na instala-
cję systemu nawadniania.
TCSiR zrealizowało również 
pierwszy etap modernizacji hali 
tenisowej. Modernizacja po-
legała na wymianie oświetle-
nia na ledowe, co obniży kosz-

Xi olimpiada wiedzy  
o bezpieczeństwie

STRAż MIEJSKA W gRUDNIU 
• Dzielnicowi strażnicy miej-

scy dzia łający na osied-
lach Suchostrzygi i Bajko-
wym podjęli 31 interwencji 
własnych oraz 39 zleconych 
(przez administracje i miesz-
kańców osiedli, dyżurnych 
SM), nałożyli 8 mandatów 
karnych na łącznie 700 zł, 
wystawili 12 wezwań dla 
sprawców wykroczeń drogo-
wych oraz 20 osób pouczyli. 

 Na terenie Os. Garnuszew-
skiego i Zatorza dzielnicowi 
podjęli 11 interwencji włas-
nych oraz 66 zleconych, na-
łożyli 3 mandaty karne na 
łącznie 300 zł, wystawili  
7 wezwań dla sprawców wy-
kroczeń drogowych oraz  
2 osoby pouczyli. 

 Na terenie Os. Garnuszew-
skiego i Zatorza dzielnicowi 
podjęli 7 interwencji włas-
nych oraz 82 zlecone, nało-
żyli 1 mandat karny na 100 
zł, wystawili 22 wezwania 
dla sprawców wykroczeń 
drogowych oraz 7 osób po-
uczyli. 

 Interwencje dzielnicowych 
dotyczą głównie spraw po-
rządkowych, spożywania 
alkoholu w miejscach pub-
licznych, wykroczeń drogo-
wych.

• W 6 placówkach przepro-
wadzono kontrole dotyczące 
posiadania umów na wywóz 
odpadów stałych. Nałożono  
1 mandat w wysokości 100 zł.

• Do Komendy Powiatowej Poli-
cji przekazano materiały z mo-
nitoringu dotyczące: uszkodze-
nia szyby (1.12), kolizji drogowej 
(1, 13.12), uszkodzenia mienia 
(7.12), rozboju (30.12). 

• Przeprowadzono działania 
dotyczące egzekwowania od 
właścicieli psów niezgodnego 
z przepisami wyprowadzania 
czworonogów i sprzątania po 
nich. Przeprowadzono 16 in-
terwencji. Nałożono 1 man-
dat karny (50 zł) za niezgodne 
z przepisami wyprowadza-
nie psów. 8-krotnie zgłoszo-
no do schroniska informację 
o psach bez opieki.

tczewsKie centrUm sPortU i reKreacji inwestUje

ty oświetlenia obiektu o 2/3 
oraz na położeniu nowej na-
wierzchni w miejsce wyeksplo-
atowanej.
Tczewskie Centrum Sportu  
i Rekreacji uzupełniło wyposaże-
nie Fitness Clubu o przyrządy do 
pilatesu i crossfitu. Dodatkowo 
zakupiono wyczynową ławeczkę 
dla „siłaczy”, orbitrek odciążają-
cy stawy do ćwiczeń aerobowych 
oraz trenażer WATTBIKE. 

– Na tym ostatnim urządzeniu 
każdy możne przeprowadzić te-
sty wydolnościowe oraz dopra-
cować technikę pedałowania 
– tłumaczy A. Błaszkowski. 
– Urządzenie pokazuje 40 róż-
nych parametrów treningu, ko-
rzystając z bezpłatnej aplikacji 
WATTBIKE HUB otrzymu-
je się propozycję planów trenin-
gowych. 

(TCSiR)

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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Wydarzyło się

Klub Senior + to kolejna oferta 
dla tczewskich seniorów.
8 stycznia 2018 r. przy ul. Nie-
podległości 10 w Tczewie odbyło 
się uroczyste otwarcie i poświę-
cenie Klubu Senior +. 
Oferta klubu skierowana jest dla 
nieaktywnych zawodowo miesz-
kańców Tczewa w wieku 60+. 
Klub czynny będzie trzy razy  
w tygodniu przez 5 godzin dzien-
nie. – Celem Klubu „Senior+” jest 
aktywizacja środowiska senio-
rów do wspólnego i zorganizo-
wanego spędzania czasu wolne-
go – mówi Julita Jakubowska, 
dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Tczewie. 
– W tym celu działania ukierun-
kowane będą na  rozpoznawanie 
potrzeb i rozwijanie zaintereso-
wań środowiska seniorów, orga-
nizowanie zajęć w ramach terapii 
zajęciowej, w tym między innymi 
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15 kolejnych par świętowało ju-
bileusze małżeńskie. Prezydent 
Tczewa Mirosław Pobłocki prze-
kazał im życzenia, kwiaty oraz… 
czeki.

10 stycznia w Urzędzie Sta-
nu Cywilnego odbyła się uro-
czystość związana z jubileusza-
mi małżeńskimi. – Wszystkim 
Państwu gratuluję tak długiego 
stażu małżeńskiego, życzę dużo 
zdrowia i kolejnych jubileuszy – 
powiedział prezydent Mirosław 
Pobłocki. 
Pary, które obchodzą jubileusz 
50-lecia pożycia małżeńskiego 
otrzymały Medale Prezyden-
ta RP za długoletnie pozycie 
małżeńskie, natomiast wszyst-
kie małżeństwa otrzymały od 
prezydenta Tczewa nagrody 
rzeczowe. 
Zgodnie z zarządzeniem pre-
zydenta Tczewa, parom mał-
żeńskim zamieszkującym i za-
meldowanym na pobyt stały  
w Tczewie powyżej 5 lat, ob-
chodzącym jubileusz pożycia 
małżeńskiego, przyznawane są 
nagrody rzeczowe o wartości:
–  1000 zł za 50-lecie
–  1500 zł za 55-lecie

Na miejskiej stronie interneto-
wej www.wrotatczewa.pl został 
zamieszczony Kalendarz Imprez 
Miejskich na 2018 r. Jest to zesta-
wienie propozycji imprez otrzy-
manych od różnych organizato-
rów. Łącznie kalendarz zawiera 
ponad 200 imprez, oczywiście  
w ciągu roku będzie on korygowany 
lub uzupełniany na prośbę organiza-
torów poszczególnych imprez.
Zgłaszane imprezy mają różny 
charakter – od dużych plenero-
wych koncertów, poprzez spek-
takle, wystawy, imprezy sportowe 
i rekreacyjne, szkolne aż po uro-
czystości patriotyczne.
Kalendarz Imprez Miejskich ma 
charakter informacyjny. Wpisanie 
do niego imprezy nie oznacza au-
tomatycznego wyrażenia zgody na 
udostępnienie terenu lub obiektu. 
Jeśli dotyczy to imprez plenerowych, 
o taką zgodę należy się zwrócić do 
właściciela terenu – w przypadku te-
renów miejskich do Wydz. Gospo-
darki Mieniem Komunalnym UM 
(58 77 59 441).
Podobnie w przypadku imprez 
planowanych w obiektach CKiS 
– te kwestie będą rozpatrywane  
i negocjowane indywidualnie. 
Wymaga to złożenia do CKiS od-
rębnego pisma o wynajem sali.

Jubileusze małżeńskie

RAZEM PRZEZ 50 I… 60 LAT

–  2000 zł za 60-lecie
–  2500 zł za 65-lecie
–  3000 zł za 70-lecie.
Jubileusz 50-lecia pożycia mał-
żeńskiego obchodziło 10 par: 
–  Danuta i Edmund  

Nagórscy
–  Helena i Henryk Ćwikliń-

scy
–  Helena i Bronisław Reise
–  Teresa i Gerard Sarnowscy
–  Irena i Zdzisław Borciu-

chowie
–  Renata i Edward Dróbka
–  Halina i Jerzy Piotrzkowscy

–  Bogumiła i Edward  
Tomczykowie

– Maria i Ryszard Złotowscy
–  Halina i Gerard Domańscy.
Jubileusz 60-lecia pożycia mał-
żeńskiego obchodziło 5 par: 
– Wanda i Franciszek Smu-

kała
– Teresa i Kazimierz Sobczak
– Jadwiga i Władysław Klein
– Władysława i Jerzy  

Sieroccy
– Ludwika i Andrzej Mura-

wieccy.
M.M.

Wszyscy jubilaci otrzymali gratulacje i nagrody od prezydenta Tczewa

AKTYWNI SENIORZY MAJą SWóJ KLUB

zajęć rękodzielniczych, muzyko-
terapii, ćwiczeń pamięci oraz ak-
tywności fizycznej dostosowanej 
do możliwości uczestników. Za-
jęcia prowadzone w ramach Klu-
bu nastawione będą na zaspokaja-
nie potrzeb towarzyskich poprzez 
organizowanie różnego rodzaju 

uroczystości, spotkań i pogada-
nek oraz na umożliwienie senio-
rom udziału w imprezach kultu-
ralnych oraz wycieczkach.
W ramach programu, seniorzy 
zostaną zaktywizowani do roz-
wijania działań w oparciu o ruch 
samopomocy oraz w oparciu o wo-

lontariat, który świadczony będzie 
m.in. na rzecz lokalnego środowi-
ska. Rozwijany będzie wolonta-
riat, w tym wolontariat między-
pokoleniowy oraz sieć kontaktów, 
która pozwoli na wspieranie osób 
niewychodzących z domu. Ruch 
samopomocy będzie narzędziem 
istotnym dla budowania sieci 
wsparcia w obszarze środowiska 
senioralnego.
Celem Klubu będzie utrzyma-
nie w aktywności jak najwięk-
szej liczby mieszkańców Tcze-
wa z uwzględnieniem dostępnej 
liczby 30 miejsc.
Zadanie zostało sfinansowane ze 
środków Ministerstwa Rodzi-
ny, Pracy i Polityki Społecznej 
w ramach Programu Wielolet-
niego „Senior+” na lata 2015-
2020 oraz środków Gminy Miej-
skiej Tczew.

(MOPS)

Kalendarz imprez 
miejskich 2018
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15 grudnia miał miejsce VII Prze-
gląd Jasełek Bożonarodzenio-
wych. Amatorskie grupy arty-
styczne reprezentujące ośrodki 
wsparcia dla osób niepełnospraw-
nych, seniorów i dzieci ze świetlic 
środowiskowych na scenie Cen-
trum Kultury i Sztuki w Tczewie 
wykonały przepiękne polskie ko-
lędy i pastorałki oraz insceniza-
cje o charakterze bożonarodze-
niowym.
W świąteczny nastrój publicz-
ność wprowadzili:
•  orkiestra Środowiskowych 

Domów Samopomocy  
w Tczewie pod kierunkiem 
Bożeny Szczepańskiej

•  dzieci ze Świetlicy Środo-
wiskowej PKPS przy ul. 
Kopernika

•  Chór Męski „Echo”
•  Zespół Opiekuńczy MOPS 

w Tczewie
•  Środowiskowy Dom Samo-

pomocy w Starogardzie Gd.
•  zespół tańca hip-hop  

z CKiS
•  Środowiskowy Dom Samo-

pomocy w Rajkowach
•  Warsztaty Terapii Zajęcio-

wej w Starogardzie Gd. 
•  dzieci z Przedszkola  

„Melodica”
•  Zespół Młodzieżowych 

Trzecich Piątków Miesiąca

Wielu tczewian i przyjezdnych 
skorzystało z oferty piątego już 
Jarmarku Bożonarodzeniowego. 
Jarmark tradycyjnie odbył się  
w ostatni przedświąteczny 
weekend, na placu Hallera. 
Na klientów czekały swojskie 
wędliny, sery, chleb litewski, 
kwas chlebowy, herbaty, kon-
fitury, słodycze, domowe pie-
rogi, miody pitne, zupa grzy-
bowa, barszcz, ciasto domowe. 
Nie brakowało wyrobów rę-
kodzielniczych, począwszy 
od ozdób świątecznych (stroi-
ków, bombek, wieńców, świec), 
a skończywszy na aniołkach 
i przedmiotach drewnianych, 
szklanych, gipsowych, zdobio-
nych techniką decoupage, któ-
re mogą posłużyć jako drob-
ne upominki. Było też stoisko  
z choinkami.  

JARMARK BOżONARODZENIOWY JUż ZA NAMI

Odwiedzający Jarmark Bożonarodzeniowy nie mogli narzekać na brak 
atrakcji

Jarmark nie miałby swojego uro-
ku, gdyby nie działania towa-
rzyszące handlowi. W tym roku 
odwiedził nas zimowy korowód  
z Królem i Królową Śniegu, któ-

rzy poruszali się… na szczud-
łach. Oczywiście nie mogło 
zabraknąć Świętego Mikołaja 
– rozdającego drobne upominki  
w konkursach i zachęcającego do 

wspólnej zabawy. Kolejną pro-
pozycja dla dzieci były warsztaty 
twórczego rękodzieła w „Zimo-
wej krainie”. Najmłodsi wykony-
wali ozdoby i kartki świąteczne, 
a także zimowe pacynki. 
Podczas jarmarku odsłonięta 
została figurka zimy. Prezydent 
Tczewa Mirosław Pobłocki od-
słonił ją wspólnie z Mikołajem, 
jego pomocnikami i najmłodszy-
mi mieszkańcami Tczewa. 
Głównym organizatorem Jar-
marku Bożonarodzeniowego 
jest Fabryka Sztuk, a partnera-
mi: Urząd Miejski w Tczewie, 
Dom Przedsiębiorcy w Tczewie, 
GPEC TCZEW SP. Z O.O., 
Zakład Usług Komunalnych w 
Tczewie, Zakład Wodociągów  
i Kanalizacji Sp. z o. w Tczewie 
i Straż Miejska w Tczewie.

M.M.

PRZYNIEśLI DOBRą NOWINę 
• Dom Pomocy Społecznej  

w Rokocinie
•  Dom Pomocy Społecznej  

w Damaszce
• koło PSONI WTZ  

w Tczewie 
•  Środowiskowe Domy Samo-

pomocy w Kończewicach
•  Dom Pomocy Społecznej  

w Rudnie
• Klub Samopomocy „Przyja-

zna Dłoń”
•  Środowiskowe Domy Sa-

mopomocy w Tczewie.
Wszyscy uczestnicy otrzyma-
li statuetki, pamiątkowe dyplo-
my i upominki.
Przegląd był uwieńczeniem pro-
jektu „Nieśmy dobrą nowinę 
– Boże Narodzenie wyrażone 
poprzez sztukę”, współfinanso-
wanego ze środków Gminy Miej-
skiej Tczew. Patronat honorowy 
nad wydarzeniem objął prezy-
dent Mirosław Pobłocki.
Realizatorzy to: Polski Komi-
tet Pomocy Społecznej i Śro-
dowiskowe Domy Samopomo-
cy MOPS w Tczewie.
Dodatkową atrakcją impre-
zy była wystawa prac o tema-
tyce świątecznej, wykonanych 
podczas warsztatów rękodzieła  
w ramach projektu.

M.Ś.
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Już po raz piętnasty tczewianie 
spotkali się na miejskiej wigilii. 
Podzieliliśmy się opłatkiem, zło-
żyliśmy świąteczne życzenia.

Spotkanie odbyło się w niedzie-
lę 17 grudnia na pl. Św. Grze-
gorza. – Już po raz piętnasty 
spotykamy się w Tczewie, aby 
wspólnie wspominać wydarze-
nia sprzed ponad 2 tysięcy lat – 
narodziny Chrystusa – powie-
dział prowadzący spotkanie ks. 
Piotr Pruski z parafii pw. Pod-
wyższenia Krzyża Św. – Chce-
my ten czas spędzić wspólnie, 
bo święta to przede wszystkim 
wspólnota, dar bycia razem.
Na scenie rozbrzmiewały kolę-
dy i pastorałki. Wystąpili m.in. 
zespół Smyki ze Szkoły Pod-
stawowej nr 10, Biedronki – 
doskonale znany tczewianom 
chór dziecięcy z parafii pw. Pod-
wyższenia Krzyża Św., Konrad 
Mania i Jakub Freda, chór pod 
dyrekcją Kazimierza Ostro-
wskiego oraz Karolina Kornas. 
Do śpiewania chętnie włącza-
li się mieszkańcy, którym prze-
kazaliśmy kolędowe śpiewniki. 
Tczewscy harcerze tradycyj-
nie podzielili się Betlejemskim 
Światełkiem Pokoju. Dzieciom 
radość sprawił żywy żłobek.
W miejskiej wigilii uczestni-
czył m.in. biskup pelpliński ks. 
Ryszard Kasyna. Życzenia zło-
żył tczewianom także prezy-
dent Mirosław Pobłocki, wice-
minister Kazimierz Smoliński 
oraz starosta tczewski Tadeusz 
Dzwonkowski. Po życzeniach  

JUż PIęTNASTY RAZ SPOTKALIśMY SIę  
NA MIEJSKIM SPOTKANIU OPłATKOWYM

i błogosławieństwie ze sceny zno-
wu popłynęły kolędy, a uczestni-
cy wigilii dzielili się opłatkami 
(rozdaliśmy ich 10 tys.). 
Tczewska wigilia adresowana 
jest do wszystkich mieszkańców,  
a także do tych, którzy w tym 
czasie odwiedzają nasze miasto. 
Również w tym roku na spotka-
nie 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, rybę, 
ciasto, świeże pieczywo. 

M.M.

Kolędy śpiewały m.in. dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 10

Wiele osób skorzystało z poczęstunku przygotowanego dzięki 
darczyńcom

Przedświąteczne spotkanie było okazją do podzielenia się opłatkiem  
i złożenia życzeń

Betlejemskie Światełko Pokoju przekazali tczewscy harcerze
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Propozycje dla grup zorgani-
zowanych:

Warsztaty Zimowe niebo 
– uczestnicy dowiedzą się co 
nieco o gwiazdozbiorach wi-
docznych na naszym niebie zi-
mową porą oraz wykonają wy-
braną przez siebie konstelację,

Warsztaty Pojazdy kosmiczne 
– uczestnicy wykonają rakiety 
i inne pojazdy kosmiczne.
Proponujemy także warsztaty 
artystyczne (np. malowanie na 
szkle, garncarstwo, ozdoby z fil-
cu, decoupage, cuda z patyków, 
malowanie gąbką, ozdabianie 
kartek okolicznościowych, two-
rzenie papierowych domków…), 

Centrum Kultury i Sztuki zaprasza 
do wspólnego spędzenia zimowe-
go odpoczynku. Wśród propozycji 
znajdują się warsztaty minecraf-
ta, pokaz i warsztaty tańca ir-
landzkiego, spektakl z CK gdynia 
pt. „Księżniczka na ziarnku gro-
chu”, projekcja pierwszej części 
filmu o Paddingtonie oraz zaba-
wa z dobrze znanymi klaunami 
Ruphertem i Rico.

5-9 lutego

warsztaty Minecraft 
instruktor: Dawid Klein
godz. 15.30-17.00 
godz. 17.00-18.30
Wstęp wolny.  
Każda grupa po 6 osób, wiek 
od 7 lat. Obowiązują zapisy. 
Temat: Gród Sambora
Opis zajęć:
Uczestnicy warsztatów podczas 
spotkań w ferie postarają się od-
tworzyć (inspirując się zdjęcia-
mi pozostałości murów na uli-
cy Łaziennej) Gród Sambora. 
Pobudzi to kreatywność dzieci 
w nawiązaniu do realnej histo-
rii która toczyła się w tej okoli-
cy. Oprócz Grodu dzieci mogą 
stworzyć dodatkowe podziem-
ne miasto spójne z planem za-
budow y. Dodatkowo mapa 
może być wzbogacona zagad-
kami i ciekawostkami z historii 
i umieszczona później do ściąg-
nięcia na stronie Centrum Kul-
tury i Sztuki.

Aby zajęcia pozbawione były mo-
notonii co jakiś czas realizowane 
będą dodatkowe questy (zadania) 
gdzieś w oddali grodu. 

5 lutego
Avalon 
pokazy oraz warsztaty tańca  
irlandzkiego
Pokazy (30 minut)  
o godz. 10.00 i 12.00
Wstęp wolny.
Warsztaty (po 45 minut). Wstęp 
wolny. Na warsztaty zapraszamy 
dzieci i młodzież od lat 10.
I grupa – godz. 13.00 
II grupa – godz. 14.00
Obowiązują zapisy zarówno na 
pokazy, jak i warsztaty. Ilość 
miejsc jest ograniczona
Avalon jest zespołem tańca ir-
landzkiego z Torunia, działa-

jącym od 2004 roku. Nazwa 
Avalon wywodzi się od krainy 
wiecznego szczęścia i to właśnie 
daje im taniec – radość z możli-
wości dzielna się swoją pasją. 
Zespół występuje na wielu sce-
nach począwszy od festiwali, 
poprzez festyny, bale, imprezy 
charytatywne. Organizują rów-
nież zabawy w stylu irlandzkim, 
podczas których uczestnicy po-
znają tradycyjne tańce z Zielo-
nej Wyspy i wspólnie bawią się 
w rytm skocznej muzyki. 
Tancerze z zespołu Avalon 
uczestniczą w wydarzeniach 
kulturalnych w wielu miastach 
Polski, dla publiczności w róż-
nym wieku – od dzieci przed-
szkolnych do słuchaczy Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku. 
W swoim dorobku posiada-
ją również spektakle taneczne. 

zajęcia edukacyjne (quiz zimo-
wy z nagrodami, lekcje etnogra-
ficzne i historyczne, czytanie 

bajek), spacery z przewodni-
kiem po Tczewie, zwiedzanie 
wystaw stałych i czasowych. 

Oferta edukacyjna dostępna na: 
www.fabrykasztuk.tczew.pl
Zapisy: 58 530-44-81
Propozycje dla osób indywi-
dualnych:

Szkółka Plastyczna Piotrusia Pana
– poniedziałki o godz. 16.00  
– adresowana do dzieci 

Spotkania z Bałwankiem
– wtorki i czwartki o godz. 14.00 
– zajęcia dla dzieci łączące ele-
menty zabawy z plastyką, muzy-
ką i literaturą (tematy: zimowy 
domek, przygody z koci-koci… 
KOCIEWIAKIEM, karnawał)
Wstęp bezpłatny!
Fabryka Sztuk, ul. 30 Stycznia 4

Technikę tańca pogłębiają pod 
okiem profesjonalnych nauczy-
cieli oraz uczestniczą w zawo-
dach tańca irlandzkiego.
Tworzą nowoczesne choreo-
grafie, w których przeplata się 
elegancki i delikatny taniec  
w baletkach z energetycznym 
stepem. 
Taniec jest dla nich podrożą, 
podczas której wciąż odkrywa-
ją siebie. Już wkrótce w tę ta-
neczną podróż zabiorą rów-
nież Was.

6 lutego
Spektakl  
„Księżniczka na ziarnku grochu”
Scena 138 działająca przy CK 
Gdynia
godz. 9.00 i 11.00, bilety 10 zł
Czy pamiętacie bajkę o księż-
niczce, której prawdziwość zo-
staje poddana próbie za pomocą 
podłożonego – pod sterty mięk-
kich poduszek i kołder – ziarn-
ka grochu?
Niezwykle zabawna, a przy tym 
nieco ironiczna historia księż-
niczki Pirlipatki i księcia, który 
nie potrafi sobie znaleźć żony. 
Klasyka według mistrza An-
dersena w dowcipnej przeróbce 
Jana Brzechwy.
Powiem Wam coś w sekrecie, 
był sobie raz Król na świecie, 
przy Królu była Królowa, 
a przy nich syn – pusta głowa. 
Król stale sapał i chrapał, 

KOSMICZNE FERIE ZIMOWE Z FABRYKą SZTUK

ZIMOWY WYPOCZYNEK W CENTRUM KULTURY I SZTUKI
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ferie zimowe

Dla dzieci, które spędzą tegorocz-
ne ferie w naszym mieście Miejska 
Biblioteka Publiczna w Tczewie 
jak co roku przygotowała bogatą 
ofertę bezpłatnych zajęć.
Codziennie w filiach na każdym 
osiedlu będą czekały na dzie-
ci kąciki zabaw, a w nich m. in. 
gry planszowe, puzzle i kolo-
rowanki.
Ponadto od wtorku do piątku 
o godz. 12.00 odbędą się w po-
szczególnych filiach bibliote-
ki zorganizowane zajęcia litera-
cko-plastyczne dla uczestników 
indywidualnych. We wtorki za-
praszamy dzieci do Filii nr 5 na 
Starym Mieście na cykl „ Bał-
wanki nie tylko ze śniegu”,  
w środy Filia nr 3 na Suchostrzy-
gach proponuje „Warsztaty pla-
styczne dla małych artystów”. 
Na Nowym Mieście w Filii nr 
9 w czwartki najmłodsi two-
rzyć będą „Zimowe krajobrazy” 
oraz „Plastoludka”, natomiast  
w piątkowe południe zaprasza-
my na Czyżykowo do Filii nr 2 
na „Fantastyczne Ferie” .
Filia nr 4 na osiedlu Staszica za-
prasza we wtorki na godz. 14.00 
na wspólne czytanie dzieci i ro-
dziców „Moje kochane zwie-
rzaki” oraz twórcze „Malowa-
nie palcami” . Na osiedlu Górki 
Filia nr 7 zaprasza na zajęcia w 
drugim tygodniu ferii w ponie-
działek o godz. 16.30 „Hop, 
hop do mety” i środę o godz. 

11.00 na warsztaty „Ożywia-
my bajki”.
W czasie ferii odbędą się rów-
nież spotkania Klubów dzie-
cięcych:
30 stycznia (wtorek) godz.15.00 
Klub Przyjaciół Pszczółki Mai 
(Filia nr 9)
30 stycznia (wtorek) godz.15.15  
Dyskusyjny Klub Książki dla 
Dzieci (Filia nr 5)
1 lutego (czwartek) godz. 15.00 
Klub Kubusia Puchatka (Fi-
lia nr 5)
1 lutego (czwartek) godz. 16.00 
Klub Franklina (Filia nr 3)
8 lutego (czwartek) godz. 15.00 
Klub Kubusia Puchatka (Fi-
lia nr 5)
8 lutego (czwartek) godz. 16.00 
Klub Franklina (Filia nr 3)

Zajęcia dla grup zorganizo-
wanych :
„Tajemnicze ślady na śniegu” – 
zajęcia dla dzieci w wieku 5-9 lat, 
organizowane przez Filię nr 2 
Terminy: 30 stycznia – 1 lutego
„Kocie historie” – zajęcia orga-
nizowane przez Filię nr 3
Terminy: 30 stycznia – 6 lutego
„Fantastyczne rejsy z piratami” 
– zajęcia organizowane przez 
Filię nr 5
Terminy: 30 stycznia – 2 lutego
„Biblioczang” – zajęcia organi-
zowane przez Filię nr 9
Terminy: 30 stycznia – 2 lutego
Szczegóły, adresy filii i kontakt 
w sprawie zapisów:
www.biblioteka.tczew.pl  
tel. 58 531-35-50 wew.21.

do pracy mały miał zapał. 
Syn był podobny do Króla 
po świecie szerokim hulał, 
a czego szukał na świecie, 
tego się z bajki dowiecie.

7 lutego
Warsztaty taneczne – hip hop
Wstęp wolny. Ilość miejsc ogra-
niczona – obowiązują zapisy.
godz. 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00

8 lutego
Ruphert i Rico 
zabawa z klaunami 
„Pada śnieg, pada śnieg” 
godz. 10.00-13.00, wstęp 5 zł
Ilość miejsc ograniczona – obo-
wiązują zapisy.
Serdecznie zapraszamy na zimo-
wą zabawę ze znanymi i lubiany-
mi klaunami Ruphertem i Rico! 
Nie zabraknie wielu fantastycz-
nych atrakcji dla najmłodszych. 
Będzie feeria barw, konfetti  
i bańki mydlane, a to wszystko 
w zimowym klimacie. Nie za-
braknie też konkursów!

9 lutego
Paddington
projekcja filmu  
dla najmłodszych 
godz. 9.00, wstęp wolny
Ilość miejsc ograniczona  
– obowiązują zapisy.
Któż nie zaopiekowałby się ma-
łym sympatycznym misiem sie-
dzącym samotnie na wielkim 
dworcu kolejowym? Państwo 
Brown z dziećmi bez wahania 
przygarnęli uroczego niedź-
wiadka w czerwonym kapelu-
szu i... odtąd już nic nie było jak 
dawniej. Do Londynu Miś Pad-
dington przybył w tajemniczy 
sposób aż z Peru, ale ta podróż 
to dopiero początek przygód 
niezwykłego zwierzaka. Spo-
kojne życie Jonathana Browna 
i jego siostry będzie teraz pełne 
nie tylko prześmiesznych sytua-
cji, ale i niesamowitych, magicz-
nych zdarzeń.
Rezerwacje od 2 stycznia, 
od godz. 10.00
Rezerwacje na wydarzenia: kasa 
Centrum Kultury i Sztuki 
Dorota Maciejewska, tel. (58) 
531-07-07 wew. 34 lub kom. 
534-989-340
Rezerwacje na warsztaty: Anna 
Kruszyńska, tel. (58) 531-07-07 
wew. 33 lub kom. 535-263-757

FERIE W MIEJSKIEJ KSIążNICY
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Tczew znalazł się na ósmym miej-
scu wśród polskich miast, gdzie 
stężenie pyłu zawieszonego 
(PM10) jest najniższe.
Polski Alarm Smogowy prze-
analizował dane z roku 2016 
zebrane przez stacje pomia-
rowe Głównego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska. To naj-
nowsze dane o pomiarach po-
chodzących z wszystkich stacji 
pomiarowych w Polsce i ujmu-
jących rok 2016.
Średnioroczne stężenia pyłu 
PM10 nie powinny przekraczać 
poziomu 40 mikrogramów na 
metr sześcienny. Na liście miast, 
w których dopuszczalny po-
ziom 40 ug/m3 został przekro-
czony znajdują się m.in. Kraków, 
Opoczno, Pszczyna, ale też np. 
Starogard Gd. Większość naj-
bardziej zanieczyszczonych miast 
znajduje się na terenie Śląska, 
Małopolski i woj. łódzkiego.
Wśród miast, gdzie stwierdzo-
no najniższy poziom pyłu zawie-
szonego jest natomiast Tczew.
Stacje pomiarowe o najniższym 
stężeniu średniorocznym pyłu 
PM10 (poza stacjami poza-
miejskimi)
1. Gdynia – 15.4 µg/m3

2. Sopot – 16.7 µg/m3

3. Szklarska Poręba – 18.3 µg/m3

4. Słupsk – 19.2 µg/m3

5. Suwałki – 19.2 µg/m3

6. Białystok – 19.8 µg/m3

7. Ożarów – 19.9 µg/m3

8. Tczew – 20.0 µg/m3

W TCZEWIE CORAZ LEPSZE POWIETRZE

– Cieszę się, że pomiary powie-
trza w Tczewie okazały się tak 
dobre – możemy oddychać pełną 
piersią – mówi Mirosław Pobło-
cki, prezydent Tczewa. – Miasto 
Tczew już od wielu lat podejmu-
je działania, które zmierzają do 

poprawy jaskości powietrza. Od 
2012 roku organizujemy kon-
kurs „Czyste powietrze Tczewa”, 
uczestniczymy też w konkursie 
„Czyste powietrze Pomorza”. 
Dzięki temu przyznajemy dota-
cje tym mieszkańcom, wspólno-

tom mieszkaniowym, które chcą 
wymienić piece węglowe na eko-
logiczne źródła ciepła.
W latach 2012–2017 Gmina 
Miejska Tczew przyznawała do-
tacje do wymiany ogrzewania. 
W ww. okresie w ramach kon-
kursu „Czyste powietrze Tcze-
wa” zlikwidowano 348 kotłów 
węglowych i wykonano 161 no-
wych instalacji (kotły gazowe, 
podłączenie do miejskiej sieci 
ciepłowniczej i pompy ciepła).
Nie bez znaczenia są także 
obecne inwestycje prowadzone 
przez GPEC Tczew zmierzają-
ce do podłączenia Starego Mia-
sta do sieci ciepłowniczej. W 
konsekwencji doprowadzi to do 
kolejnego zmniejszenia się licz-
by pieców opalanych węglem.
Tczewska Straż Miejska w se-
zonie grzewczym prowadzi sy-
stematyczne kontrole sprawdza-
jąc, czym palimy w piecach.
Dzięki współpracy Urzędu Miej-
skiego w Tczewie z firmą Alarmo-
wy.pl na terenie Tczewa powstaje 
sieć czujników jakości powietrza. 
Pierwszy taki czujnik został za-
instalowany naprzeciwko ratusza. 
Laserowe czujniki sprawdzają ja-
kość powierza co minutę, a wy-
nik wskazuje odpowiedni kolor. 
(jeśli jest zielony – powietrze jest 
czyste). Wkrótce takich urządzeń 
pojawi się na terenie miasta więcej. 
Miasto nie ponosi kosztów zwią-
zanych z ich zakupem.

M.M.

Zakład Usług Komunalnych 
w Tczewie (w skład które-

go wchodzi Lokalny Transport 
Zbiorowy) odpowiada za orga-
nizację transportu zbiorowego  
w mieście, tj. liczbę i jakość prze-
jazdów komunikacji miejskiej, 
punktualność autobusów, wy-
posażenie wewnątrz pojazdów, 
czystość itp. Pracownicy LTZ 
nie posiadają uprawnień pozwa-
lających na kontrolę stanu tech-
nicznego autobusów. LTZ reagu-
je natomiast na wszelkie sygnały 
dotyczące np. niesprawności czy 
nieprawidłowego stanu technicz-
nego pojazdów nakazując prze-
woźnikowi usunięcie usterek.
30 listopada 2017 r. pracownik 
LTZ udał się do kierownictwa 
METEORA w Tczewie w celu 
bezpośredniego wyjaśnienia 
przyczyn zatrzymania dowo-

oświadczenie zakładu Usług Komunalnych w sprawie komunikacji miejskiej
dów rejestracyjnych autobusów 
zarówno w dniu 27 jak i 29 li-
stopada 2017 r. 
Przewoźnik oświadczył, że po-
wodem zatrzymania dowodów 
rejestracyjnych w dniu 27 były 
stwierdzone wycieki płynów eks-
ploatacyjnych, głównie spod sil-
nika – bez szczegółowego ich 
umiejscowienia przez ITD. Jesz-
cze w tym samym dniu ME-
TEOR, po usunięciu widocznych 
wycieków płynów eksploatacyj-
nych, pojechał na stację diagno-
styczną w celu stwierdzenia, czy 
wskazane przez ITD usterki zo-
stały usunięte i przedmiotowe au-
tobusy nadają się do dalszej eks-
ploatacji – autobusy taki przegląd 
przeszły pozytywnie.
29 listopada Inspekcja Trans-
portu Drogowego przeprowa-
dziła ponowną kontrolę tych sa-

mych autobusów co w dniu 27 
listopada, ale tym razem kon-
trola była przeprowadzona bar-
dzo szczegółowo już na stacji 
diagnostycznej, na której jest 
kanał i z  którego można stwier-
dzić dokładne miejsca wycie-
ków płynów eksploatacyjnych 
oraz inne usterki, które ewentu-
alnie mogą wyeliminować auto-
bus z dalszej eksploatacji.
Z zatrzymanych 29 listopada 
dowodów rejestracyjnych auto-
busów nr 735, 736 i 737 – auto-
bus 735 nie jest już naprawia-
ny, gdyż w planach Meteora 
przeznaczony był już i tak do 
wymiany na nowy, a pozosta-
łe autobusy naprawiane są suk-
cesywnie.
Lokalny Transport Zbioro-
wy kontroluje także zgodność 
wykonywanych kursów auto-

busów z ich harmonogramem.  
W listopadzie autobusy miejskie 
nie wykonały 944 kilometrów 
na 121 356 zaplanowanych, co 
stanowi 0,78 proc. W większo-
ści przyczyną niewykonanych 
kursów są awarie autobusów lub 
korki na ich trasie przejazdu. 
Za każdy ze straconych kursów 
przewoźnikowi naliczana jest 
kara finansowa – za m-c listo-
pad 2017 r. prawie 4000 zł.
W związku z zaistniałą sytua-
cją, w kolejnym przetargu, któ-
ry jest planowany na 2019 r., 
Zakład Usług Komunalnych 
w Tczewie zamierza zawrzeć  
w nim m.in. zapisy o maksymal-
nym, a nie tylko średnim wie-
ku autobusów oraz podwyższyć 
kary na niewykonane kursy, aby 
do podobnych sytuacji nie do-
chodziło w przyszłości.
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Dom PrzeDsiębiorcy w tczewie
Program współfinansowany 
przez Unię Europejską  
z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego  
oraz Gminę Miejską Tczew

5 grudnia w sali Centrum Kultu-
ry i Sztuki w Tczewie odbyło się 
ostatnie w 2017 roku spotkanie 
kobiet biznesu, podczas którego 
podsumowaliśmy dwuletni pro-
jekt Akademii Menadżerki i Men-
torek Biznesu.
Akademia Menadżerki to pro-
jekt, który skierowany był do 
przedsiębiorczych kobiet, a jego 
celem było podniesienie kompe-
tencji i wiedzy w zakresie rozwi-
jania osobowości oraz biznesu. 
Uczestniczki projektu przeszły 
szkolenia z marketingu, obsługi 
klienta, personal brandingu i ne-
gocjacji w biznesie.
Akademia Mentorek Biznesu, 
to projekt który miał na celu 
przygotowanie absolwentek I 
edycji projektu do pełnienia roli 
mentorek biznesu dla wszyst-
kich kobiet, planujących otwo-
rzyć własną działalność lub po-
trzebują wsparcia mentorskiego 
w tym właśnie zakresie.
Podczas spotkania gościliśmy 
Prezes Polskiego Stowarzy-
szenia Kobiet Biznesu Iwonę 
Flis. PSKB działa od 2 lipca 
2004 roku. Od początku swo-

W obecnej perspektywie fundu-
szy unijnych istnieje możliwość 
skorzystania z dofinansowania 
na szkolenia jak i kursy organi-
zowane w ramach Działania 5.5 
Kształcenie ustawiczne Regio-
nalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020.
Kurs na rozwój – to program 
zwiększania uczestn ic t wa  
w kształceniu ustawicznym 
osób prowadzących jednooso-
bową działalność gospodar-
czą jak i pracowników (małych 
przedsiębiorstw tj. zatrudniają-
cych do 250 osób) oraz pracow-
ników podmiotów ekonomii 
społecznej takich jak fundacje, 
stowarzyszenia, KIS, CIS itp.  

KURSY I SZKOLENIA Z DOFINANSOWANIEM
Głównym celem KURSU NA 
ROZWÓJ  jest poprawa sytua-
cji na rynku pracy osób w wieku 
aktywności zawodowej (25 lat 
i więcej), które z własnej inicjaty-
wy są zainteresowane nabyciem 
lub podwyższeniem kwalifikacji i 
kompetencji zawodowych. Kursy 
skierowane są do osób zamiesz-
kałych  na terenie całego woje-
wództwa pomorskiego.

Rozwiń żagle – to program 
zwiększania uczestnictwa w 
kształceniu ustawicznym osób 
prowadzących jednoosobową 
działalność gospodarczą jak i 
pracowników (małych przed-
siębiorstw tj. zatrudniających 
do 250 osób) oraz pracowni-
ków podmiotów ekonomii spo-

łecznej takich jak fundacje, 
stowarzyszenia, KIS, CIS itp. 
Głównym celem ROZWIŃ 
ŻAGLE jest poprawa sytua-
cji na rynku pracy osób w wie-
ku aktywności zawodowej (18 
lat i więcej), które z własnej 
inicjatywy są zainteresowane 
nabyciem lub podwyższeniem 
kwalifikacji i kompetencji za-
wodowych. Kursy skierowane 
są do osób zamieszkałych na 
terenie całego województwa 
pomorskiego.

Na fali ku karierze – to program 
na rzecz aktywizacji zawodo-
wej osób bezrobotnych w wie-
ku powyżej 30 lat z powiatów  
o najwyższej stopie bezrobocia 
w województwie pomorskim.

360 os. fizycznych, (200 ko-
biet i 160 mężczyzn) będą-
cych w wieku aktywności za-
wodowej (25 lat i w ięcej), 
zatrudnionych w MMŚP lub 
przedsiębiorstwach ekonomii 
społecznej. Zamieszkujących 
w rozumieniu kodeksu cywil-
nego na terenie województwa 
pomorskiego. 
Szczegółowe informacje:  
tel. 505-209-899,  
516-444-752 lub 500-385-660.
Biuro projektu:
Kompass Consulting  
Buczkowski Maciej, 
ul. Sobieskiego 227/22,  
84-200 Wejherowo, e-mail: 
kursnarozwoj-pom@kompass-
consulting.pl .

PODSUMOWANIE PROJEKTóW KOBIET BIZNESU

jego istnienia stawia sobie za 
cel integrację środowiska ko-
biet aktywnych zawodowo po-
przez działalność edukacyjną, 
lobbingową, opiniotwórczą, 
f ilantropijną i charytatywną. 
Stowarzyszenie ma w swoim 
dorobku wiele projektów pro-
mujących sukcesy kobiet i za-
chęcających je do zmian za-
wodowych, umożliwiających 
dalszy rozwój.
Akademię Menadżerek Bizne-
su ukończyło 15 kobiet, nato-
miast mentorek biznesu 8 pań.  
Wszystkie absolwentki otrzy-
mały z rąk prezydenta miasta 
Mirosława Pobłockiego spe-
cjalne certyf ikaty. Działania 
związane z wdrażaniem men-

toringu dla wszystkich zainte-
resowanych będą prowadzone 
od stycznia 2018 roku, szczegó-
ły zakresu tej współpracy będą 
przedstawiane podczas kolej-
nych spotkań kobiet biznesu. 
Najbliższe z nich odbędzie się 
już na początku 2018 roku.

Na spotkanie przybyli rów-
nież przedstawiciele Powiato-
wego Urzędu Pracy w Tcze-
wie. Na ich stoisku można było 
zasięgnąć informacji o narzę-
dziach wsparcia dla nowych 
jak i istniejących na rynku pod-
miotów.

Gościl iśmy również Izabe-
lę Ryską, laureatkę Gdyńskie-
go Biznesplanu, która opowie-

działa o swoim biznesie i drodze 
do sukcesu, jaką przyszło jej 
pokonać od pomysłu do reali-
zacji. Misją i celem jaki przy-
świecał Pani Izabeli podczas ot-
wierania własnego biznesu było: 
„stworzenia świec do masażu  
i przesłanie ich do ludzi, aby za-
trzymali się, nawiązali sami ze 
sobą kontakt i rozkoszowali się 
chwilą podczas masażu”.
Dziękujemy Joannie Grabow-
skiej, dyrektor Centrum Kultu-
ry i Sztuki w Tczewie za udo-
stępnienie sali oraz Aleksandrze 
i Magdalenie Deja  za ofiaro-
wane upominki dla naszych 
absolwentek. Serdecznie po-
dziękowania za przygotowanie  
i poprowadzenie cyklu spotkań 
kobiet biznes wraz z programa-
mi „Akademia Menadżerki” 
oraz „Akademia Liderki” kie-
rujemy do Marzeny Grochow-
skiej – Get Choice.
Wszystkie przedsiębiorcze pa-
nie zapraszamy również na 
spotkania kobiet biznesu, któ-
re cyk licznie organizujemy  
w  D omu  P r z e d s i ę b io r c y  
w Tczewie. Szczegóły na naszej 
stronie: www.dp.tczew.pl. 
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Od wielu lat placówki oświato-
we Tczewa przyczyniają się do 
zmniejszenia strumienia odpa-
dów trafiających do pojemników 
miejskich prowadząc selektywną 
zbiórkę różnych frakcji „czystych” 
surowców, które trafiają prosto 
ze szkół do ZUOS. W 2017 r.  
w jednostkach oświatowych mia-
sta Tczewa kontynuowano se-
lektywną zbiórkę. Uczestnika-
mi programów odpadowych były 
wszystkie szkoły podstawowe (do 
czerwca również gimnazja) oraz 
niektóre przedszkola. Koordyna-
torem programów edukacyjnych 
oraz zbiórki była Pracownia Edu-
kacji Ekologicznej Urzędu Miej-
skiego w Tczewie we współpracy 
z Zakładem Utylizacji Odpadów 
Stałych. Tradycyjnie realizowane 
były wieloletnie programy zwią-
zane z promowaniem selektyw-
nej zbiórki odpadów: „Moje mia-
sto bez odpadów”, „Recykling w 
mojej szkole”, „Zielone zakupy”, 
„Zakręcone – Odkręcone”, „Li-
der segreguje odzyskuje”. 

Moje miasto bez odpadów
W XVI edycji programu „Moje 
miasto bez odpadów” odzyski-
wano papier oraz butelki pla-
stikowe po napojach typu PET. 
Przekazano do recyklingu łącz-
nie 207,859 Mg surowców 
wtórnych.
Najlepsze wyniki w zbiórce ma-
kulatury uzyskały Szkoła Pod-
stawowa nr 12 tj. 49,2 kg na 
ucznia, co jest najwyższym wy-
nikiem, jaki wystąpił we wszyst-
kich 16 edycjach. Bardzo wysokie 
wyniki osiągnęły również Szkoła 
Podstawowa nr 10 – 36,5 kg na 
ucznia oraz Szkoła Podstawowa 
nr 8 – 29,8 kg na ucznia. 
Udział odpadów zebranych we 
wszystkich programach odpado-
wych na konto poszczególnych 
placówek oświatowych znajdu-
je się na wykresie nr 1.
Poza systemem, w którym biorą 
udział wszystkie szkoły, szcze-
gólnie wysoki wynik osiągnę-

Podsumowanie programów odpadowych prowadzonych  
w placówkach oświatowych tczewa w 2017 roku

ROK Papier Plastik Aluminium Baterie RAZEM Mg

Kod 15 01 01 15 01 02  15 01 04 20 01 34  
2016 154,264 17,982 0,002 1,099 173,337
2017 203,297 17,780 0 1,836 222,913

ła Szkoła Podstawowa nr 11, 
gdzie wg danych przekazanych 
przez prywatnego odbiorcę jest 
to 42,07 kg na ucznia. Także do 
ZUOS z SP 11 trafiły surowce  
w ilości 11,56 kg na ucznia. 
W samej zbiórce plastiku (bute-
lek typu PET) najwięcej udało się 
zebrać Szkole Podstawowej nr 8 
(1,99 kg na ucznia), Szkole Pod-
stawowej nr 7 (1,80 kg na ucz-
nia) oraz Szkole Podstawowej 
nr 12 (1,37 kg na ucznia). Pomi-
mo, że zbieranie butelek jest bar-
dzo pracochłonne, a ich waga bez 
nakrętek jest niewielka, to jed-
nak takie działania przyczynia-
ją się do ograniczenia potencjal-
nego spalania plastiku w piecach 
– na osiedlach, gdzie dominuje 
ogrzewanie indywidualne. Bu-
telki typu PET na większą ska-
lę zbierają tylko niektóre placów-
ki, bo większość z nich trafia do 
miejskich pojemników na plastik. 
(Zestawienie wyników znajduje 
się na wykresie nr 2).
Najwięcej surowców wtórnych  
w programie „Moje miasto 
bez odpadów” zebrała w sumie 
Szkoła Podstawowa nr 12. 
Najaktywniejszymi przedszko-
lami w tym programie były: 
Przedszkole „Fantazja”, „Chat-
ka Puchatka”, Przedszkole 
Sióstr Miłosierdzia i „Jarzę-
binka”. Wprawdzie w 2017 roku 
w programie „Moje miasto bez 
odpadów wzięło udział w tyl-
ko 6 przedszkoli, ale ich udział  
w całkowitej sumie zebranych 
surowców wyniósł aż 9 proc. 
(Patrz wykres nr 3).

Zakręcone – Odkręcone
W XIV edycji „Zakręcone – 
Odkręcone” w szkołach i przed-
szkolach pozyskano prawie 4,63 
mln szt. nakrętek z opakowań 
plastikowych. Najlepszy wy-
nik w statystykach szkół osiąg-
nęła Szkoła Podstawowa nr 8 
– 3,66 kg na 1 ucznia. W czo-
łówce znalazły się również Szko-
ła Podstawowa nr 10 z wynikiem 

2,62 kg na 1 ucznia oraz Szko-
ła Podstawowa nr 12 – 2,18 kg 
na ucznia. (Zestawienie wyni-
ków szkół znajduje się na wy-
kresie nr 4).
Dużo wyższe średnie uzyskały 
przedszkola. Wśród nich najwię-
cej nakrętek w przeliczeniu na 1 
dziecko przekazały do recyklin-
gu Przedszkole Sióstr Miło-
sierdzia tj. 5,65 kg/ dziecko oraz 
Przedszkole nr 8 – 5,0 kg/dzie-
cko (patrz wykres nr 5).
W 2017 roku odzyskano w su-
mie 13,22 Mg plastikowych na-
krętek. Czyli o prawie tonę wię-
cej niż w roku ubiegłym.

Recykling w mojej szkole
W ramach XV edycji programu 
„Recykling w mojej szkole” nie-
które szkoły zbierały odpady nie-
bezpieczne dla środowiska tj. ba-
terie. Zebrano w sumie 1836 kg 
baterii czyli o ponad 700 kg wię-
cej niż w roku ubiegłym. W tej 
kategorii niekwestionowanym 
liderem nadal pozostała Szko-
ła Podstawowa nr 10, w której 
przeliczeniu na 1 ucznia zebrano 
aż 1,4 kg baterii (prawie trzykrot-
nie więcej niż w roku ubiegłym). 
Duże ilości baterii tradycyjnie 
zbierane są również w Szkole 
Podstawowej nr 4 (kiedyś Gim-
nazjum nr 3) – 0,5 kg na ucznia. 
– (patrz wykres nr 6)

Podsumowanie
Najlepsze wyniki we wszyst-
kich wyżej wymienionych pro-
gramach i konkursach (po zsu-
mowaniu i uśrednieniu wyników 
na 1 ucznia) oraz doliczeniu od-
padów, które trafiły do prywat-
nych odbiorców (zbiórki chary-
tatywne etc.) uzyskały:
Szkoła Podstawowa nr 12, Szko-
ła Podstawowa nr 11, Szkoła 

Podstawowa nr 10, Szkoła Pod-
stawowa nr 8 – (patrz wykres nr 
7). Wśród przedszkoli najlepsze 
wyniki w selektywnej zbiórce 
odpadów uzyskały: Przedszko-
le „Fantazja”, „Chatka Puchat-
ka”, „Jarzębinka”, Przedszkole 
Sióstr Miłosierdzia. 
Wszystkie jednostki oświatowe 
z terenu miasta Tczewa, w spo-
sób selektywny zebrały 222,91 
Mg surowców wtórnych, z cze-
go 91 proc. zebrały szkoły, a 9 
proc. przedszkola – w tym:
W stosunku do ubiegłego roku 
nastąpił znaczy wzrost odzy-
skanej makulatury oraz zebra-
nych baterii. Potwierdzenie 
dużej efektywności selektyw-
nej zbiórki surowców wtórnych  
w jednostkach oświatowych, na 
przestrzeni kilku lat obrazuje 
wykres nr 8. 
W roku 2017 zebrano prawie 
223 tony surowców wtórnych. 
To najlepszy wynik z dotychcza-
sowych uzyskanych przez szko-
ły i przedszkola w programach 
odpadowych. Świadczy to o du-
żym zaangażowaniu mieszkań-
ców miasta z selektywną zbiórkę 
i zrozumienie konieczności od-
zysku surowców.
Pracownia Edukacji Ekologicz-
nej dziękuje dzieciom, młodzie-
ży, rodzicom, szkolnym koordy-
natorom oraz nauczycielom za 
duże zaangażowanie w zbiórkę 
surowców przeznaczonych do 
odzysku i recyklingu.
Zapraszamy placówki oświato-
we oraz mieszkańców Tczewa do 
udziału w selektywnej zbiórce od-
padów w 2018 roku. Pracowni-
kom Zakładu Utylizacji Odpadów 
Stałych dziękujemy za współpracę 
z placówkami oświatowymi i re-
gularny odbiór surowców. 
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Rok 2018 upłynie pod znakiem 
doniosłych rocznic i jubileuszy. 
Na pierwszy plan wysuwa się 100. 
rocznica niepodległości Polski. 
• 140. rocznica urodzin Juliana Rummla 
(1878-1954), wybitnego inżyniera, dy-
rektora Państwowego Przedsiębiorstwa 
„Żegluga Morska”.
• 130. rocznica urodzin Eugeniusza 
Kwiatkowskiego (1888-1974) ministra 
i wicepremiera, głównego architekta 
„Polski Morskiej” w latach 1926-1939.
• 120. rocznica urodzin Stanisława Kosko 
(1898-1939), absolwenta Szkoły Mor-
skiej w Tczewie i jej dyrektora w latach 
1937-1939.
• 100. rocznica zakończenia i wojny 
światowej (11.11.1918) oraz powstania 
niepodległej i demokratycznej Polski, po 
blisko 150. latach niewoli zaborów.
• 70. rocznica śmierci Tadeusza Wendy 
(1863-1948), wieloletniego budowni-
czego portu morskiego w gdyni, wiel-
kiego znawcy spraw morskich.
• 70. rocznica powstania (1948) liceum 
Ogólnokształcącego im. Marii Skłodow-
skiej-curie w Tczewie. 
• 60. rocznica odwołania (1958) Komen-
danta gdańskiej chorągwi ZHP hm. Jó-
zefa grzesiaka-czarnego (1900-1975), 
bohatera więzień stalinowskich.
• 50. rocznica wolnościowego zrywu 
studentów i inteligencji w marcu 1968 
roku.
• 50. rocznica śmierci Józefa Borowika 
(1891-1968), wybitnego popularyzatora 
wiedzy o morzu i Pomorzu, dyrektora 
instytutu Bałtyckiego (1927-1939). 
• 40. rocznica wyboru (16.10.1978) 
kardynała Karola Wojtyły papieżem 
– Janem Pawłem ii, który m.in. piel-
grzymował do gdyni, gdańska, Sopotu 
i Pelplina.
• 30. rocznica strajków majowych  
i sierpniowych 1988 roku, które dopro-
wadziły do odbudowy „Solidarności” 
oraz powstania wolnej i demokratycznej 
Polski.
• 25. rocznica śmierci ks. Janusza St. 
Pasierba (1929-1993), wybitnego uczo-
nego, poety, prozaika i Honorowego 
obywatela Miasta Tczewa.
• 20. rocznica uchwalenia ustawy  
o samorządzie powiatowym i ustawy  
o samorządzie województwa (1998).
• 15. rocznica śmierci Anny Łajming 
(1904-2003), najwybitniejszej pisarki 
pomorskiej, autorki m.in. wspomnień 
o Tczewie (tom iii pt. „Dom”).
• 10. rocznica śmierci Zygmunta Bukow-
skiego (1936-2008), wybitnego rzeźbia-
rza, poety i prozaika, który kilkakrotnie 
gościł w Tczewie.  

Jan Kulas

Obraz Pietera Brueghla Starsze-
go „Walka karnawału z postem”, 
którego kopię prezentujemy w 
galerii henryka Kudzio przy ul. 
Podmurnej 15, jest doskonałym 
przykładem na to, by opisać czas, 
który aktualnie przeżywamy.
Karnawał ma europejskie korze-
nie. Z łaciny caro i valet w tłu-
maczeniu na język polski ozna-
cza mięso, bywaj zdrowe! Na ogół 
trwał od Święta Trzech Króli aż 
do Środy Popielcowej. Pierwsza 
wzmianka źródłowa o karnawa-
le pochodzi z 965 r. To czas za-
bawy, wesołkowatości, w którym 
wszystko jest na opak: następu-
je zamiana ról i kategorii znacze-
niowych: król staje się żebrakiem, 
sługa – panem, szalony – męd-
rcem, kobieta – mężczyzną i na 
odwrót, starzec udaje niemowlę, 
zakonnica zmienia się w ladacz-
nicę, ladacznica – w świętą itp.; 
dół staje się ważniejszy od góry, 
tył od przodu...* W „Encyklope-
dii Powszechnej” Orgelbranda 
(Warszawa,1863, t. XIV) czy-
tamy: W Polsce zapusty suto nie-
gdyś bywały obchodzone: maski, re-
duty, pochody, kuligi, przebierania 
się, panowały powszechnie; now-

KARNAWAł

JARMARK WIELKANOCNY
Fabryka Sztuk organizuje Jarmark Wielkanocny 18 marca 
na placu Hallera. Zgłoszenia od potencjalnych wystawców 
przyjmowane są do 20 lutego. Regulamin dostępny na stro-
nie www.pchlitarg.tczew.pl 

szemi czasy, ograniczał się kar-
nawał na maskaradach i balach; 
od trzech lat umilkł zupełnie; po 
pączkach i faworkach jedynie po-
znać go można.
W przypadku karnawału za-
sadne staje się powiedzenie „Co 
kraj, to obyczaj”. Inaczej wyglą-
dały zapusty w Polsce, inny był 
karnawał wenecki itd. O tym, 
jak wyglądał ten okres w szes-
nastowiecznym niderlandz-
kim mieście, możemy przeko-
nać się, analizując wspomniany 
obraz Brueghla. Widzimy lud-
ność zgromadzoną w central-
nym punkcie miasta, czyli na 
rynku. Wszechobecna jest zaba-
wa, obżarstwo, tańce i swawole. 
Pamiętać trzeba, że wówczas na 
plebejskich stołach mięso gości-
ło tylko kilka razy w roku, toteż 
w karnawale można było sobie 
pofolgować. Wszak i nie tylko 
w tej materii. Na obrazie widzi-

my też scenę taneczną – „raz do-
koła, raz dokoła” – był wówczas 
tańcem piętnowanym w koście-
le. Skoro jest taniec, musi być  
i muzyka. Muzykanci mają nie-
typowe instrumenty, np. nóż ku-
chenny – jest to odwołanie m.in. 
do kociej muzyki, która królowa-
ła w karnawale. Z obiektów  nie 
mogło zabraknąć oberży. Karna-
wał obrazuje również widowisko 
– orszak ślubny, oczywiście spa-
rodiowany. Są też inne elementy 
zabawy: porzucone karty do gry 
(wówczas już rozrywka ludu), 
chłopcy grający w kości, dzieci 
puszczające bączki, osoby grają-
ce w à la palanta. Na zakończenie 
nasuwa się pytanie: kto wygra tę 
walkę – karnawał czy post? Ten 
pierwszy uosabiany jest przez po-
stać mężczyzny o pełnych, ru-
bieżnych kształtach, który siedzi 
na beczce. W ręku trzyma lan-
cę z nadzianym łbem prosiaka, 
a na głowie ma okrągłą brytfan-
nę z pasztetem w środku. Jego 
kopia skrzyżowana jest z kopią 
Postu...** A może nikt nie musi 
ze sobą walczyć, tylko wszyst-
ko w przyrodzie ma swój czas – 
wszak po karnawale przyjdzie  
i post – niczym słońce po burzy...
* Obyczaje, języki, ludy świata. En-
cyklopedia PWN, Warszawa 2007, 
s. 376.
** Opis obrazu na podstawie: W. 
Dudzik, Karnawały w kulturze, 
Warszawa 2005.

M. K./FabRyKa SzTuK

Pieter Brueghel Starszy, Walka karnawału z postem, 1559,  
olej na desce, 118 × 164 cm, Muzeum Historii Sztuki w Wiedniu, źródło: Wikipedia.

Galeria Henryka Kudzio
do 19.02.18 r.
kamienica Fabryki Sztuk
ul. Podmurna 15

rocznice i jUbileUsze 2018
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