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W TEGOROCZNYM RANKINGU KOSZTÓW USŁUG KOMUNALNYCH, JAKIE OBCIĄŻAJĄ STATYSTYCZNĄ (4-OSOBOWĄ)
POLSKĄ RODZINĘ, TCZEW NALEŻY DO MIAST, GDZIE MIESZKAŃCY PŁACĄ NAJMNIEJ. Z ROCZNĄ KWOTĄ WYDATKÓW
2706,58 ZŁ NA RODZINĘ ZNALEŹLIŚMY SIĘ NA 50. POZYCJI NA 339 MIAST POWIATOWYCH W RANKINGU OGÓLNYM.
WŚRÓD MIAST WIELKOŚCI OD 50 TYS. DO 100 TYS. MIESZKAŃCÓW, JESTEŚMY NA 11. MIEJSCU (NA 251) JEŚLI
CHODZI O NAJNIŻSZE KOSZTY USŁUG KOMUNALNYCH. W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM MNIEJ PŁACĄ JEDYNIE
MIESZKAŃCY KOŚCIERZYNY, LĘBORKA I KWIDZYNA, A NIEMAL TYLE SAMO (24 GROSZE RÓŻNICY) – SŁUPSKA.
NAJDROŻSZYM MIASTEM POWIATOWYM W NASZYM WOJEWÓDZTWIE JEST NOWY DWÓR GD.

Kto jest kim
w Radzie Miejskiej
Program XXIII sesji Rady
Miejskiej
Uczciliśmy 81. rocznicę
wybuchu II wojny światowej

6-7 Inwestycje
Kreta i Podgórna się zmieniają
Remont Miejskiej Biblioteki
Publicznej
Mamy dofinansowanie
na stadion lekkoatletyczny
Trwa budowa mostu
przy ul. Łąkowej

8-9 Edukacja
Awanse dla tczewskich
nauczycieli
Uczniowie wrócili do szkół
Nagrody dla najzdolniejszych
– czekamy na wnioski

10-11 Społeczeństwo
Ponad 800 km kajakiem
– Andrzej Netkowski
dopłynął do Tczewa
Historyczny Rajd Rowerowy
Przyjezdni doceniają piękne
zakątki Tczewa
PREZYDENT MIASTA TCZEWA
Mirosław Pobłocki
tel. 58 77 59 354
poblocki@um.tczew.pl
Prezydent przyjmuje interesantów
w czwartki w godz. 15.00-16.30.

12-15 Kultura
Ze Skultetem i Kopernikiem
przez XVI wiek – wystawa,
która sięga gwiazd
In Memoriam – Festiwal
Grzegorza Ciechowskiego
Plenerowe czytanie
„Znaczy Kapitan”
Konkursy fotograficzne

16 Bezpieczna droga do szkoły
17 Aktualne kampanie rowerowe
18-19 Historia
Fabryka wafli w służbie…
germanizacji
Port w Tczewie

23 Zdrowie w dobie pandemii

Adam Burczyk
tel. 58 77 59 308
burczyk@um.tczew.pl
Wiceprezydent przyjmuje interesantów
w poniedziałki w godz. 14.00-15.30.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Facebook.com/miasto.tczew.official/
Instagram.com/miasto.tczew/
Youtube.com/MiastoTczew

Z prezydentem Tczewa Mirosławem Pobłockim spotkali
się przedstawiciele gminy Węgierska Górka na
Żywiecczyźnie. Przyjechali, aby podziękować za wsparcie
udzielone w związku ze groźnym wypadkiem, do
którego doszło 15 sierpnia na autostradzie A1, w pobliżu
Stanisławia. Ucierpieli wówczas członkowie i przyjaciele
dziecięcego zespołu regionalnego „Mały Haśnik”
z Żabnicy w gminie Węgierska Górka. Wójt Piotr Tyrlik
osobiście odwiedza te gminy i instytucje, które
pomagały w tym trudnym momencie.
Podziękowania skierował także m.in. do jednostek
tczewskiej policji i straży pożarnej.
NOWE PRZYSTANKI NA MALINOWSKIEJ

ŁAWNICY WYBRANI
Tczewscy radni, w wyborach uzupełniających, wybrali
3 ławników do Sądu Rejonowego w Tczewie na kadencję
2020-2023. Są to: Alicja Maria Goertz-Czertak, Maria
Barbara Kortas oraz Janusz Wiktor Kulpa.
OGŁOSZENIE

Pamięć o Romanie Landowskim
Jest legendarny sztandar!
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DS. GOSPODARCZYCH

/2020

Na sierpniowej sesji tczewscy radni zdecydowali o ustawieniu nowych przystanków komunikacji miejskiej – przy ul.
Malinowskiej. Ma to ułatwić dotarcie do pracy pracownikom
firmy Flex, zatrudnionym w nowo wybudowanych halach.
Nowe przystanki pojawią się na wysokości firmy Flex, hala
B-4 w obu kierunkach.
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Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Tczewie, drugie piętro, został
wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do oddania
w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części ściany
frontowej hali targowej nr I na targowisku przy ulicy
Franciszka Żwirki w Tczewie, o powierzchni jednego metra
kwadratowego, w celu posadowienia reklamy – banera.
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Pierwszoklasiści – bezpieczni na drodze
Tczewa. – Odblaski to drobny element, ale sprawia, że
dziecko jest widoczne na drodze, a to w połączeniu z wiedzą, jaką przekazują dzieciom
policjanci czy strażnicy miejscy, jest bardzo ważne dla ich
bezpieczeństwa.

Już od wielu lat, na początku roku szkolnego, w trosce
o bezpieczeństwo najmłodszych, prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki przekazuje uczniom pierwszych klas
szkół podstawowych breloczki odblaskowe. Odblaski można przypiąć do plecaka, kurtki itp. Uczniowie otrzymują
je podczas zajęć dotyczących
bezpieczeństwa na drodze,
które prowadzone są przez policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Tczewie. W tym
roku na dzieci czeka 650 kolejnych odblasków. Prezydent
Tczewa Mirosław Pobłocki

Tczewscy funkcjonariusze już
rozpoczęli spotkania z uczniami klas pierwszych szkół podstawowych na temat bezpiecznego poruszania się w drodze
do i ze szkoły.
Fot. Małgorzata Mykowska

Jak co roku wszyscy
tczewscy pierwszoklasiści
zostaną wyposażeni
w odblaski.

przekazał je na ręce insp. Dariusza Krasuli, komendanta
KPP w Tczewie.

– Bezpieczeństwo dzieci to
nasz priorytet – podkreśla
Mirosław Pobłocki, prezydent

Również Straż Miejska prowadzi, jak co roku, działania
„Bezpieczna droga do szkoły”
kontrolując m.in. oznakowanie w sąsiedztwie szkół oraz
prowadząc zajęcia z uczniami. Edukowani są także rodzice, którzy nie zawsze prawidłowo parkują samochód
podwożąc dziecko do szkoły.

Małgorzata Mykowska

Usługi komunalne w Tczewie wśród
najtańszych w województwie
Ukazała się tegoroczna
edycja rankingu porównującego wydatki mieszkańców
na usługi komunalne w miastach powiatowych. Okazuje
się, że Tczew znajduje się
wśród miast, gdzie mieszkańcy płacą najmniej.
Tegoroczne opracowanie jest
już trzecią edycją rankingu
o rocznych kosztach komunalnych, jakie obciążają statystyczną (4-osobową) polską
rodzinę w pięciu obszarach:

›› zaopatrzenie w wodę

i odprowadzanie ścieków
›› odbiór odpadów
komunalnych
›› podatek od nieruchomości

›› komunikacja publiczna
›› strefa płatnego
parkowania.

W 2020 r. zwycięzcą zostało
miasto Zambrów (woj. podlaskie) z rocznymi wydatkami na usługi komunalne w wysokości 1611 zł, a najdroższym
miastem jest Choszczno (woj.
zachodniopomorskie) z rocznymi wydatkami 4926 zł.
Tczew z roczną kwota w ydatków 2706,58 zł na rodzinę znalazł się na 50. pozycji na 339 miast w rankingu
ogólnym. Warto zaznaczyć,
że w porównaniu z ubiegłym
rokiem nasze miasto „awansowało” o 164 pozycje. W rankingu miast wielkości od 50
tys. do 100 tys. mieszkańców, Tczew jest na 11. miejscu
(na 251) jeśli chodzi o najniższe koszty usług komunalnych.

W województwie pomorskim,
niższe niż w Tczewie koszty
usług komunalnych są jedynie w Kościerzynie, Lęborku
i Kwidzynie, a niemal identyczne (24 grosze różnicy)
– w Słupsku.
Dla porów nania – kosz t y
usług komunalnych w miastach pow iatow ych w woj.
pomorskim:

›› Kościerzyna – 2312,50 zł
›› Lębork – 2755,42 zł
›› Kwidzyn – 2624,18 zł
›› Słupsk 2706, 34 zł
›› Tczew – 2706, 58 zł
›› Kartuzy – 3062,68 zł
›› Starogard Gd. – 3238,96 zł
›› Sztum – 3397,90 zł
›› Wejherowo 3407,88 zł
›› Chojnice – 3506,82 zł
›› Pruszcz Gd. – 3578,22 zł
›› Malbork – 3596,30 zł
›› Gdynia – 3609,30 zł

›› Gdańsk – 3818,02 zł
›› Sopot – 3855,70 zł
›› Człuchów – 3908,92
›› Puck 4020,58 zł
›› Bytów 4136,26 zł
›› Nowy Dwór Gd. – 4578,56 zł.
Wśród wymienionych kategorii usług komunalnych, przeciętna 4-osobowa rodzina
mieszkająca w mieście powiatowym, w 2020 r. najwięcej
wyda na wodę i ścieki (43,21
proc.), następnie na odbiór odpadów komunalnych (26,87
proc.) oraz komunikację publiczną (26,62 proc.).
Ranking przygotowała firma
Curulis Sp. z o.o.
Pełen ranking:

›› curulis.pl/raport/

wydatki-mieszkancow-nauslugi-komunalne-2020
Małgorzata Mykowska
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Kto jest kim
w Radzie Miejskiej

Pro Domo
Trsoviensi

MIECZYSŁAW MATYSIAK

ZGŁOŚ KANDYDATA

U

Do 30 września na ręce przewodniczącego Rady Miejskiej można
kierować wnioski o przyznanie
Medalu „Pro Domo Trsoviensi”. Jest
to wyróżnienie przyznawane przez
Radę Miejską za znaczące zasługi
dla Tczewa i jego mieszkańców.

rodziłem się
w roku 1960
w Grudziądzu.
Od 55 lat, kiedy
to jako
pięciolatek
przeniosłem się
wraz z rodzicami
do Tczewa, moje
życie związane
jest z Tczewem.
Tu w latach 1967-1979 przebiegała moja
edukacja do matury; jestem absolwentem
SP nr 5 oraz LO im. M. Skłodowskiej-Curie.
Następie ukończyłem studia pedagogiczne
na Uniwersytecie Gdańskim, a później trzy
kierunki studiów podyplomowych w zakresie
zarządzania. Jestem także absolwentem
średniej szkoły muzycznej w klasie perkusji.
Na studiach poznałem moją małżonkę
Barbarę, z którą jestem od 36 lat; mamy troje
dzieci oraz czworo wnucząt.
Po studiach przez 2 lata pracowałem jako
nauczyciel muzyki w Szkole Podstawowej
nr 2 w Gniewie. W latach 1988-1999 byłem
pedagogiem szkolnym w Szkole Podstawowej nr 11 w Tczewie. Równolegle (w latach
1988-1997) pracowałem jako nauczyciel gry
na perkusji w Wojskowym Liceum Muzycznym w Gdańsku; moi absolwenci grają
w orkiestrach wojskowych w całym kraju.
Od grudnia 1999 roku jestem dyrektorem
Domu Pomocy Społecznej w Gniewie, który
doprowadziłem do standardów europejskich.
W pracy zawodowej zawsze staram się być
aktywny; byłem w grupie założycielskiej
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Organizatorów i Menedżerów Pomocy Społecznej
i Ochrony Zdrowia; mam wiele kontaktów
zawodowych w kraju i za granicą.
Moją pasją jest muzyka, a szczególnie gra
na perkusji. Moje zainteresowania muzyczne
realizowałem w wielu zespołach grając jazz,
fusion, blues, gospel, pop, rock&roll, szanty.
Jestem radnym Rady Miejskiej w Tczewie już
drugą kadencję. W dwóch komisjach Rady –
Rewizyjnej oraz Polityki Społecznej – uczestniczę w pracach na rzecz i dla dobra
mieszkańców Tczewa.
Kontakt e-mail:

›› mieczyslaw.matysiak@um.tczew.pl

Medal można przyznawać za
działalność naukową, gospodarczą,
społeczną, kulturalną i sportową
oraz inne osiągnięcia promocyjne,
przydające miastu splendoru lub
wyraźne korzyści mieszkańcom.
Może być przyznawany mieszkańcom miasta oraz osobom spoza
Tczewa.
Kandydatów do wyróżnienia
zgłaszają instytucje, organizacje,
zakłady pracy i inne formalnoprawne zbiorowości oraz grupy
składające się z co najmniej
30 mieszkańców Tczewa.
Do wniosku należy dołączyć
szczegółowe uzasadnienie. Złożone
wnioski trafiają
do przewodniczącego Rady
Miejskiej, który konsultuje je
z zespołem złożonym z przewodniczących klubów radnych.
Pozytywnie zaopiniowane wnioski
kierowane są
do komisji merytorycznej
przedmiotu działalności kandydata.
Wnioski pozytywnie zaopiniowane
przez komisję merytoryczną,
kierowane są
do Kapituły Medalu „Pro Domo
Trsoviensi”. W przypadku
pozytywnej decyzji, przygotowywany jest projekt uchwały, który
następnie trafia pod obrady Rady
Miejskiej. W danym roku
kalendarzowym mogą być nadanie
nie więcej niż 3 medale, chyba
że istnieją szczególnie
ku temu powody.
Dniem wręczenia medalu jest Dzień
Tczewa, przypadający
30 stycznia.
Do tej pory przyznanych zostało 41
Medali „Pro Domo Trsoviensi”.
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XXIII sesja Rady Miejskiej
24 września (czwartek), godz. 10.00 Urząd Miejski w Tczewie
(ul. 30 Stycznia 1)
PORZĄDEK OBRAD
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 27 sierpnia 2020 r.
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za wrzesień 2020 r.
6. Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych w okresie od 27
sierpnia do 23 września 2020 r.
CZĘŚĆ DRUGA:
7. Informacja z działalności Młodzieżowej Rady Miasta w roku
szkolnym 2019/2020
8. Informacja o funkcjonowaniu spółek prawa handlowego, w których
Gmina Miejska Tczew posiada udziały za 2019 rok oraz za I półrocze
2020 roku.
9. Informacja z wykonania budżetu miasta Tczewa za I półrocze 2020 r.
10. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 r.
11. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za I półrocze 2020 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
12.1. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek
tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom,
którym powierzono stanowiska kierownicze, przyznawania zwolnień
od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć,
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
niektórych nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w przedszkolach
i szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew,
12.2. zmieniająca uchwałę w sprawie: określenia przystanków
komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Tczew oraz warunków i zasad korzystania
z nich przez przewoźników i operatorów wraz ze stawkami opłat,
12.3. zmian w budżecie miasta Tczewa na 2020 rok,
12.4. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata
2020-2033,
12.5. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości stanowiącej przedmiot prawa własności Gminy
Miejskiej Tczew położonej w Tczewie przy ul. Wojska Polskiego oraz
wyrażenia zgody na udzielenie 99% bonifikaty od ceny sprzedaży,
12.6. zmiany Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Tczewie na okres
kadencji 2018-2023,
12.7. skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa z 3 lipca 2020 r.
12.8. skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa z 8 lipca 2020 r.
12.9. skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa z 28 lipca 2020 r.
12.10. skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa z 30 lipca 2020 r.
12.11. skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa z 10 sierpnia 2020 r.
12.12. skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa z 27sierpnia 2020 r.
12.13. skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa z 28 sierpnia 2020 r.
12.14. skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa z 4 września 2020 r.
13. Zgłaszanie interpelacji, zapytań i wniosków.
14. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania,
życzenia itp.).

››100
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Uczciliśmy 81. rocznicę wybuchu
II wojny światowej
Tekst i zdjęcia:
Małgorzata Mykowska

1

września w Tczewie uczciliśmy 81. rocznicę wybuchu
II wojny światowej i pamięć o pierwszych obrońcach
polskich granic.
Przy obelisku, na Skwerze Weteranów II wojny światowej
spotkali się przedstawiciele władz państwowych, kolejarze, celnicy, samorządowcy
miasta i powiatu, parlamentarzyści, duchowieństwo. W tym
roku, ze względu na epidemię
koronaw irusa, uroczystości były dużo skromniejsze,
z mniejszą liczbą zaproszonych
gości. Z tego samego powodu
nie odbył się też Piknik Historyczno-Militarny na Bulwarze
Nadwiślańskim.
Uroczystości uświetnił udział
Kompanii Honorowej 22. Bazy
Lotnictwa Taktycznego z Malborka oraz tczewskiej Harcerskiej Orkiestry Dętej.
Kazimierz Ickiewicz, historyk i radny Rady Miejskiej,
przypomniał wydarzenia historyczne z 1 września 1939 r.
Hitlerowcy zaatakowali Tczew
już o godz. 4.34, a więc 11 minut przed oficjalnym rozpoczęciem II wojny światowej. Tczewa broniło ponad tysiąc polskich żołnierzy, których głównym zadaniem było zabezpieczenie mostów – kolejowego oraz drogowego – i niedo-

puszczenie do tego, by dostały się one w ręce nieprzyjaciela. Jeśli obrona okazałaby się
niemożliwa, walczący otrzymać mieli rozkaz zniszczenia
obu połączeń, by udaremnić
Niemcom przeprawę przez Wisłę. O godzinie 4.34 rozpoczęło
się natarcie z powietrza. Samoloty bojowe nadleciały w okolice grodu Sambora i zbombardowały strategiczne dla miasta cele: okolice mostu, koszary i elektrownię. W tym samym momencie miał się rozpocząć atak od strony Lisewa.
Na skutek ataków niemieckich, Polacy zostali po ponad
godzinnej obronie, wymianie
ognia, zmuszeni do wysadzenia mostów łączących brzegi Wisły. Pierwsza faza wysadzania rozpoczęła się o godzinie 6.10, kolejna o 6.40. Polscy
żołnierze wykonali powierzone zadanie, mosty nie dostały

się w ręce wroga. Saperzy polscy wykonali rozkaz i uniemożliwili Niemcom opanowanie
mostów i tym samym szybkie
przegrupowanie wojsk z terenu
Wolnego Miasta Gdańska oraz
Prus Wschodnich do Polski.
Udzia ł w urocz ystościach
wzięli m.in.: Andrzej Dera,
sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja
Dudy, poseł Kazimierz Smoliński, reprezentujący prezesa Rady Ministrów, senator RP Ryszard Świlski, Tomasz Słaboszowski, dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku.
Odczytane zostały listy skierowany do organizatorów
i uczestników uroczystości
przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę oraz Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej –
Magdaleny Rzeczkowskiej.

Głos zabrał także prezydent
Tczewa Mirosław Pobłocki:
„Od czasu wojny byliśmy świadkami i uczestnikami wielu wydarzeń, które miały znaczący
wpływ na nasz kraj i na całą Europę. Do patriotycznego kalendarza dołączyliśmy nowe, ważne daty, jak choćby zwycięstwo
Solidarności i pokonanie systemu komunistycznego, utworzenie samorządów lokalnych,
wejście do struktur Unii Europejskiej. Wszystkie one kształtowały nasz naród i suwerenną ojczyznę na zawsze wpisując się na karty historii. Świętując nowe rocznice warto jednak cofnąć się do coraz bardziej odległej historii. Nasze
pokolenie, które ma szczęście
żyć w niepodległym kraju, jest
winne pamięć i szacunek bohaterom września 1939 roku
i wszystkim tym, którzy z bonią i bez broni walczyli z okupantem. Pamiętajmy o tych, bez
których być może dzisiaj nie byłoby wolnej Polski”.
Na zakończenie uroczystości, delegacje złożyły kwiaty pod obeliskiem poświęconym „Bohaterskim żołnierzom 2. Batalionu Strzelców,
obrońcom mostu na Wiśle,
polskim celnikom i kolejarzom z Szymankowa”.
Dla upamiętnienia 81 rocznicy
wybuchu II wojny światowej,
w Centrum Kultury i Sztuki
odbyło się widowisko: Teatr
Piasku Tetiany Galitsyny.
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Podgórna 8
PRZETARG
ROZSTRZYGNIĘTY

W

drodze
przetargu wyłoniony został wykonawca budowy Centrum
Wspierania Rodziny przy ul. Podgórnej
8 w Tczewie.
Na przetarg wpłynęły 3 oferty. Za najkorzystniejsza uznano ofertę firmy F.H.U.
PATMAT z Czarlina,
która zaproponowała
wykonanie zadania
za 806 389,35 zł.
Budowa Centrum
Wspierania Rodziny
jest zadaniem 2-letnim, które polegać będzie na przebudowie
kamienicy przy ul.
Podgórnej 8. Obiekt
będzie pełnił funkcję
tymczasowego, bezpłatnego schronienia dla osób doświadczających przemocy.
W tym celu w kamienicy zostaną zaaranżowane pomieszczenia dla dwóch rodzin
wymagających pomocy. Dodatkowo powstanie pomieszczenie do prowadzenie
wsparcia przez psychologa czy pracownika socjalnego.
Inwestycja będzie realizowana w ramach
projektu pn. „Miasto
od-nowa – rewitalizacja Starego Miasta
i Zatorza w Tczewie”,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata
2014-2020,
Czas realizacji zamówienia to 425 dni od
podpisania umowy.

Małgorzata Mykowska
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Kręta i Podgórna się zmieniają
Tekst i zdjęcie:
Małgorzata Mykowska

Ulica Kręta

Wkrótce zakończy się
przebudowa ulic Krętej
i Podgórnej. Staromiejskie
uliczki dołączą do najbardziej urokliwych zakątków
Tczewa.
Przebudowa obu ulic to jest
to inwestycja samorządu miasta. Pierwotnie zakończenie
prac planowano na koniec lipca – przy ul. Krętej i koniec
sierpnia – przy ul. Podgórnej. Z uwagi na kolizję z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem technicznym, planowane zakończenie inwestycji przesunęło się do połowy
października.
Zakres prac przy obu ulicach
jest podobny. To gruntowana przebudowa obu ulic wraz
z infrastruktura podziemną,
ut worzenie ciągów pieszo jezdnych, wykonanie elementów małej architektury, zagospodarowanie zielenią, wykonanie oznakowania, wykonanie oświetlenia ulicznego, budowa monitoringu wizyjnego.
Przebudowane zostanie także skrzyżowanie ul. Zamkowej z Podgórną, przy ul. Podgórnej wykonane zostaną zatoki postojowe.
Inwest ycje są rea lizowane
w ramach Projektu pn. „Miasto
od-nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie” podlegającego współfinansowaniu z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020.

Wykonano budowę sieci kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, wykonano prace związane z budową nowej linii oświetlenia
oraz przebudową kolizji energetycznych, zakończono wykonanie schodów terenowych,
murów oporowych, donic oraz
nawierzchni.

Do zrealizowania pozostało wykonanie nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego oraz nawierzchnia
tarasu widokowego, wykończenie ścian tarasu widokowego poprzez m.in. wykonanie płaskorzeźby będącej współczesną interpretacją symbolu miasta – gryfa. montaż barierek ochronnych
oraz elementów małej architektury, nasadzenia zieleni.

Ulica Podgórna

Wykonano przebudowę sieci
kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej, rozpoczęto prace konstrukcyjno-budowlane oraz
prace drogowe (tarasy, warstwy konstrukcyjne, ułożenie
krawężnika, częściowe ułożenie nawierzchni chodnika),
rozpoczęto budowę oświetle-

nia oraz prace związane z budową monitoringu.
Do zrealizowania pozostało
wykonanie oświetlenia, prace konstrukcyjno-budowlane
i drogowe: wykonanie schodów terenowych, murów oporowych, tarasów nawierzchni
jezdni i chodników a także roboty wykończeniowe.

››100

››
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Remont Miejskiej Biblioteki Publicznej
Czekamy na oferty

O

Wewnątrz natomiast zmieni
się prawie wszystko – urządzone zostaną nowe sale spotkań warsztatowych i integracyjnych, duża sala konferencyjna, mediateka (do odsłuchiwania zbiorów audio,
płyt). Zbudowana zostanie
winda zewnętrzna dla osób
niepełnosprawnych. Na pod-

daszu będą sale wystawiennicze. Zwiększy się powierzchnia
magazynowa, przebudowane
będą pomieszczenia biurowe,
przebudowane wszystkie instalacje wewnętrzne.
Termin zakończenia prac planowany jest na koniec października 2021 r. Na oferty
czekamy do 25 września br.

Mamy dofinansowanie na stadion
lekkoatletyczny
Blisko 1 mln zł to dofinansowanie przyznane
miastu Tczew na budowę
stadionu lekkoatletycznego przy ul. Bałdowskiej.
Wniosek o dofinansowanie budowy stadionu lekkoatletycznego przy ulicy Bałdowskiej złożony przez miasto Tczew znalazł się na liście wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania
w ramach programu "Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury
sportowej – EDYCJA 2020".

Trwa budowa mostu
przy ul. Łąkowej

Inwestycja jest związana
z budową ostatniego odcinka Wiślanej Trasy Rowerowej.
W miejscu wyburzonej konstrukcji powstaje nowy obiekt.

głoszony został przetarg na modernizację budynku głównego Miejskiej Biblioteki Publicznej, przy ul. Jarosława
Dąbrowskiego 6.

Zabytkowy budynek zostanie gruntownie przebudowany, chociaż wizualnie na zewnątrz niewiele się zmieni.
– wyczyszczona zostanie elewacja, w ymieniony dach,
okna i drzwi.

7

Do końca bieżącego roku ma
potrwać przebudowa mostu nad Kanałem Młyńskim,
w ciągu ul. Łąkowej.

Tekst i zdjęcie:
Małgorzata Mykowska

Zadanie pod nazwą: „Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej
przy ulicy Dąbrowskiego
6 na potrzeby infrastruktury społecznej” realizowane
będzie w ramach projektu
„Miasto od-nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie”.

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

To program realizowany
przez Ministerstwo Sportu.
Dofinansowanie dla miasta
wyniesie 976 800 zł i kształtuje się na poziomie 33 proc.
w ydatków na inwest ycję
poniesionych przez miasto
w roku bieżącym.
Ca łość zadania, k tórego
realizacja rozpoczęła się
w 2019 r. kosztowała miasto blisko 5 mln zł.
– Do tej pory zrealizowaliśmy
pierwszy etap inwestycji. Stadion już od kilku miesięcy służy mieszkańcom. Korzystają
z niego kluby sportowe i osoby indywidualne, zawodnicy
i amatorzy – mówi Mirosław
Pobłocki, prezydent Tczewa.

Obiekt uzyskał certyfikat Polskiego Związku Lekkiej Atlet yk i. Władze PZL A uznały, że na stadionie w Tczewie mogą być rozgr y wane
konkurencje biegowe, chód
sportowy, skok wzwyż, skok
o tyczce, skok w dal, trójskok, pchnięcie kulą, rzut dyskiem, rzut młotem oraz rzut
oszczepem.
Kolejny etap, planowany jest
do realizacji w przyszłym
roku i będzie polegał między innymi na budowie trybun dla kibiców, zaplecza sanitarnego, parkingu, oświetlenia i montażu wyposażenia lekkoatletycznego.

Małgorzata Mykowska

Jak informuje Marcin Górny z Miejskiego Zarządu
Dróg, do tej pory wykonano rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni ul. Łąkowej oraz wykonano rozbiórkę
istniejącego obiektu mostowego, zabito ścianki szczelne oraz wykonano pale, wykonano warstwę zamykającą dno wykopu, wykonano zbrojenie i zabetonowano fundamenty przyczółków,
zakończono budowę sieci
wodociągowej wraz z przyłączami, rozpoczęto prace przy
budowie sieci kanalizacji
deszczowej wraz z przełączeniem przykanalików od rynien spustowych.
W najbliższym czasie kontynuowane będą prace ciesielsko-zbrojarskie w zakresie korpusów i przyczółków, wykonywane korytowanie i warstwy konstrukcyjne, rozpoczną się roboty brukarskich oraz budowlane branży elektrycznej
i teletechnicznej.
Budowa Wiślanej Trasy Rowerowej i przebudowa mostku nad Kanałem Młyńskim
to inwestycja samorządu
miasta Tczewa. Z ramienia
miasta prowadzi ja Zakład
Usług Komunalnych – Miejski Zarząd Dróg. Koszt zadania to 3,4 mln zł.
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020.

Małgorzata Mykowska
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Awanse dla tczewskich nauczycieli

14

naucz ycieli tczewskich szkół podstawow ych otrzymało
awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Fot. Mrtyna Link

Uroczystość odbyła się 4 września w Urzędzie Miejskim
w Tczewie. Przed odebraniem
dokumentu każdy z nauczycieli składał ślubowanie, co następnie potwierdził podpisem.
Zastępca prezydenta Tczewa
Adam Urban wręczył akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielom z tczewskich szkół samorządowych.
Egzaminy na stopień nauczyciela mianowanego (sesja letnia) odbywały się w dniach 2526 sierpnia.

– Cieszę się, że podnosicie
swoje kwalifikacje i umiejętności, które mają wpływ nie
tylko na zwiększenie poziomu edukacji dzieci, ale także na poczucie satysfakcji ze
swojej pracy. Jako samorząd
wspieramy nauczycieli, wiemy, z jaką odpowiedzialnością
wiąże się wasza praca, dlatego
życzę wam wytrwałości, wyrozumiałości i dalszych sukcesów zawodowych – powiedział Adam Urban, zastępca
prezydenta Tczewa.

Martyna Link

NAUCZYCIELAMI MIANOWANYMI ZOSTALI:

›› Tomasz Korowaj,

SP 11 (informatyka)

›› Małgorzata Grzesińska,
SP 5 (technika, plastyka,
matematyka)

›› Monika Narloch,

SP 12 (matematyka)

›› Patryk Dobrzyński,

SP 12 (język angielski)

›› Marta Majka,

SSP2 z OI (język angielski)

›› Annstella Nkatha, P-le
8 z OI (język angielski)

›› Agnieszka Synowiec,
SP 8 (język angielski,
nauczyciel świetlicy)

›› Monika Serkowska,
SP 1 (język angielski)

›› Magdalena Manuszewska,
SP 10 z OI
(język angielski,
nauczyciel
wspomagający)

›› Marlena Falińska,

SP 10 z OI
(nauczyciel wspomagający,
nauczyciel terapeuta)

›› Magdalena Hildebrandt,
SP 10 z OI (wychowanie
przedszkolne, edukacja
wczesnoszkolna, nauczyciel wspomagający)

›› Anna Boguszewska, SP

4 (edukacja przedszkolna)

›› Marta Cisewska,
SP 5 (edukacja
wczesnoszkolna)

›› Katarzyna Solecka,

SP 5 (edukacja
wczesnoszkolna,
wychowawca świetlicy).

Uczniowie wrócili do szkół
Małgorzata Mykowska

Zgodnie z rozporządzeniem
ministra edukacji, 1 września
tczewscy uczniowie wrócili
do szkół. W roku szkolnym
2020/2021 w samorządowych
szkołach podstawowych
w Tczewie, w 260 oddziałach,
uczy się 5542 dzieci, w tym 324
to dzieci uczęszczające do klas 0,
a 635 – pierwszoklasiści.

Poniżej liczba dzieci, które
rozpoczną naukę w poszczególnych szkołach ( łącznie
z klasami 0):

›› SP 1 – 456
›› SSP 2 – 772
›› SP 4 – 614
›› SP 5 – 488
›› SP 7 – 349
›› SP 8 – 333
›› SP 10 – 681
›› SP 11 – 724
›› SP 12 – 1125

Zgodnie z rozporządzeniem
ministra edukacji, zajęcia odbywają się normalnie, z zachowaniem środków ostrożności.
Wszystkie szkoły są wyposażone w środki do dezynfekcji
oraz w termometry. Zalecane
jest częste mycie rąk. W niektór ych szkołach, dla części klas rozpoczęcie zajęć zostało przesunięte (np. lekcje
rozpoczynają się godzinę lub
dwie później). W każdej szkole wygospodarowano miejsce
na tzw. izolatkę, gdzie w ra-

zie potrzeby umieszczony zostanie uczeń zdradzający objawy przeziębienia lub choroby (do czasu odebrania go
przez rodziców lub opiekunów). Działają stołówki szkolne i świetlice.
W przypadku pojawienia się
zachorowań w placówce –
o ewentualnej zmianie metody nauczania na mieszaną
lub zdalną, decyduje dyrektor
szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym i w oparciu
o opinię sanepidu.

››100

››
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100-lecie powrotu Tczewa
w granice Rzeczypospolitej
i zaślubin Polski z Bałtykiem
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Nagrody dla najzdolniejszych
Na wnioski czekamy do końca października
Wydział Edukacji UM

lub prelekcji dotyczących
osiągnięć nagrodzonego,
a w szczególności kosztów
transportu i dojazdu.

tel. 58 77 59 329

Z wnioskami o nagrodę mogą
występować:

Najzdolniejsi uczniowie szkół
podstawowych i ponadpodstawowych oraz studenci
zameldowani w Tczewie
mogą się ubiegać o nagrody
prezydenta Tczewa. Nagrody
przyznawane są w ramach
Programu Wspierania
Edukacji Uzdolnionych Dzieci
i Młodzieży.
Program na celu wspieranie
rozwoju uczniów i studentów, którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu uzyskują
w wybranej przez siebie dziedzinie, bardzo wysokie osiągniecia i chcą je dalej rozwijać.
Pula nagród to 20 t ys. zł.
W ubiegłym roku nagrody finansowe otrzymało 30 młodych tczewian.
Nagrodę przyznaje się w roku
szkolnym, w którym złożono
wniosek za:

›› wybitne osiągnięcia
w nauce,
›› wybitne osiągnięcia
artystyczne.
Prawo do ubiegania się o nagrodę za wybitne osiągnięcia
w nauce przysługuje uczniom,
którzy spełniają następujące
warunki:

Fot. Małgorzata Mykowska

›› dyrektorzy szkół – dla

tom, którzy spełniają następujące warunki:

1

posiadają znaczące osiągnięcia, wykraczające poza program nauczania szkoły wyższej i wykazują się aktywnością w tym zakresie, przy czym
za osiągnięcia i aktywność
uważa się w szczególności:
›› współpracę z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi potwierdzoną efektami
naukowo-badawczymi,
›› publikacje w czasopismach
naukowych.

2

zaliczyli w terminie określonym w regulaminie uczelni, co najmniej pierwszy rok
studiów,

2

3
4
5
6

Prawo do ubiegania się o nagrodę za wybitne osiągnięcia
w nauce przysługuje studen-

Prawo do ubiegania się o nagrodę za wybitne osiągnięcia artystyczne przysługu-

1

są laureatami lub finalistami
ogólnopolskich konkursów,
olimpiad przedmiotowych lub
uzyskują wybitne osiągnięcia
pozaszkolne,
posiadają co najmniej bardzo
dobrą ocenę z zachowania.

uzyskali w okresie zaliczonego roku studiów średnią
ocen nie niższą niż 4,8,
uzyskali wpis na kolejny rok
studiów lub wpis świadczący
o zakończeniu studiów,
nie przebywają na urlopie
dziekańskim,

nie powtarzali i nie powtarzają roku.

je uczniom i studentom, którz y spełniają następujące
warunki:

1

zyskali czołowe miejsca (od
I do III) w konkursach, przeglądach i festiwalach o zasięgu co najmniej ogólnopolskim,

2

są autorami znaczących wydarzeń artystycznych oraz
posiadają co najmniej dobrą
ocenę z zachowania (uczniowie), a w przypadku studentów
– nie przebywają na urlopie
dziekańskim, nie powtarzali
i nie powtarzają roku.
Nagroda rzeczowa może mieć
formę:

›› udostępniania sal znajdu-

jących się w Centrum Kultury i Sztuki, w tym sali
widowiskowej, na potrzeby
prezentacji osiągnięć,
›› udostępniania sal znajdujących się w Fabryce
Sztuk, na potrzeby organizacji wystaw, jako miejsce spotkań, prowadzenia
warsztatów i inn4ej działalności dotyczącej promocji osiągnięć,
›› ponoszenia innych dodatkowych kosztów i wydatków dotyczących zorganizowania wystawy, pokazu

uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
›› rodzice uczniów szkół
podstawowych i ponadpodstawowych, pełnoletni uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz ich
absolwenci
›› studenci
›› dyrektorzy: Miejskiej Biblioteki Publicznej, Centrum Kultury i Sztuki, Fabryki Sztuk, Szkoły Muzycznej w Tczewie
›› organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje,
kluby dla swoich członków
będących uczniami lub
studentami.
Wniosek o nagrodę powinien
zawierać uzasadnienie, z wyszczególnieniem osiągnięć
kandydata ubiegającego się
o nagrodę. Do wniosku należy dołączyć:
›› potwierdzoną kopię świadectwa (indeksu), kartę
ocen semestralnych wystawioną przez dyrektora szkoły/dziekana wyższej uczelni
›› potwierdzone kopie dokumentów wskazujących na szczególne wyniki
w nauce, osiągnięcia edukacyjne, artystyczne
›› potwierdzone kopie zaświadczeń o byciu laureatem lub finalistą konkursu lub olimpiady.
Wnioski należy złożyć do 31
października br.
Szczegółowe zasady przyznawania nagród określa uchwała Rady Miejskiej w Tczewie
nr XLV/409/2018 z 27 września 2018 r.

›› bip.tczew.pl
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Ponad 800 km kajakiem

Andrzej Netkowski dopłynął do Tczewa
Andrzej Netkowski, tczewianin, prezes Stowarzyszenia
Tczewskiego Klubu Abstynenta Sambor, po 14 dniach
samotnej podróży kajakiem,
dopłynął do brzegu Wisły przy
przystani wioślarskiej Unii.

Tczewianin podkreślił, że na trasie spotykał się z życzliwością
i pomocą wielu osób, za co serdecznie podziękował.

Fot. Martyna Link

Wy pr aw a r o z p o c z ę ł a s i ę
7 sierpnia, cała podróż zajęła
mieszkańcowi Tczewa 14 dni,
kajakiem przepłynął z Krakowa do Tczewa – w sumie 836
km. 20 sierpnia został przywitany przez Adama Urbana –
wiceprezydenta Tczewa, radnych miasta i powiatu, rodzinę,
przyjaciół i znajomych. Spływ
odbywał się pod hasłem „Kajakiem przez Polskę” na 40-lecie „Solidarności”, wyprawę
można było śledzić na bieżąco
na profilu facebook.

do skorygowania wcześniejszych planów. Natura jest nie
do pokonania – przyznał Andrzej Netkowski.

– Gratuluję, że w taki charakterystyczny sposób upamiętniłeś i uczciłeś obchody 40-lecia podpisania porozumień sierpniowych, a jak
wszyscy wiemy, to w Tczewie
się zaczęło w Fabryce Przekładni Samochodowych Polmo – powiedział Jacek Prętki, Przewodniczący Sekcji Re-

gionalnej Kolejarzy NSZZ „Solidarność”, a także Prezes KKS
Unia Tczew.
– Cieszę się, że dopłynąłem do
Tczewa bez większych przygód. W czasie podróży zmagałem się z wiatrem, wysokimi falami i skwarem, zdarzały się niebezpieczne momenty.
Zmęczenie czasami zmuszało

Podróżnik od dzieciństwa pasjonuje się królową polskich
rzek. Swoją prawdziwą przygodę z kajakarstwem zaczął
w 1994 roku. Przepłynął kajakiem m.in. Czarną Hańczę,
Kanał Augustowski, Biebrzę, Pisę, Krutynię, Rospudę,
Szkarpawę, Nogat, Wieżycę,
Brdę, Wdę, Słupią, Łupawę,
Drawę. – Tysiące kilometrów
w kajaku, wiele dni z wiosłem
w dłoni. To jest mój żywioł –
mówi podróżnik. To drugi taki
wyczyn tczewianina, w 2013
roku mężczyzna przepłynął
z Oświęcimia do Tczewa, pokonując 907 km.

Martyna Link

Historyczny Rajd Rowerowy

Pierwszym przystankiem był
pomnik żołnierzy austriack ich, k tór z y w 1866 rok u
po przegranej bitwie pod Sadową trafili do Gniewa i Tczewa. Praca i epidemia cholery doprowadziły do śmierci
25 z nich. Ich szczątki złożono na tczewskim cmentarzu.

Fot. Tomasz Jagielski

Oddział Kociewski Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego
zorganizował historyczny rajd
rowerowy. Licznie przybyli
uczestnicy z Tczewa, Gniewu
oraz Suchego Dębu poznali
zabytki i pamiątki na terenie
gminy Tczew.

W Rokitkach przy pamiątkowej tablicy rowerzyści odkryli losy mieszkańców tej osady, którzy zginęli w czasach
II wojny światowej. Śmierć
i cierpienia od niemieckiego

i sowieckiego okupanta warte są uwagi w 81. rocznicę wybuchu wojny. W Lubiszewie
Tczewskim nad jeziorem przypomniano bitwy stoczone nad
jego brzegami w latach 1577

i 1627. Pierwsza była potyczką
wojsk Gdańska i armii Stefana
Batorego, a druga to zmagania
z wojskami szwedzkimi. Przy
miejscowym kościele Sanktuarium Matki Boskiej Pocieszenie rowerzyści poznali przeszłość parafii. Na cmentarzu
odkryli losy Piotra Müllera
miejscowego rolnika i działacza Związku Zachodniego rozstrzelanego w 1939 roku w Lesie Szpęgawskim. Ksiądz Bolesław Piechowski miejscowy
proboszcz zginął w 1942 roku
w obozie koncentracyjnym
w Dachau.
Ta żywa lekcja historii połączona z aktywnością fizyczną na dwóch kołach ukazała piękno i bogatą przeszłość
okolic Tczewa.

Tomasz Jagielski

››100

››
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Przyjezdni doceniają piękne zakątki Tczewa

Poniżej publikujemy obszerne
fragmenty listu:
„W ostatnim czasie zdarzyło mi się kilka razy odwiedzić
Wasze piękne miasto i nie
ukrywam, ze jestem pod jego
wrażeniem, co niewątpliwie
jest zasługą ciężkiej pracy włodarzy miasta z prezydentem
Tczewa na czele oraz radnych,
którzy swoimi uchwałami wy-

Fot. Małgorzata Mykowska

Na ręce przewodniczącego
Rady Miejskiej w Tczewie
Zenona Drewy oraz prezydenta Tczewa Mirosława
Pobłockiego wpłynął list od
mieszkanki Kielc – p. Izabeli
Rycerskiej, która opisała
swoje wrażenia po odwiedzeniu naszego miasta,
a szczególnie osiedla Witosa
– dużo ciepłych słów i wyrazy uznania dla samorządu
miasta i radnego Górek – p.
Kazimierza Mokwy. Mamy
nadzieje, że mieszkańcy
Tczewa podzielają te opinie.
tyczają kierunki jego rozwoju, wspierając kolejne działania. Sama jestem wielką entuzjastką samorządu i podziwiam Wasz pięknie zrobiony
rynek, bulwary nad Wisłą i tereny rekreacyjne, które tam
powstały, w yremontowane
ulice i chodniki, zwłaszcza te
główne, i znajdujące się przy
nich ścieżki rowerowe, któ-

rymi miałam okazję się poruszać. Przyznam jednak, ze najbardziej urzekła mnie Wasza
troska o jakość życia mieszkańców na osiedlach.
Z wielkim zachwytem podziwiałam np. skwer osiedlowy
750-lecia Tczewa przy ul. Broniewskiego na osiedlu Witosa,
gdzie na pochyłym obszarze,
zapewne kiedyś nieużytków,

zrobiono przepiękne miejsce rekreacji i wypoczynku.
Ciekawie zestawione rośliny
na starannie wykoszonej trawie, alejki, ławeczki, oświetlenie, wiata na spotkania towarzyskie, a całość scenerii
uzupełnia piękny staw. Kolejny skwer na tym samym osiedlu, przy ul. Stanisławskiego,
ze swoją roślinnością, stawem
i siłownią dopełnia miejsca rekreacji dla mieszkańców.
Do tego całkowicie zachwyciła i urzekła mnie świetlica na tym samym osiedlu.
Piękny, nowoczesny budynek
z miejscem na bibliotekę, salami do wykorzystania w różnych celach, zadbane otoczenia świadczą o ogromnej pracy, która trzeba było wykonać,
aby mieszkańcy osiedla mogli
korzystać z takich obiektów.
Chciałabym bardzo serdecznie pogratulować Waszemu
radnemu p. Kazimierzowi
Mokwie, który, jak się dowiedziałam, był głównym inicjatorem postania tych wszystkich obiektów, ale również całej radzie, za wspieracie taki
inicjatywy i macie w swoim
składzie radnych tak zaangażowanych w sprawy mieszkańców, a także prezydentowi za realizację (…).”
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Ze Skultetem i Kopernikiem pr

Wystawa, która sięga gw

Tekst i zdjęcia:
Małgorzata Mykowska

Aleksander Skulteti (Skultet)
i Mikołaj Kopernik – dwie
wielkie postacie, zaprzyjaźnieni ze sobą humaniści,
którzy wywarli wpływ
na dotychczasowe postrzeganie świata. To im została
poświęcona 78. wystawa
historyczna w Fabryce Sztuk.

– Na ekspozycji przybliżamy
losy dwóch wybitnych uczonych, niezwykle ciekawych
świata, którzy ten świat znacząco zmienili. Kartograf, historyk, kanonik warmiński,
rodowity tczewianin Aleksander Sculteti przyjaźnił się
i współpracował z wielkim
polskim astronomem Mikołajem Kopernikiem, twórcą heliocentrycznej teorii budowy
świata – mówi Alicja Gajewska, dyrektor Fabryki Sztuk.

Ekspozycja przybliża losy dwóch wybitnych uczonych – Aleksandra Skulteta i Mikołaja Kopernika
– To wspa nia ła w ystawa,
która sięga gwiazd – powiedział Mirosław Pobłocki,
prezydent Tczewa. – Zachęcam do jej odwiedzenia nie
tylko tych, którzy interesują
się astronomią – to ekspozycja dla wszystkich. Przy okazji warto dowiedzieć się, kim

był Aleksander Skultet – patron tczewskiej biblioteki.
Ten tczewianin z pochodzenia, uczony i przyjaciel Mikołaja Kopernia m.in. czterokrotnie był więźniem Watykanu. Gratuluję pracownikom Fabryki Sztuk wspaniałego przedsięwzięcia – wiem,

Organizatorzy wystawy podziękowali wszystkim, którzy przyczynili się do powstania ekspozycji, a było to łącznie ok. 130 osób. Wystawa została objęta patronatem Prezydenta Miasta Tczewa i Polskiej Agencji Kosmicznej. Autorem scenariusza i kierownikiem produkcji jest Józef M.
Ziółkowski.
Szczególne wyróżnienia Fabryki Sztuk, jakimi są Denary
Tczewskie Sambora II otrzymali: Barbara Motyl-Tecław,
Jarosław Pióro, Marcin Krzemiński, Andrzej Mańkowski,
Mirosław Orlikowski i Mirosław Baka.

że nie spoczęli na laurach i już
myślą o kolejnej wystawie…
Wystawa ma charakter interdyscyplinarny. Sporo miejsca poświęcono astronomii,
tak bliskiej Kopernikowi. Przy
pomocy projekcji 3D pokazane zostały główne założenia
układu geocentrycznego. Z kolei w celu prezentacji układu
heliocentrycznego zbudowano
makietę z ruchomymi planetami i przygotowano projekcję multimedialną opowiadającą o Wszechświecie.
Wystawa jest doskonałym połączeniem tradycji z nowoczesnością. Obok tradycyjnych
form opisu, takich jak: plansze
tematyczne, eksponaty, scenki, zastosowaliśmy nowoczesne środki wyrazu. Narratorem w filmach wyprodukowanych specjalnie na tę okoliczność, jest ceniony aktor Mirosław Baka.

Spotkanie z przyjaciółmi Fabryki Sztuk uświetnił występ gregoriańskiego chóru
– Schola Cantorum Gymevensis z Gniewa

Zwiedzając ekspozycję podążamy śladami tytułowych

››100

››
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Co słychać w Fabryce Sztuk?

Z

apraszamy do skorzystania z naszych propozycji online (słuchowiska,
warsztaty plastyczne, wystawy, lekcje muzealne). Równie gorąco
zachęcamy do odwiedzenia fabrycznych murów, obejrzenia wystaw
historycznych i sztuki współczesnej. Wśród naszych propozycji znajdują
się ponadto warsztaty artystyczne dla dzieci i dorosłych oraz konkursy.
WYSTAWY

Prezydent Mirosław Pobłocki i dyrektor Fabryki Sztuk Alicja Gajewska
podziękowali tym, którzy pomogli zorganizować wystawę. Na zdjęciu
z Magdaleną Kubicką-Netką
postaci, pokazując miejsca, w których się wychowywali, kształcili i pracowali. Życiorysy obu uczonych zostały przedstawione na tle czasów, w których
żyli. Dwie epoki: średniowiecze i odrodzenie, dwa
systemy świata: geocentryczny i heliocentryczny,
dwa państwa: schyłkowy
zakon krzyżacki i Rzeczpospolita ostatnich Jagiello-

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

nów, dwa wyznania: katolicyzm i protestantyzm.
Mimo niesprzyjającego czasu, ze względu na epidemię
koronawirusa, od otwarcia
wystawy 18 maja do końca
sierpnia zwiedziło ją blisko
1700 osób, w tym prawie 800
turystów. Kolejne osoby brały
udział w konkursach i warsztatach związanych tematycznie z przedsięwzięciem.

Odwiedzający Fabrykę Sztuk mogą skorzystać z pomocy i wiedzy
przewodników po wystawie (na zdjęciu Józef Ziókowski)

ul. 30 Stycznia 4
›› „Ze Skultetem i Kopernikiem
przez XVI wiek” – poznasz losy
i dokonania dwóch wybitnych
uczonych, a także dowiesz się
więcej o realiach, w których
przyszło im żyć.
›› Skarby Fabryki Sztuk – zobacz
zabytki archeologiczne i muzealia
związane z dziejami Tczewa
›› dziedziniec – zabytkowa
Poniatówka, makieta starego
Tczewa, lapidarium – to tylko
niektóre elementy, które
przyciągną Twoją uwagę
›› 1.09-4.10 – wystawa „Tczew
pod okupacją hitlerowską” oraz
„Pierwsi w boju. Historia 2.
Batalionu Strzelców w Tczewie”
›› 24.09-31.10 – malarstwo Joanny
Czarneckiej
›› 14.10-15.11 – pokonkursowa
wystawa fotograficzna „Wakacje
z aparatem”
›› 4-30.11 – wystawa fotograficzna
„Rytmy natury”
›› 18-30.11 – wystawa malarstwa
SONR
›› 6.12-22.01 – wystawa „W świecie
dziadków do orzechów” z kolekcji
Jana Łomnickiego
›› 9.12-6.01 – malarstwo Pawła
Galińskiego

›› 11.09-11.10 – rzeźba i rysunek

prof. Magdaleny Schmidt-Góry

›› 16.10-28.11 – wystawa prac

studentów rzeźby ASP w Gdańsku

›› 3.12-6.01 – malarstwo Zofii
Gąsiorowskiej

ul. Podmurna 12
od 23.10 – wystawa o Szkole
Morskiej w Tczewie
czasowe wystawy plenerowe
do końca roku:
„Generał Józef Haller i Błękitna
Armia”, arkady w Parku Kopernika
EDUKACJA
dzieci:
poniedziałki o 16.00 – plastyka*
dorośli:
poniedziałki o 17.30 – ceramika*
10,00 zł/1 warsztaty, 10% zniżki
rodziny:
soboty: 5, 19.09, 3, 17.10, 7, 21.11
o 12.00 – spotkania z koci koci…
Kociewiakiem*, czyli plastyka
połączona z zabawą
12.12 o 11.00 – bożonarodzeniowe
warsztaty plastyczne*
osoby indywidualne i rodziny:
spacer po mieście z przewodnikiem
– zgłoszenia: tel. 607 471 550*
oprowadzanie po wystawach –
zgłoszenia: tel. 607 471 550*
* obowiązują zapisy

ul. Podmurna 15

Wszystkie propozycje, z wyjątkiem
ceramiki, BEZPŁATNE

Odwiedź kamienicę na Starym
Mieście, by poczuć klimat epoki
napoleońskiej oraz zobaczyć
pamiątki związane z olimpijczykiem
Kazimierzem Zimnym, a także
zwiedzić wystawy czasowe:

Fabryka Sztuk, ul. 30 Stycznia 4,
codziennie: 10.00-18.00
przerwy na dezynfekcję: 12.0012.15, 14.00-14.15, 16.00-16.15
ostatnie wejście o 17.15
›› www.fabrykasztuk.tczew.pl
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In Memoriam – Festiwal Grzegorza Ciechowskiego

instytucji. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu kolejnej edycji Festiwalu.
Festiwal był współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej
Tczew przeznaczonych na realizację zadania publicznego pt:
„Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego”. Sponsorami imprezy byli również: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tczewie, Bank Spółdzielczy w Tczewie, Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie, Apator
Metrix, Starostwo Powiatowe,
Przychodnia Rogowscy. Firmy
te od wielu lat wspierają przedsięwzięcia festiwalowe.

Przedsięwzięcia festiwalowe nie
doszłyby do skutku, gdyby nie
zaangażowanie, inwencja, twórczy zapał i finansowe wsparcie
wielu podmiotów – osób, firm,

Bez pomocy rzeczowej i osobistej pracy wielu osób nie udałoby się zrealizować wszystkich

zamierzonych przedsięwzięć.
Działania festiwalowe w różnej formie wspierały: Centrum Kultury i Sztuki, Fabryka Sztuk, Restauracja „Piaskowa”, Fanklub „Republika Marzeń”, Stowarzyszenie „Porozumienie na Plus”.
Dziękuję tczewskim i regionalnym mediom, w szczególności
Telewizji Tetka, Radiu Tczew,
Radiu Gdańsk, Tcz.pl i Wrotom
Tczewa za informacje zapowiadające Festiwal i relacje z działań festiwalowych.
Jeszcze raz wszystkim serdecznie dziękuję za bezcenną pomoc
i osobiste włączenie się w przygotowanie i realizację In Memoriam XIX Festiwalu Grzegorza
Ciechowskiego w Tczewie.

Józef Golicki

Fot. Ireneusz Jędruch

grafii Grzegorza Ciechowskiego”. Wszyscy uczestnicy koncertów opracowali i wykonali utwory z repertuaru naszego artysty.
Zaprezentowano dorobek Grzegorza Ciechowskiego odwołując
się do tradycji muzyki klasycznej
i różnych odmian muzyki rockowej. Na długo w pamięci słuchaczy pozostaną interpretacje
przygotowane specjalnie na Festiwal przez Golden Life i znakomite, zdawałoby się nieprzetłumaczalne na język muzyki poważnej, klasycznej, interpretacje
w wykonaniu Orkiestry Kameralnej Progress pod dyrekcją
Szymona Morusa.

Fot. Ireneusz Jędruch

Głównymi punktami programu
In Memoriam XIX Festiwalu
Grzegorza Ciechowskiego były
koncert finałowy XIV Ogólnopolskiego Konkursu Piosenek Grzegorza Ciechowskiego, z nagrodami ufundowanymi przez Marszałka Województwa Pomorskiego, Prezydenta
Tczewa, Starostę Tczewskiego,
Stowarzyszenie „Porozumienie
na Plus” i Fanklub „Republika
Marzeń”, koncert zespołu Golden Life, koncert „Wielki hipnotyzer” w wykonaniu Orkiestry Kameralnej Progress i wystawa fotograficzna „Z dysko-

Fot. Ireneusz Jędruch

J

uż po raz dziewiętnasty odbył się w Tczewie In Memoriam Festiwal Grzegorza
Ciechowskiego. To święto muzyki i poezji naszego artysty
musiało, w czasie pandemii koronawirusa, odbyć się w nowej,
nowatorskiej formie. Wszystkie
imprezy odbyły się bez udziału
publiczności. Wydarzenia festiwalowe były transmitowane
na żywo z sali widowiskowej
Centrum Kultury i Sztuki. W relację online wpleciono reportaż
z wystawy przygotowanej przez
Fabrykę Sztuk. Znalazły się tam
również spoty festiwalowe, archiwalne materiały muzyczne
z innych edycji festiwalu, fragmenty wspomnień Grzegorza
Ciechowskiego dotyczące Tczewa oraz wywiady z organizatorami, artystami i uczestnikami
tegorocznego Festiwalu. Ten obszerny materiał dzięki Telewizji
Tetka realizującej transmisję
można było oglądać za pośrednictwem serwisu internetowego YouTube na całym świecie.
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Wakacje
z aparatem

K

Tekst i zdjęcie:
Miejska Biblioteka Publiczna
w Tczewie

oniec wakacji to
dobry moment, by
uporządkować fotograficzne archiwum.
Może znajdą się w nim
zdjęcia spełniające wymogi konkursu „Wakacje z aparatem”. Jeśli nie, to warto chwycić za aparat, wybrać
się na spacer i uchwycić piękno kończącego
się lata. Jest na to czas
do 30 września. Nagrody czekają:

Pomimo niesprzyjającej aury,
5 września, na skwerze przy
fontannie na Suchostrzygach
pojawili się fani polskiej
literatury, by jak co roku
posłuchać fragmentów dzieł
wybitnych twórców.

›› 1. miejsce – nagroda
Dyrektor Miejskiej Biblioteki
w Tczewie Krzysztof Korda,
uczennica Zespołu Szkół Budowlanych i Odzieżowych Roksana
Gros, uczeń Zespołu Szkół Technicznych Jan Lutyński, uczennica Zespołu Szkół Ekonomicznych Natalia Gołębiowska i nauczyciel historii Karol Apostołowicz, reprezentujący II Liceum Ogólnokształcące, przeczytali opowiadanie pt.: „Wieża
Świetojańska z publikacji Karola Borchardta „Znaczy Kapitan”.

To najlepsza i najpopularniejsza książka marynistyczna wydana w Polsce. Zaliczana jest do kanonu literatury
polskiej XX wieku. Karol Olgierd Borchardt na kartach
swego najważniejszego dzieła jest piewcą i kronikarzem
pionierskiej epoki w dziejach
naszej f loty morskiej. Autor ukończył Szkołę Morską
w Tczewie, a w tym roku przypada setna rocznica jej założenia – stąd też wybór lektu-

ry czytanej w dniu Narodowego Czytania.
Interpretatorzy w przejmujący sposób oddali prawdziwe emocje jakie towarzyszyły uczniom płynącym na żaglowcu Lwów: radość, strach,
nadzieję.
Na zakończenie spotkania odbył się quiz wiedzy o mieszkańcach naszego miasta, budowlach, miejscach ściśle związanych z tradycjami morskimi.

Cztery pory roku w Tczewie
Do wygrania 3500 zł

P

rezydent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki zaprasza do udziału
w VII edycji Konkursu fotograficznego „Cztery pory roku
w Tczewie – kalendarz 2021”.
Przewidziana pula nagród finansowych to 3,5 tys. zł.
Zdjęcia powinny przedstawiać
Tczew w czterech porach roku.
Mogą to być fotografie przedstawiające ciekawe, urokliwe miejsca, ale też wydarzenia plenerowe, imprezy. Zdjęcia nie muszą być wykonane
w 2020 r., ale powinny przedstawiać stan aktualny.
Celem konkursu jest fotograficzne przedstawienie walorów
Tczewa, a zwycięskie fotografie posłużą do wykonania kalendarza na 2021 rok.

Konkurs ma charakter otwarty.
Prace konkursowe należy przesłać e-mailem na adres: sniegula@um.tczew.pl lub dostarczyć
do Urzędu Miejskiego (Biuro
Rzecznika Prasowego) do 31
października 2020 r. z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”.
Prace konkursowe powinny
być dostarczone w postaci plików cyfrowych o rozdzielczości przynajmniej 300 dpi, dłuższym boku 45 cm, w standardzie RGB lub w skali szarości
e-mailem lub na elektronicznym nośniku danych. Dodatkowo można też dołączyć odbitki na papierze fotograficznym w formacie 30x20 cm.
K a ż dy uc z e s t n i k zg ł a s z a
od 4 do 8 fotografii pozio-

m y c h u w z g l ę d n i aj ą c y c h
wszystkie por y roku, które wcześniej nie były nigdzie
publikowane ani zgłaszane do
innych konkursów.
Prace konkursowe należ y
oznaczyć imieniem i nazwiskiem autora oraz opisem
zdjęcia, uwzględniający m
porę roku, datę i miejsce jego
wykonania.
Warunkiem wzięcia udziału
w konkursie jest przekazanie
wraz z fotografiami podpisanej czytelnie karty zgłoszenia.
Kartę zgłoszenia, której wzór
stanowi załącznik do regulaminu można pobrać w siedzibie organizatora lub ze strony
www.wrotatczewa.pl

ZOBACZ TEŻ – STR. 24 PM

pieniężna w wysokości 1500,00 zł – ufundowana przez starostę
Mirosława Augustyna,

›› 2. miejsce – bon upominkowy o wartości
700,00 zł – ufundowany przez Fabrykę
Sztuk,

›› 3. miejsce – bon upominkowy o wartości
500,00 zł – ufundowany przez Fabrykę
Sztuk,

›› wyróżnienie – bon

upominkowy o wartości 250,00 zł – ufundowany przez Fabrykę
Sztuk,

›› nagroda za debiut

– tablet ufundowany
przez posła Kazimierza Smolińskiego,

›› nagroda za zdjęcie

najlepiej promujące
Tczew – dysk przenośny ufundowany
przez Urząd Miejski
w Tczewie,

›› dla wszystkich na-

grodzonych pakiety darmowych odbitek Studio Foto Video Tomasz Telefus
w Tczewie.

Regulamin konkursu:
›› fabrykasztuk.tczew.pl
Organizator:
›› Fabryka Sztuk w Tczewie
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Bezpieczna droga do szkoły
Tekst i zdjęcie:
Straż Miejska w Tczewie

W trosce o najmłodszych, którzy rozpoczęli nowy rok nauki,
strażnicy miejscy kolejny raz
prowadzą akcję „Bezpieczna
droga do szkoły”. We wspólne
działania zaangażowało się
17 jednostek z woj. pomorskiego, w tym Straż Miejska
w Tczewie.
Funkcjonariusze już w sierpniu kontrolowali stan przyszkolnej infrastruktury, a gdy
zabrzmiał pierwszy dzwonek,
ruszyli do szkół, by służyć radą
i pomocą. Akcję zorganizowała Prefektura Straży Gminnych i Miejskich Województwa Pomorskiego.
– W ramach pierwszego etapu d z ia ł a ń, k tór y roz p o czął się 20 sierpnia, strażnicy sprawdzali oznakowanie
przejść dla pieszych, stan barierek, ogrodzeń oraz innych
zabezpieczeń przy szkołach
i przedszkolach – mówi An-

drzej Jachimowski, komendant Straży Miejskiej w Tczewie. – Jeśli stwierdzali jakiekolwiek uchybienia, informowali o nich właściwe instytucje prosząc o jak najszybsze
usunięcie nieprawidłowości.
W poprzednich latach zastrzeżenia funkcjonariuszy
najczęściej dotyczyły mało
widocznego poziomego oznakowania przejść dla pieszych
oraz wykrzywionych, odwróconych lub zasłoniętych przez
zieleń znaków drogow ych.
W niektórych miejscach znaki
trzeba było stawiać na nowo.

W pojedynczych przy padkach napraw y, uzupełnienia lub odświeżenia wymagały stojące przed szkołami
barierki ochronne. Incydentalnie zdarzały się zastrzeżenia do stanu ogrodzenia placówek oświatowych lub zamontowanych przy nich progów zwalniających.
Z początkiem września strażnic y skoncent rowa li się
na promowaniu właściwych
zachowań na drodze. Ich działania polegały na przeprowadzaniu przez jezdnię najmłodszych uczniów. Przy szkołach

i przedszkolach stanęły patrole, które interweniowały wobec kierowców popełniających
wykroczenia drogowe.
– Niestety, strażnicy wciąż
miewają do czynienia z niefrasobliwymi rodzicami, którzy
odwożąc do szkoły swoje dzieci, narażają na niebezpieczeństwo inne maluchy. Problemem bywa blokowanie chodników, zastaw ianie samochodami przejść dla pieszych
oraz niestosowanie się do obowiązujących znaków – dodaje Monika Fabich ze Straży
Miejskiej.

Straż Miejska w sierpniu

W

sierpniu tczewska
Straż Miejska odnotowała 532 interwencje, w tym 339 zgłoszonych
przez mieszkańców i przedstawicieli instytucji, 193 – pozostałe, w tym zgłoszone przez
dyżurnych Komendy Powiatowej Policji w Tczewie i interwencje własne strażników.

›› Dzielnicowi strażnicy miej-

scy działający na osiedlach
Suchostrzygi i Bajkowym
podjęli 25 interwencji własnych oraz 49 zleconych
(przez administracje i mieszkańców osiedli, dyżurnych
SM), nałożyli 10 mandatów karnych na łącznie 750

zł, wystawili 12 wezwań dla
sprawców wykroczeń drogowych oraz 6 osób pouczyli.
Na Os. Ga r nuszewsk ie go i Zatorzu dzielnicowi
podjęli 17 interwencji własnych oraz 53 zlecone, nałożyli 6 mandatów karnych
na łącznie 400 zł, wystawili 11 wezwań dla sprawców
wykroczeń drogowych oraz
33 osoby pouczyli.
Interwencje dzielnicowych
dotyczą głównie spraw por z ąd kow yc h , s p o ż y w ania alkoholu w miejscach
publicznych, w ykroczeń
drogowych.

›› Doprowadzono do usunię-

cia długo nieużytkowanego pojazdu – Volkswagena
z ul. Dworcowej.

›› Do Komendy Powiatowej

Policji przekazano materiały z monitoringu dotyczące:
uszkodzenia mienia (6, 19,
26 sierpnia), kradzieży mienia (6 sierpnia), usiłowania
kradzieży (12 sierpnia), kradzieży roweru (13 sierpnia),
kolizji drogowej (14, 17, 25,
28 sierpnia), oszustwa (14
sierpnia).

›› W związku z epidemia ko-

ronawirusa mieszkańcom
przeby wającym na kwa-

rantannie przekazano 12
pakietów żywnościowych.
Na bieżąco zwracano uwagę mieszkańcom, którzy
w miejscach publicznych
nie stosowali się do zaleceń związanych z ochroną
epidemiczną.

›› Przeprowadzono działania

dotyczące egzekwowania od
właścicieli psów niezgodnego z przepisami wyprowadzania czworonogów i sprzątania po nich. Przeprowadzono 15 interwencji. Pouczono 2 osoby, skierowano
2 wnioski do sądu. 5-krotnie
zgłoszono do schroniska informację o psach bez opieki.

››100

››

ROWER

100-lecie powrotu Tczewa
w granice Rzeczypospolitej
i zaślubin Polski z Bałtykiem
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Aktualne kampanie rowerowe
Rowerem do pracy

Grzegorz Pawlikowski
Samodzielne stanowisko
ds. polityki rowerowej
tel. 58 77 59 428

Trwa czwarta edycja konkursu Rowerem do Pracy. W konkursie bierze 54 firm i 421
pracowników, którzy wykonali dotychczas ponad 45 tys.
przejazdów rowerem, w tym
ponad 33 tys. do/z pracy.

Rejestracja (do 4.10.2020 r.):
›› roweremdopracy.tczew.pl

Fot. Katarzyna Gapska/FotoPoto.pl

Celem konkursu jest zachęcenie pracowników firm z siedzibą i/lub oddziałami na terenie Tczewa do regularnych
przejazdów do i z pracy rowerem. Ponadto akcja ta ma
mobilizować pracowników do
prowadzenia zdrowego stylu życia i budować nawyk codziennego poruszania się rowerem po mieście.

Michał, dla którego rower to „furtka
do wolności”

Tczewski Bon Rowerowy
Trwa realizacja (prawdopodobnie pierwszego w Polsce),
Tczewskiego Bonu Rowerowego – programu rozwoju ruchu
rowerowego „Hop na Rower!”.
Program ma zachęcić mieszkańców i mieszkanki Tczew a do roz p o c z ę c ia ja z dy

na rowerze poprzez naprawę
ich rowerów oraz przeszkolenie w zakresie bezpiecznej
jazdy na rowerze po Tczewie.
Tczewski Bon Rowerowy to
pakiet: 1 ser wis roweru +
1 godz. nauki jazdy na rowerze
w ruchu ulicznym. Odbiorcami pakietów mogą być tylko
osoby zamieszkałe na terenie
miasta Tczewa, które w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie
korzystały z roweru. Ponadto preferuje się osoby (pierwszeństwo dla kobiet) korzystające dotychczas w dojazdach
do/z pracy z komunikacji
publicznej.

Szczegóły:
›› rower.tczew.pl

Kierowco!
Ustąp pierwszeństwa
Według danych Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji
w latach 2007-2019 w Tczewie
doszło do 189 zdarzeń drogowych z udziałem osób poruszających się na rowerach.
Ich głównym powodem było
nieudzielenie pierwszeństwa
przejazdu rowerzystom przez

kierowców (77 przypadków
czyli 70 proc. wszystkich zawinionych przez kierowcę).
W odpowiedzi na to wyzwanie opracowaliśmy kampanię, której celem jest edukacja w zakresie obowiązku
ustąpienia pierwszeństwa rowerzystom. W ramach akcji
„Kierowco! Ustąp pierwszeństwa rowerzyście” informujemy kierowców, że przecinając
przejazd dla rowerów, muszą
ustąpić rowerzyście.
Celem naszej kampanii jest
zmniejszenie liczby zdarzeń
drogowych z udziałem rowerzystów, a co za tym idzie poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Więcej:
›› rower.tczew.pl/
ustap-pierwszenstwa/
Na naszej stronie szczegółowo
opisujemy przepisy na podstawie których rowerzysta ma
pierwszeństwo na przejeździe
rowerowym oraz omawiamy
kilka przejazdów rowerowych
w Tczewie, na których rowerzyści tego pierwszeństwa
nie mają.

Na Mevo poczekamy dłużej…
Obszar Metropolitalny
Gdańsk-Gdynia-Sopot

K

rajowa Izba Odwoławcza
podjęła decyzję o przywróceniu Nextbike Polska S.A. do dialogu konkurencyjnego dotyczącego roweru Mevo. Spółka została wykluczona z rozmów w czerwcu tego roku w związku z nienależytym wykonaniem projektu Mevo 1.0. Decyzja o włączeniu Nextbike Polska S.A.
do dialogu oznacza wydłużenie procedury przetargowej
o kilka tygodni.
Operatorem roweru metropolitalnego Mevo od marca

do października 2019 r. była
spółka celowa założona przez
Nextbike Polska. NB Tricity w 100 procentach należała
do Nextbike Polska i powołana
została wyłącznie do realizacji projektu Mevo. Bezpośrednim powodem wypowiedzenia
umowy był formalny wniosek
NB Tricity o poparcie planu
restrukturyzacji spółki oraz
brak należytego wykonania
umowy. Problemów we współpracy z wykonawcą Mevo było
sporo. Kolejni prezesi Nextbike’a deklarowali kolejne terminy dostaw rowerów. Nie były
one dotrzymywane. Kluczowy, acz z miesiąca na miesiąc
coraz lepiej rozwiązywany był
problem z ładowaniem i serwisowaniem rowerów na czas.

W maju został ogłoszony dialog konkurencyjny dot. nowego Mevo. Wśród uczestników,
którzy zgłosili się do udziału była także spółka Nextbike
Polska. W czerwcu tego roku
komisja przetargowa złożona z przedstawicieli OMGGS,
oficerów rowerowych z Gdyni, Gdańska, Sopotu i Tczewa, specjalistów ds. zamówień publicznych i prawników
zdecydowała o wykluczeniu
Nextbike Polska z postępowania przetargowego dot. Mevo
2.0. Powodem było nienależyte wykonanie projektu Mevo.
Spółka Nextbike Polska nie
zgodziła się z tą decyzją i odwołała do Krajowej Izby Odwoławczej, która zdecydowała
o unieważnieniu wykluczenia.

W dotychczasow ym postępowaniu brały udział dwie
f ir my: konsorcjum BikeU
i Freebike oraz firma Marfina
(Movienta) z podwykonawcą
Geovelo. Decyzja KIO o konieczności zaproszenia trzeciej firmy oznacza, że przeprowadzona zostanie nowa runda rozmów z Nextbike Polska. Kolejnym krokiem będzie
ogłoszenie ostatecznych warunków zamówienia publicznego, co nastąpi prawdopodobnie późną jesienią. Wcześniej odbędzie się też kolejna tura rozmów z mieszkańcami dot. Mevo 2.0. Po ogłoszeniu ostatecznego opisu zamówienia zaproszone firmy
będą miały przynajmniej 10
dni na złożenie ofert.
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Fabryka wafli w służbie… germanizacji
Tekst i zdjęcie:
Dawny Tczew

N

iepozorne blaszane pudełko po ciastkach, odkryte na jednej z aukcji
internetowych, doprowadziło do odnalezienia nieznanego epizodu z realizacji polityki
germanizacji Tczewa z początku XX wieku. Zbadanie napisu i zdjęcia znajdującego się
na wieczku pozwoliło na odkrycie zapomnianej tczewskiej fabryki, która powstała
w celu zwiększenia niemieckiego stanu posiadania w prowincji Prus Zachodnich, a tak,
jak wiele innych, okazała się
kompletnym fiaskiem zamierzeń jej fundatorów.

Historia ukryta
na pudełku
Na ozdobnym pudełku znajduj e s ię z dj ę c ie s t a r s z e go, poważnego mężczyzny
oraz napis Ostdeutschen Biscuit und Waffelfabrik Dirschau. W tłumaczeniu oznacza on Wschodnioniemiecką
Fabrykę Biszkoptów i Waf li
w Tczewie, która według Akt
Nadzoru Budowlanego Magistratu Miasta Tczewa znajdowała się na ówczesnej Gosslerstrasse 10-11 (dzisiejszy budynek ZKZ na ul. Sobieskiego). Daty skrajne dla posesji
to lata 1901-1941, natomiast
w „Historii Tczewa ” pod red.
W. Długokęckiego jest informacja o powstaniu w tym samym miejscu w 1911 r. fabryki
F. Bienerta. Jako kolejny właściciel pojawia się Hugo Kriesel Maschinenfabrik (figuruje
z Friztzem Bienertem). Nasuwa się wniosek, że fabryka ciastek funkcjonowała w latach
1901-1911. W oficjalnym sprawozdaniu tczewskiego magistratu pod rokiem 1901 znajduje się informacja: „Pan Nadprezydent von Gossler przybył
tu 5 października aby odwiedzić nowe obiekty przemysłowe (Fabryka Biszkoptów i Fabryka Chleba), nowo zbudowane domy Urzędniczej Spół-

dzielni Budowlanej na ulicy Okrężnej i nowe budynki
na Rynku oraz Szpital Joannitów. Ulica Okrężna dla uczczenia Nadprezydenta otrzymała
przy tej okazji nazwę GosslerStrasse”. Potwierdza to założenie fabryki w 1901 r., a jej dalsze losy odnaleźliśmy w polskiej prasie tamtego okresu.

Zwiększyć niemiecki
stan posiadania
O założeniach i kłopotach fabryki biszkoptów i wafli, nie
bez satysfakcji, pisano w gazecie „Postęp” z 17 sierpnia 1902
r.: „Celem wzmocnienia niemczyzny w Prusach Zachodnich
powołano do życia wiele przemysłowych zakładów, które
nieustannie upadają. W Gdańsku samym już kilka tego rodzaju zakładów zbankrutowało. Teraz donoszą do Gaz.
Grudziądzkiej, iż tak wielce sławiona niemiecka fabryka biszkoptów i wafli w Tczewie wcale tak dobrze nie stoi,
gdyż nie płaci żadnej dywidendy akcyonaryuszom, a w zeszłym roku nawet pracowała z 27,433 mrk. 42 fen. podbilansu. Wszystkie te fabryki
dawno by już całkiem podupadły, gdyby je rząd ustawicznie
nie wspierał. Wiedzą o tem dobrze, że i komisya kolonizacyjna we wysokiej mierze popierała te fabryki. Tak jakoś
sztuczny wielki przemysł zapoczątkowany w Prusach zachodnich i w Księstwie przez
dawniejszego ministra Gosslera, nie przychodzi niemieckości z pomocą, lecz przeciwnie
powoduje tylko krachy.” Dwa

lata później ta sama gazeta
pisała: „Tutejszej wschodnioniemieckiej fabryce biskwitów
i wafli źle się powodzi. Zeszłoroczny bilans wykazał 42 000
m. niedoboru, a tegoroczny już
przeszło 80 000 mrk. Bieda to
wielka, gdy nie można związać końca z końcem. Fabryka
ta to spółka z ograniczoną poręką, założona przez zmarłego prezydenta Gosslera, który handel niemiecki na kresach wschodnich usiłował
podnieść. Jakoś mu się to jednak nie udało, bo już rozmaite za jego pośrednictwem powstałe przedsiębiorstwa upadły. Jaki będzie koniec fabryki waf li w Tczewie, przewidzieć nie trudno, jeżeli jej bilanse rychło nie poznają wartości bilansu.”

Bankructwo
Fabryka przetrwała zaledwie 5 lat, o jej upadku z radością informowała „Gazeta
Toruńska” z 1906 r.: „Posiadłość tutejszej zbankrutowanej spółki biszkoptowej i waflowej pójdą 23 go października b. r. pod subhastę. Jak wiadomo, należała ta spółka do
tych urządzeń, które powstały
wskutek starań byłego naczelnego prezesa Gosslera, aby nasze Prusy Zachodnie tem prędzej zniemczyć i sprotestantyzować. Ale prawie wszystkie te
przedsięwzięcia nie miały powodzenia; owszem przyprawiły Niemców o wielkie straty.” Spółka pozostawiła po sobie niedobór w kasie szacowany na ok. 100 tys. ówczesnych marek. Kilka lat później

o dalszych losach zabudowań pofabrycznych pisał
„Pielgrzym” (nr 87, 21
lipca 1910 r.): „Jak wiadomo wytwórnia wafli
zbankrutowała przed
kilku laty. Należała
ona do tych niefortunnych przedsiębiorstw,
które miały się przyczynić do „uprzemysłowienia" i zniemczenia Prus Zachodnich, ale chybiły celu
i wielu Niemców hakatystycznie usposobionych przyprawiły o znaczne straty. Budynki wspomnianej fabryki
kupił na subhaście za 60 tysięcy marek p. dyrektor Wessel.
Teraz, po pięciu latach sprzedał je za 80 tysięcy marek właścicielowi fabryki Kriesel, który ich użyć chce na powiększenie swej fabryki maszyn.”

Mężczyzna ze zdjęcia
Kogo widać na zdjęciu z pudełka po tczewskich ciastkach? To dawny patron dzisiejszej ulicy Sobieskiego,
nadprezydent Prus Zachodnich Heinrich Gustav Konrad von Gossler. Urodził się
w 1838 r. w Naumburgu i pochodził z pruskiej szlachty,
której członkowie pełnili wiele ważnych funkcji w administracji państwowej. Ukończył prawo i rozpoczął karierę urzędnika m. in. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Dał się poznać jako przeciw nik Kościoła Katolickiego i mniejszości narodowych zamieszkujących ówczesne Niemcy.
W 1891 r., po dziesięciu latach
pracy w ministerstwie, przeszedł na emeryturę, z której
został wezwany przez cesarza na nowo utworzone stanowisko nadprezydenta Prus Zachodnich w Gdańsku. Zgodnie z własnymi przekonaniami i oficjalną polityką przystąpił do walki z żywiołem
polskim i zajął się wzmocnieniem niemieckich wpływów na tych terenach. Zmarł
w 1902 r. w Gdańsku.

››100

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

19

Port w Tczewie
Radosław Wiecki
Fabryka Sztuk

Fotografia ze zbiorów Józefa Golickiego

W 2020 roku obchodzimy
w Tczewie 100-lecie istnienia
Szkoły Morskiej (obecnie
jest to Uniwersytet Morski
w Gdyni). Niejako na marginesie tej rocznicy warto przytoczyć historię tczewskiego
portu rzeczno-morskiego.
Tczewska przystań pasażerska „Vistula”, obsługiwała żeglugę pasażerską na Wiśle

Jednakże sprawa budowy nowoczesnego portu rzeczno-morskiego została podjęta
w 1919 r. Ówczesny minister
robót publicznych Andrzej
Kędziora złożył wniosek o potrzebie budowy portu na lewym brzegu Wisły w okolicy
Tczewa. Wstępnym projektem,
a następnie planem jego budowy, zajął się inż. Tadeusz Tillinger. Zakładał on, że Tczew zostanie połączony ze Świbnem
kanałem równolegle biegnącym do Wisły. Projekt popierał inż. Franciszek Fojut z Zarządu Dróg Wodnych. Uważał, że port w Gdyni przeznaczony powinien być głównie
dla okrętów wojennych. Wielki port handlowy upatrywał
natomiast w Tczewie. W 1920
r. Sejm II Rzeczypospolitej
przyjął uchwałę, wedle której
„upoważnia się Rząd, aby bezzwłocznie przystąpił do opracowania projektu portu morskiego na lewym brzegu Wisły na terytorium województwa pomorskiego oraz pogłębienia koryta Wisły od ujścia
pod Świbnem do projektowanego portu”. Wydawałoby się,
że koncepcja portu tczewskie-

go zaczęła nabierać realnych
kształtów. Sprzyjały jej również wydarzenia międzynarodowe, np. latem 1920 r. Tczew
stał się miejscem przeładunku francuskiej broni. Z powodu strajku dokerów nie można było tego dokonać w porcie gdańskim. Sprzęt był więc
przeładow y wany w Zatoce
Gdańskiej na mniejsze jednostki, które następnie płynęły do Tczewa.
Z niekorzyścią dla naszego miasta wkrótce plany budowy portu uległy zmianie. Głównym pomysłodawcą nowej idei był inż.
Tadeusz Wenda. Według niego,
to Gdynia miała stać się głównym portem odrodzonej po zaborach Polski. Sprawę na korzyść tej koncepcji przesądziła ostatecznie ustawa sejmowa
z 1922 r. Koncepcja wykorzystania Tczewa jako portu nie upadła jednak całkowicie. W 1923

r. inż. Teodozy Nosowicz założył w naszym mieście (przy ul.
Sambora 14) filię swojej firmy
pod nazwą „Biuro Techniczno-Handlowe – Tartak i Składy
Eksportowe”. Wówczas to nadbrzeże wiślane stało się miejscem rozładunku i załadunku
drewna. Przystań dysponowała czterema punktami przeładunkowymi i torami kolejowymi, specjalnie w tym celu ułożonymi wzdłuż rzeki. Działalność firmy przerwała wielka
powódź, która nawiedziła deltę Wisły w 1924 r.

jący status wolnego miasta nie
był przychylny wobec wspomagania polskich kopalni. Naturalnym miejscem przeładunku
stał się więc ponownie Tczew.
Węgiel spławiano specjalnymi barkami, tzw. lichtugami.
W 1926 r. do naszego miasta
przypłynęły dwie pierwsze barki – „Ulk” i „Bazar”. Załadowano na nie 1300 ton węgla, z którym popłynęły do Kopenhagi.
Kolejne lata przyniosły rozwój
tego typu żeglugi odbywającej
się przez Tczew. Wkrótce powołano Kapitanat Portu Morskiego oraz spółkę Towarzystwo Żeglugi Morskiej „Żegluga Wisła-Bałtyk”.

Kolejny raz Wisła w Tczewie
ożyła gospodarczo w drugiej
połowie lat 20. XX w. Wówczas to kopalnie węgla kamiennego z Zagłębia Dąbrowskiego szukając rynków zbytu zaczęły eksportować węgiel
do Skandynawii. Port w Gdyni znajdował się jeszcze w budowie, natomiast Gdańsk maFotografia ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie

W

iślany brzeg naszego
miasta był wykorzystywany jako przystań dla łodzi już od czasów średniowiecza. Łodzie rybackie,
tratwy flisackie, barki ze zbożem czy innymi towarami przez
wiele wieków cumowano i rozładowywano przy nabrzeżu.

Budowa portu morskiego

Okres prosperity tczewskiego portu przeładowującego
węgiel trwał do 1928 r. Skończył się wówczas długotrwały strajk angielskich górników, a więc konkurencyjność
na rynku znacznie wzrosła.
Ukończono również budowę
portu w Gdyni. Pomimo tego
tczewska żegluga istniała nadal. Do wybuchu drugiej wojny światowej zarówno barki
towarowe (chociaż już na dużo
mniejszą skalę), jak i żegluga
pasażerska (za sprawą spółki
„Vistula”) były stałym i „naturalnym” elementem tczewskiego krajobrazu.
BIBLIOGRAFIA:
Golicki J., „Album tczewski: lata 1900-1945.
Szkolnictwo i gospodarka Tczewa”, Tczew: Gazeta
Reklamowa, 2000;
Tymiński J., „Pierwszy był Tczew” w: „Morze Statki
i Okręty”, nr 1-2/2018.
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Lider seg
Anna Peichert
Pracownia Edukacji Ekologicznej
tel. 58 77 59 447

O

d kilku lat na rynku
nieruchomości trwa
hossa i jak potwierdzają dane rynkowe, ceny
nieruchomości mimo epidemii Covid-19 nie spadły,
a w wielu wypadkach nawet rosną.
Specjaliści od rynku nieruchomości twierdzą, że zmiany mogą przyjść w 2021
roku. Popyt spadnie, a nieruchomości na sprzedaż
mogą czekać korekty cen,
jednak chyba nie tak drastyczne jak byśmy mogli
oczekiwać. Obecny poziom
stóp procentowych, będący
na rekordowo niskim poziomie zachęca do kupna nieruchomości, obniża potencjalną wysokość rat kredytowych i zwiększa zdolność
kredytową przyszłych klientów. Nieruchomość może
być dobrą lokatą kapitału,
dlatego chętnych do inwestowania nie brakuje.

Gdzie szukać
nieruchomości?
Oczywiście lokalne i ogólnopolskie portale ogłoszeniowe w internecie, gdzie
ofert nie brakuje ale niestety trzeba bardzo pilnie
je obserwować, zwłaszcza
jeśli szukamy okazji. Wiele nieruchomości na sprzedaż nie zawsze jest ogłaszana w mediach, wtedy
niezbędne jest poszukiwanie ich na własną rękę np.

poprzez ogłoszenie „Kupię
mieszkanie, dom, działkę”
– możemy wówczas liczyć
na odzew zarówno prywatnych właścicieli jak i pośredników nieruchomości.
Innym sposobem na znalezienie nier uchomości
mogą być różnego rodzaju
przetargi i licytacje, często organizowane przez samorządy lokalne. Gminy
oferują najczęściej działki (na sprzedaż lub wynajem/dzierżawę – usługowe) pod budownictwo jednorodzinne ale też wielorodzinne czy usługi. Wszystkie oferty nieruchomości
(będące własnością Gminy Miejskiej w Tczew) z terenu miasta Tczewa, są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
na oficjalnej stronie internetowej miasta. Znajdziemy tam informacje na temat najbliższych przetargów, wielkości działek, ich
przeznaczenia oraz ceny
ofertowe nieruchomości.

›› bip.tczew.pl

zakładka „Przetargi”

›› wrotatczewa.pl

zakładka „Nieruchomości”

Nieruchomości
przemysłowe
Gdzie szukać terenów?
Skorzystać możemy z oferty Pomorskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej, któ-

ra dysponuje jeszcze kilkoma działkami pod inwestycje oraz przyznaje decyzje o skorzystaniu z ulg
podatkowych, pod warunkiem zainwestowania określonych środków finansowych w nowe miejsca pracy
– w ramach projektu „Strefa w każdej gminie”.

Szczegóły i oferta:
›› strefa.gda.pl
Kolejną instytucją jest baza
Polskiej Agencji Inwestycji
i Handlu, w której zasobie
znajdziemy tereny inwestycyjne, nie tylko lokalne ale
z całego kraju.

›› baza.paih.gov.pl
Pomocne w lokalizacji działek oraz sprawdzeniu np.
ich uzbrojenia mogą być cyfrowe mapy.

›› sip.tczew.pl
›› geoportal.gov.pl
Obecnie Miasto Tczew ma
na sprzedaż kilka atrakcy jnych nier uchomości
i działek inwestycyjnych!
Zachęcamy do kontaktu
z pracownikami Wydziału Gospodarki Mieniem
Komunalnym, w przypadku potrzeby osobistej wizyty w urzędzie prosimy
o wcześniejsz y kontakt
telefoniczny.

Szczegółowe informacje:
›› 58 77 59 364
›› wgm@um.tczew.pl

Pracownia Edukacji Ekologicznej zaprasza tczewskie
szkoły podstawowe
do udziału w ósmej edycji
konkursu „Lider segreguje
i odzyskuje”, który ma
na celu promowanie
indywidualnych wysiłków
na rzecz selektywnej zbiórki przez poszczególnych
uczniów we wszystkich
odpadowych programach
ekologicznych prowadzonych przez Urząd Miejski
w Tczewie.
Tak jak w poprzednich edycjach konkurs rozgrywany jest
wyłącznie w kategorii „Najefektywniejszy uczeń”. Kategoria „Najskuteczniejsza klasa” w dalszym ciągu będzie
monitorowana poza konkursem i tak jak do tej pory –
klasy o najwyższej frekwencji zbierających i najlepszych
wynikach będą mogły się starać o dofinansowanie wyjazdów o charakterze edukacyjnym lub wyjazdowych zajęć
terenowych już od stycznia/
lutego, a nie dopiero na koniec roku szkolnego. W przypadku braku możliwości skorzystania z wyjazdu klasowego ze względu na ograniczenia
ze względu na stan pandemii,
w lutym 2021 zostaną zaproponowane inne rozwiązania.
Czas trwania konkursu: zbiórka surowców wtórnych w ramach konkursu rozliczana
będzie za wyniki uzyskane
od 1 lipca 2020 r. do 17 maja
2021 r.

greguje i odzyskuje
REGULAMIN KONKURSU

1

Celem konkursu jest kształtowanie
nawyku segregacji odpadów w gospodarstwach domowych.

11

2

›› Etap 1 – koordynatorzy ocenią i po-

Adresatami konkursu są uczniowie ze szkół podstawowych z terenu Tczewa oraz ich rodziny.

3

Konkurs polega na selektywnej
zbiórce zużytych odpadów opakowaniowych z papieru, butelek typu
PET, nakrętek, puszek aluminiowych
oraz baterii.

4

Organizatorem konkursu jest Pracownia Edukacji Ekologicznej Urzędu Miejskiego w Tczewie przy współpracy z ZUOS Sp. z o.o.

5

Finansowanie nagród w kategorii
„Najefektywniejszy uczeń” – UM
i ZUOS – na koniec roku szkolnego
2020/2021.

6

Dofinansowanie usług transportowych dla najlepszych klas – Urząd
Miejski – w okresie od lutego do połowy listopada 2021.

7

Odbiorca segregowanych odpadów:
ZUOS Sp. z o.o., Tczew, ul. Rokicka 5A –osoby koordynujące prowadzą ewidencję wyników indywidualnych pod kątem odbiorcy, gdyż zgłoszenie uczniów do konkursu powinno dotyczyć uczestników dostarczających surowce do ZUOSu.

8

Wyniki klas, które będą się starały o dofinansowanie wyjazdów
będą oceniane wg dwóch informacji:
twierdzą odsetek uczniów w każdej klasie, jaki kwalifikuje się do
grupy systematycznie zbierających
(na spotkaniu koordynatorów ustalono, że o systematycznym zbieraniu świadczy regularne przynoszenie ok. 5 kg miesięcznie).

›› Etap 2 – koordynatorzy potwierdzą
sumę zebranych przez klasę odpadów z podaniem okresu, którego
ona dotyczy.
Stosowna średnia, która pozwoli porównać wyniki z różnych klas zostanie naliczona w Urzędzie Miejskim.

12

Ostateczny termin przekazania
przez szkoły wyników indywidualnych w ramach konkursu – nie później niż do dnia 24.05.2021r.

13

PEE przy współpracy z ZUOS
opracuje sprawozdanie z przebiegu Konkursu i ustali listę laureatów.

14

Dla zwycięzców indywidualnych
zostaną przyznane nagrody rzeczowe oraz ekologiczne upominki.

15

Nagrodzeni laureaci zostają powiadomieni o wynikach Konkursu
pismem skierowanym do szkół orazdo wiadomości koordynatorów, a lista laureatów zostanie opublikowana w Panoramie Miasta.

››100

››
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100-lecie powrotu Tczewa
w granice Rzeczypospolitej
i zaślubin Polski z Bałtykiem
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Ekologia w szkole
Pracownia Edukacji Ekologicznej zaprasza
dzieci, rodziców i nauczycieli do kontynuacji
w roku szkolnym 2020/2021 programów
dotyczących selektywnej zbiórki odpadów.
Programy ekologiczne, które są kontynuowane w roku szkolnym 2020/2021:

1

XX edycja programu „Moje miasto
bez odpadów". Zbiórka: makulatury,
zgniecionych butelek plastikowych oraz
zgniecionych puszek aluminiowych.

2
3

XVIII edycja konkursu „Zakręcone odkręcone". Zbiórka plastikowych
nakrętek.
Recykling w mojej szkole. Zbiórka
baterii.

Odbiorcą wysegregowanych surowców
wtórnych jest:
Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK)
ul. Rokicka 5 A, 83-110 Tczew
Prosimy o przekazanie takiej informacji
rodzicom indywidualnie oddającym surowce na konto szkoły swojego dziecka.
Odbiór surowców ze szkół nadal odbywa
się transportem ZUOS-u. Szkoły mogą
przekazywać odpady również innym odbiorcom, ale udział w organizowanych
przez Urząd Miejski programach możliwy jest wyłącznie po dostarczeniu karty
przekazania odpadu od uprawnionego
podmiotu – najpóźniej do końca grudnia
i do końca czerwca każdego roku. Dotyczy
to zarówno oddawania odpadów na zbiórki charytatywne, jak i oddawania przez
rodziców do punktów skupu. Przypominamy, że UM w Tczewie nie koordynuje
strumienia odpadów dostarczanych do
punktów skupu.

Dolna granica ilości surowców
kwalifikująca ucznia do udziału
w konkursie na szczeblu miejskim
zostanie określona w dokumencie
rozliczenia, jaki szkolni koordynatorzy otrzymają w maju 2021r. Wzór
rozliczenia zostanie przesłany szkołom elektronicznie.

16

Pozyskane w wyniku selektywnej zbiórki środki finansowe przekazane przez odbiorcę, szkoły mogą rozdysponować we
własnym zakresie na realizację zadań
proekologicznych wg własnych potrzeb.

9

17

Konkurs pod hasłem:
„Lider segreguje i odzyskuje”

18

Konkurs ten jest rozliczany niezależnie
od wyżej podanych działań i ma charakter indywidualny (regulamin konkursu
znajduje się obok).

W kategorii indywidualnej zostaną nagrodzeni uczniowie o najwyższych wynikach spośród wszystkich zgłoszonych przez koordynatorów uczniów.

10

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo brania pod uwagę prawdopodobieństwa zgłoszonego do konkursu wyniku – konkurs
ma promować selektywną zbiórkę
w gospodarstwach domowych z wyłączeniem dostaw z zakładów pracy
na konto ucznia.

Wręczenie nagród Laureatom oraz
oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi w miesiącu czerwcu 2021r.
w miejscu podanym w późniejszym
komunikacie.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dowolnego podziału
nagród.

Wyniki konkursu opierają się wyłącznie na danych dostarczonych
przez poszczególne szkoły do Urzędu
Miejskiego oraz miesięczne sprawozdania z ZOUS w Tczewie. W związku z tym Urząd Miejski nie przyjmuje skarg i zażaleń od uczestników indywidualnych. Za organizację i koordynację działań na terenie szkoły odpowiada wyłącznie szkoła.

Dla tych placówek oświatowych, które
wykażą się dużą efektywnością w zbiórce
surowców wtórnych Pracownia Edukacji
Ekologicznej ufunduje nagrody – na podstawie danych z ZUOSu oraz indywidualnie dostarczonych kart przekazania odpadów od innych odbiorców.
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Pamięć o Romanie Landowskim
Tekst i zdjęcie:
Tomasz Jagielski
Prezes tczewskiego oddziału ZKP

żek m.in. „Bedeker Kociewski”. Był też twórcą „Kociewskiego Magazynu Regionalnego”, który ukazuje się do dzisiaj. Za swoją działalność pisarz otrzymał Honorowe Obywatelstwo Miasta Tczewa.

C

złonkowie Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego oddział Kociewski
w Tczewie wspólnie z Miejską
Biblioteką Publiczną w Tczewie imienia Aleksandra Skulteta uczcili pamięć miłośnika
i piewcy ziemi kociewskiej Romana Landowskiego.
22 sierpnia minęła trzynasta
rocznica śmierci pisarza, poety i regionalisty związanego
z Kociewiem. Kociewski twórca pozostawił po sobie 14 ksią-

Podczas wspólnego spotkania przy ławeczce poety przypomniano dorobek
urodzonego w Świeciu, mieszkającego w Tczewie i Czarnej Wodzie regionalisty

Jan Kulas przypomniał życie
i działalność Romana Landowskiego. Następnie uczestnicy spotkania udali się do
Miejskiej Biblioteki Publicznej, gdzie zwiedzili jej nową
w yremontowaną siedzibę.
Przewodnikiem po obiekcie
był dyrektor placówki Krzysztof Korda, który zwrócił uwagę jak ważną rolę w zbiorach
i pracy biblioteki odgrywa kociewski regionalizm.

Jest legendarny sztandar!
Prezent Szpitali Tczewskich dla nowego „Medyka" przy CKZ „Nauka"

M

edyczne Studium Zawodowe przy CKZ „Nauka” kontynuuje tradycje kultowego Liceum Medycznego. Medyczne Studium
Zawodowe „Nauka" przyjęło imię Stanisławy Sterczewskiej – założycielki i ostatniej
dyrektorki b. Liceum Medycznego. Jednocześnie, z inicjatywy Koła Przyjaciół – dawnych
nauczycieli i absolwentów LM
oraz dyrekcji „Nauki” – powołano Izbę Tradycji Pielęgniarstwa Tczewskiego.
Po roku istnienia Izba Tradycji może pochwalić się zbiorem pamiątek z pierwszych
lat szkolnictwa medycznego
w Tczewie. W zasadzie brakowało już tylko legendarnego
sztandaru szkoły. Dlaczego legendarnego? – starsi tczewianie dobrze to wiedzą. A to z racji skutecznej obrony jego apolityczności. Kierownictwo kultowego "Medyka" LM, na czele
z dyr. S. Sterczewską, postawiły na szali własny honor i bezpieczeństwo, skutecznie przeciwstawiając się umieszczeniu

Prezes Szpitali Tczewskich SA, Maciej Bieliński wręcza legendarny sztandar
dyrektorce Centrum Kształcenia Zawodowego „Nauka”, M. Wasiewicz-Galińskiej
na sztandarze symboli ówczesnego, nieakceptowanego systemu politycznego.
Przez całe lata wydawało się,
że przeciwnicy demokratycznych zmian zemścili się za to,
niszcząc sztandar po likwidacji Liceum Medycznego.
Na szczęście, przetrwał bezpiecznie w magazynach Szpita li Tczewsk ich. Niedaw-

no sprezentowano go nowemu tczewskiemu "Medykowi", gdzie teraz można go podziwiać w Sali Tradycji Pielęgniarstwa Tczewskiego (w siedzibie MSZ CKZ "Nauka" przy
ul. Warsztatowej).
Wizyta w Izbie Tradycji może
być dla każdego okazją do
zapoznania się z potencjałem kształceniowym nowe-

go "Medyka" z ul. Warsztatowej. Na początek rozpoczęto kształcenie w zawodach:
opiekun medyczny, opiekunka dziecięca i asystentka stomatologiczna. Potem doszły:
technik masażysta, terapeuta
zajęciowy, higienistka stomatologiczna, technik farmaceutyczny, technik elektroradiolog, ortoptystka (asystentka okulisty i optyka) i rejestratorka, a też zawody okołomedyczne: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekunka środowiskowa.
Opiekunowie Izby nieustannie oczekują na kolejne pamiątki związane z b. Liceum
Medycznym i jego absolwentkami. W tej sprawie można
się kontaktować z dyrekcją
tczewskiego „Medyka”, w Centrum Kształcenia Zawodowego „Nauka” w Tczewie przy ul.
Warsztatowej 4, tel.58 721 70
46 i 660 681 360, ckz.nauka@
wp.pl. Osoba do kontaktów:
Żaneta Góra.
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100-lecie powrotu Tczewa
w granice Rzeczypospolitej
i zaślubin Polski z Bałtykiem
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Koronawirus – dbajmy o siebie
WAŻNE TELEFONY
INSPEKTOR SANITARNY

605 602 195
telefony alarmowe

601 448 661
603 561 349
TRANSPORT SANITARNY

Kluczowe zasady
bezpieczeństwa
1,5 metry – minimalna
odległość między pieszymi
Wprowadzamy obowiązek utrzymania co najmniej
1,5-metrowej odległości między pieszymi.
Wyłączeni z tego obowiązku są:

›› rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku
życia),

›› osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące,

›› osoby niepełnospraw-

ne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
i ich opiekunowie,

›› osoby, które zasłaniają
usta i nos.

Zasłanianie ust i nosa
w miejscach publicznych
Obowiązek dotyczy:
noszenia maseczek lub innego rodzaju zasłaniania ust i nosa w sytuacji,
gdy nie można zachować
1,5-metrowej odległości od
innych.

Na czym polega?
Usta i nos musisz zasłonić
w przestrzeni otwartej, gdy
nie masz możliwości zachowania 1,5 metrów odległości
od innych, a także w przestrzeni zamkniętej – np.
w sklepach, w komunikacji
zbiorowej.
Maseczkę trzeba wciąż
obowiązkowo nosić m.in.:

›› w autobusie, tramwaju
i pociągu,

›› w samochodzie osobo-

wym, jeśli jedziesz z kimś,
z kim nie mieszkasz na co
dzień,

›› w sklepie, galerii han-

dlowej, banku, na targu
i na poczcie,

›› w kinie i teatrze,
›› u lekarza, w przychodni,

w: szpitalu, salonie masażu i tatuażu,

›› w kościele i szkole,
na uczelni

›› w urzędzie (jeśli idziesz

załatwić tam jakąś sprawę)
i innych budynkach użyteczności publicznej.

Wyjątki. Gdzie nie trzeba
zakrywać ust i nosa?

›› w pracy – jeśli nie masz
styczności z osobami z zewnątrz (np. podczas obsługi klientów
i interesantów),

›› podczas przebywania
w lesie,

›› podczas spożywania po-

siłków lub napojów po zajęciu miejsca siedzącego w pociągu objętym
obowiązkową rezerwacją miejsc, w tym posiłków
i napojów wydawanych
na pokładzie pociągu (wagon WARS).

Ważne! Zasłanianie ust
i nosa w miejscach publicznych jest obowiązkowe. Z obowiązku tego zwolnione są osoby, które nie
mogą zakrywać ust lub nosa
z powodu:

›› całościowych zaburzeń

rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo
głębokim,

›› trudności w samodziel-

nym zakryciu lub odkryciu
ust lub nos

›› w restauracji lub barze –

gdy zajmiesz miejsce przy
stole i jesz lub pijesz,

››gov.pl/web/koronawirus
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POMORSKIE CENTRUM
CHORÓB ZAKAŹNYCH
I GRUŹLICY W GDAŃSKU

58 341 40 41
58 341 55 47
CENTRUM MEDYCYNY
MORSKIEJ I TROPIKALNEJ
W GDYNI

58 699 85 78
ZGŁASZANIE PACJENTA
psse.tczew@gis.gov.pl
INFORLINIA NFZ

800 190 590
W przypadku konieczności
pozostania na kwarantannie
w domu jest również
możliwość skorzystania
z teleporady – wystarczy
skontaktować się
telefonicznie ze swoją
przychodnią. Lekarz będzie
mógł wystawić e-zwolnienie
i e-receptę.

www.wrotatczewa.pl
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