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BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY 
SAMORZĄDU MIASTA TCZEWA

NR 10/347
PAŹDZIERNIK/2020

miasta

3 ››JUŻ TYLKO WYKONANIE OŚWIETLENIA POZOSTAŁO DO ZAKOŃCZENIA OSTATNIEGO ETAPU REMONTU UL. 
GDAŃSKIEJ. JEDNA Z NAJWAŻNIEJSZYCH ULIC W UKŁADZIE  KOMUNIKACYJNYM TCZEWA, JEST JAK NOWA. 
PRZEBUDOWA  GDAŃSKIEJ ROZPOCZĘŁA SIĘ W 2016 R., A ROZŁOŻONA BYŁA NA CZTERY ETAPY, CO BYŁO 
NIEZBĘDNE NIE TYLKO ZE WZGLĘDÓW FINANSOWYCH, ALE TAKŻE ORGANIZACJI RUCHU. PRZEDSIĘWZIĘCIE 
KOSZTOWAŁO ŁĄCZNIE PRAWIE 25 MLN ZŁ, Z CZEGO CZĘŚĆ ZOSTAŁA DOFINANSOWANA Z FUNDUSZY UNII 
EUROPEJSKIEJ.  BYŁO TO NAJWIĘKSZE ZADANIE DROGOWE TCZEWA OSTATNICH LAT.

GDAŃSKA JAK NOWA
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IE 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.

Z-CA PREZYDENTA MIASTA TCZEWA 
DS. GOSPODARCZYCH

Adam Burczyk
tel. 58 77 59 308
burczyk@um.tczew.pl

Wiceprezydent przyjmuje interesantów 
w poniedziałki w godz. 14.00-15.30.

Z-CA PREZYDENTA MIASTA TCZEWA 
DS. SPOŁECZNYCH
Adam Urban
tel. 58 77 59 306
urban@um.tczew.pl
Wiceprezydent przyjmuje interesantów 
w czwartki w godz. 15.00-16.30.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Facebook.com/miasto.tczew.official/

Instagram.com/miasto.tczew/
Youtube.com/MiastoTczew

RADA PROGRAMOWA
Kazimierz Ickiewicz (przewodniczący)
Adam Urban
Katarzyna Mejna 
Łukasz Brządkowski
Józef Cichon
Roman Kucharski

REDAKTOR NACZELNA
Małgorzata Mykowska
Rzecznik Prasowa UM
tel. 58 77 59 320
mykowska@um.tczew.pl

REDAKCJA
Biuro Rzecznika Prasowego
tel. 58 77 59 320, 58 77 59 490
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a Wersja elektroniczna biuletynu 
dostępna jest na stronie internetowej: 
wrotatczewa.pl/k/panorama-miasta
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania 
i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów.

Nakład: 7 000 egzemplarzy
Druk: Wydawnictwo Bernardinum sp. z o.o.

ZDJĘCIE NA OKŁADCE
Marcin Burclaw

10-13 Kultura
Nagrody prezydenta Tczewa  
za działalność kulturalną
Wystawa pokonkursowa 
„Wakacje z aparatem”
Mała Książka – Wielki Człowiek
Pół wieku z Towarzystwem 
Miłośników Ziemi Tczewskiej

18-19 Przedsiębiorczość
Konkursy prezydenta miasta
Etac Poland – 200 nowych  
miejsc pracy

22-23 Podsumowanie konkursu 
„Rowerem do pracy”

4 Społeczeństwo
Prezydent Tczewa  
nagrodził nauczycieli
Seniorzy świętowali złote gody

16-17 Jubileusz Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej 

Wokół nas
Sąd Rejonowy  
oficjalnie otwarty
Atrakcyjne nieruchomości  
na sprzedaż

7

Samorząd
Zasłużeni dla Ligi Morskiej  
i Rzecznej
Kto jest kim w Radzie  
Miejskiej

6

Seniorzy
Tczewski Uniwersytet  
Trzeciego Wieku ma 15 lat
Miss i Mister Złotego Wieku

14-15

20-21 Historia
Pożar Tczewa z 1577 roku
Niebezpieczna ochrona cara

Nabór do Komitetu 
Rewitalizacji  
Miasta Tczewa

W związku z upływającą w stycz-
niu 2021 r. kadencją Komitetu 

Rewitalizacji Miasta Tczewa, pre-
zydent Mirosław Pobłocki ogłasza 
nabór na członków kolejnej ka-
dencji. Nabór przeprowadzony zo-
stanie w dniach od  20 październi-
ka do 10 listopada 2020 r. 

Komitet Rewitalizacji stanowi fo-
rum współpracy i dialogu miesz-
kańców z organami miasta Tcze-
wa oraz pełni funkcję opiniodaw-
czo-doradczą Prezydenta Miasta 
Tczewa w sprawach dotyczących 
przygotowania, prowadzenia i oce-
ny działań w procesie rewitalizacji.

Zasady wyznaczania składu 
oraz zasady działania Komite-
tu Rewitalizacji określone zosta-
ły w Regulaminie Komitetu Re-
witalizacji przyjętym Uchwa-
łą nr XXXI/266/2017 Rady Miej-
skiej w Tczewie z dnia 29 czerw-
ca 2017 r.

Informacje:
Wydział Rozwoju Miasta
›› tel. 58 77 59 413
›› tkaczyk@um.tczew.pl 
›› www.bip.tczew.pl
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Do tej pory w wyborach Miss  
i Mistera Złotego Wieku  

wzięło udział 192 seniorów
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WYDARZENIA

Większość radnych chce basenu

W sierpniu, radni uczestniczyli 
w spotkaniu z ekspertem, któ-
ry ocenił stan finansów mia-
sta Tczewa pod kątem reali-
zacji inwestycji. Radni mie-
li miesiąc na ustosunkowanie 
się do projektu.

– Chciałem, aby radni podej-
mując decyzję, mieli świado-
mość jej wpływu na budżet 
miasta – powiedział Mirosław 
Pobłocki, prezydent Tczewa.  
– Od razu stało się jasne, że za-
dania szacowanego na co naj-
mniej 30 mln zł nie jest w sta-

Kończy się remont ul. Gdańskiej

nie udźwignąć budżet miasta. 
Na tego typu projekty nie ma 
funduszy unijnych, a ewentu-
alne dotacje ministerialne są 
bardzo ograniczone i obwaro-
wane dodatkowymi warunka-
mi. Stąd padła propozycja re-
alizacji tej inwestycji poprzez 
spółkę celową utworzoną spe-
cjalnie do budowy i zarządza-
nia basenem. Oprócz sfinan-
sowania samej inwestycji, ko-
nieczne jest wzięcie pod uwa-
gę kosztów utrzymania nowego 
obiektu, co oszacowano na 3-5 

REMONT ULICY GDAŃSKIEJ

I ETAP – 2016 r., wykonawca: SKANSKA, koszt: 1,6 mln zł  
budowa ronda Gdańska – 1 Maja, budowa drogi dla rowerów  
do Bulwaru Nadwiślańskiego

II ETAP – 2017 r., wykonawca: STRABAG, koszt: 7,1 mln zł  
przebudowa ul. Gdańskiej od drogi krajowej nr 91 na odcinku 620 mb

III ETAP – 2018 r., wykonawca: EUROVIA, koszt: 7,6 mln zł  
przebudowa ul. Gdańskiej na odcinku 280 m, w tym także fragment  
alei Zwycięstwa i przebudowa skrzyżowania z ulicą Pomorską  
wraz z sygnalizacją świetlną

IV ETAP – 2020 r., wykonawca: Firma Budowlano-Drogowa MTM,  
koszt: 8,6 mln zł, przebudowywany odcinek: prawie 600 m.

Przebudowa Gdańskiej roz-
poczęła się w 2016 r., a roz-
łożona była na cztery etapy, 
co było niezbędne nie tylko ze 
względów finansowych, ale or-
ganizacji ruchu. Nie obyło się 
bez problemów wynikających 
m.in. z niezinwentaryzowa-
nego uzbrojenia podziemne-
go. Przedsięwzięcie koszto-
wało łącznie prawie 25 mln zł 
i było największym zadaniem 
drogowym Tczewa ostatnich 
lat. Było ono częścią projektu 
dotyczącego rozbudowy węzła 
transportowego wraz z trasa-
mi rowerowymi i dofinanso-
wane ze środków Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Regional-
nego Programu Operacyjne-
go Województwa Pomorskie-
go na lata 2014–2020. Łącznie 
wsparcie unijne sięga ok. 8,2 
mln zł. Inwestycję prowadził 
Zakład Usług Komunalnych.

mln zł rocznie. Nie ma szans, 
aby wpływy z biletów pokryły 
wydatki związane z bieżącym 
utrzymaniem.

Podczas październikowej se-
sji, dwa kluby – Porozumienie 
na Plus i Platforma Obywatel-
ska jednomyślnie poparły in-
westycję. Radni Klubu Tczew 
Od-Nowa uznali, że basen jest 
potrzebny, ale mają jeszcze kil-
ka pytań dotyczących utrzyma-
nia obiektu i dopiero po otrzy-
maniu odpowiedzi, przedsta-
wią swoje stanowisko. Klub 

Prawa i Sprawiedliwości nie 
podjął jeszcze decyzji.

– Większość radnych dała zie-
lone światło, co oznacza dla 
mnie rozpoczęcie prac przy-
gotowawczych do utworzenia 
spółki, a potem realizacji ba-
senu – powiedział prezydent.

– Nasze miasto zasłużyło 
na nowy obiekt basenowy – 
ten istniejący niedługo będzie 
obchodził 50-lecie – podsumo-
wał Zenon Drewa, przewod-
niczący Rady Miejskiej.

Już tylko wykonanie oświetlenia pozostało do zakończenia 
ostatniego etapu remontu ul. Gdańskiej. Jedna z najważniej-

szych ulic w układzie komunikacyjnym Tczewa, jest jak nowa. 

Tegoroczny etap obejmuje od-
cinek ulicy od skrzyżowania 
z al. Zwycięstwa, Pomorską 
i Gdańską do skrzyżowania z ul. 
Sobieskiego. Przebudowane zo-
stały skrzyżowania ul. Gdań-
skiej z ul. Sobieskiego, Kozią, 
Pomira, Południową, Warszta-
tową, a także 80-metrowy od-
cinek ul. Sobieskiego.

Zadanie obejmowało położe-
nie nowej nawierzchni jezdni 
oraz chodników. Przebudowa-
ne zostały miejsca parkingo-
we, przybyło 17 miejsc postojo-
wych. Zbudowane zostały dwie 
nowe zatoki autobusowe – przy 
ul. Sobieskiego i Gdańskiej. 
Wzdłuż ulicy wiedzie ścież-
ka rowerowa. Przebudowane 
zostały instalacje podziemne. 
W listopadzie zamontowane 
będzie nowe oświetlenie, co za-
kończy całą inwestycję.

Małgorzata Mykowska

Na wrześniowej sesji Rady 
Miejskiej wrócił temat roz-

budowy tczewskiej pływalni. 
Większość radnych zadekla-

rowała swoje poparcie dla tej 
inwestycji.

Małgorzata Mykowska
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Ja k  c o  r o k u ,  z  o k a z j i 
Dnia Edukacji Narodo-
wej, prezydent Tczewa 

Mirosław Pobłocki przy-
znał nagrody za osiągnięcia 
dydaktyczno-wychowawcze.

W dziewięciu tczewskich sa-
morządowych szkołach pod-
stawowych oraz przedszkolu 
pracuje 610 nauczycieli i 165 
pracowników administracji 
i obsługi.

Do tej pory nagrody wręczane 
były podczas uroczystego ape-
lu, w jednej ze szkół, z udzia-
łem zaproszonych gości. Tym 
razem, ze względu na sytu-
ację epidemiczną, uroczystość 
była skromniejsza i odbyła się 
w Urzędzie Miejskim. Jak pod-
kreśliła Sylwia Olek, naczelnik 
Wydz. Edukacji UM, mimo tej 
skromnej oprawy, nagrody są 
równie ważne i równie zasłu-
żone. Wręczył je wiceprezydent 
Adam Urban życząc laureatom 
dalszych sukcesów zawodowych 
oraz pasji i energii, mimo trud-
ności, z którymi obecnie wszy-
scy się borykamy.

19 par, które obchodzi-
ły jubileusz 50-lecia 
pożycia małżeńskie-

go zostało uhonorowanych 
przez prezydenta Tczewa.

Ze względu na epidemię, w tro-
sce o bezpieczeństwo naszych 
seniorów, w ostatnich miesią-
cach nie były organizowane 
uroczystości przekazywania 
gratulacji i nagród za długolet-
nie pożycie małżeńskie. To nie 
znaczy, że nagrody przepadły. 
W październiku gościliśmy ju-
bilatów, którzy obchodzili zło-

Prezydent Tczewa nagrodził nauczycieli

›› Krzysztof Sibiga (SP 1) 
– wychowanie fizyczne

›› Anna Szczuka (SSP 2) 
– język polski

›› Joanna Lewna-Winnic-
ka (SSP 2) – edukacja 
wczesnoszkolna

›› Krzysztof Jeliński (SP 4) 
– jezyk niemiecki

›› Lucyna Wichmann 
(SP 4) – edukacja 
wczesnoszkolna

›› Anna Kardyś (SP 5) 
– logopeda

›› Anna Brzóska (SP 5) 
– edukacja wczesnoszkolna

›› Gabriela Makać (SP 5) 
– język polski

›› Marta Rembiasz (SP 7) 
– wych. fizyczne, 
wych. do życia w rodzinie

›› Lech Wysocki (SP 7) 
– wychowanie fizyczne, 
gimnastyka korekcyjna

›› Justyna Birnbach (SP 8) 
– edukacja wczesnoszkol-
na, logopeda

›› Anna Piekarska (SP 8) 
– język angielski, informa-
tyka, historia

›› Ludmiła Schleser 
(SP 10) – edukacja wcze-

snoszkolna, gimnastyka 
korekcyjna, terapeuta

›› Sławomira Szarmach 
(SP 10) – nauczyciel 
wspomagający

›› Iwona Kordys (SP 11) 
– edukacja wczesnoszkolna

›› Lucyna Alberska (SP 11) 
– informatyka

›› Małgorzata Sobieraj 
(SP 12) – wych. fizyczne

›› Elżbieta Galant-Zielon-
ka (SP 12) – informatyka

›› Jolanta Jank (P. nr 8) 
– nauczanie początkowe 
z wych. przedszkolnym.

Tekst i zdjęcie:
Małgorzata Mykowska

Seniorzy świętowali złote gody

te gody jeszcze w 2019 r. Ko-
lejne pary będą również zapra-
szane do Urzędu Stanu Cywil-
nego, ale indywidualnie.

Pary obchodzące złote gody 
otrzymują również medal Pre-
zydenta RP za długoletnie po-
życie małżeńskie.

Jubileusz obchodzili:

Elżbieta i Bogdan Belka, Kry-
styna i Konrad Kampowscy, Li-
dia i Józef Kosowscy (na zdję-
ciu), Wanda i Franciszek Kucz-
ma, Halina i Zbigniew Kuni-
kowscy, Halina i Bernard Mie-
lewczyk, Jadwiga i Jerzy Mi-
trus, Halina i Jerzy Opala, Bar-
bara i Zygmunt Orzłowscy, Ire-
na i Bronisław Ostrowscy, Kry-
styna i Ryszard Otremba, Bar-
bara i Roman Urbańscy, Anna 
i Stanisław Pachulscy, Elżbieta 
i Brunon Pażuchowscy, Barba-
ra i Zenon Różanowscy, Urszu-
la i Bernard Sucheccy, Wiesła-
wa i Zbigniew Wolińscy, Tere-
sa i Wojciech Wójcik, Krysty-
na i Grzegorz Wrzałka.

Tekst i zdjęcie:
Małgorzata Mykowska

NAGRODY OTRZYMAŁO 19 NAUCZYCIELI:
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KRÓTKO

XXIV sesja Rady Miejskiej
29 października (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 dnia 24 września 2020 r.
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta 

Tczewa za październik 2020 r.
6. Informacja z interpelacji zgłoszonych przez 

radnych w okresie od 24 września do 28 
października 2020 r.

CZĘŚĆ DRUGA
7. Raport o stanie realizacji zadań oświatowych 

miasta Tczewa w roku szkolnym 2019/2020.
8. Informacja Prezydenta Miasta o złożonych 

oświadczeniach majątkowych za 2019 r.
9. Informacja Przewodniczego Rady Miejskiej 

w Tczewie o złożonych oświadczeniach 
majątkowych za 2019 r.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:
10.1. określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości na terenie miasta Tczewa,
10.2. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty,

10.3. zmian w budżecie miasta Tczewa na 2020 rok,
10.4. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 

miasta Tczewa na lata 2020-2033,
10.5. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia 

samorządowej jednostki organizacyjnej 
pod nazwą ,, Centrum Usług Wspólnych Gminy 
Miejskiej Tczew” oraz nadania jej statutu,

10.6. uchwalenia Programu Współpracy Gminy 
Miejskiej Tczew z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 
ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na rok 2021,

10.7. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia 
Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście 
Tczewie na rok 2020,

10.8. przyznania dzierżawcy nieruchomości gruntowej 
położonej w Tczewie przy ul. Piotrowo 4, 
zabudowanej budynkiem handlowo-
usługowym, stanowiącej własność Gminy 
Miejskiej Tczew, pierwszeństwo w jej nabyciu,

10.9. powołania Komisji do zniszczenia dokumentów 
złożonych przez kandydatów na ławników  
do sądów powszechnych na kadencję 
2020-2023 – wybory uzupełniające do Sądu 
Rejonowego w Tczewie.

11. Zgłaszanie interpelacji, zapytań i wniosków.
12. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia 

(podziękowania, życzeniaitp.).

Już po przetargach
Miejska Biblioteka Publiczna

Na przetarg dotyczący remontu głównego 
budynku przy ul. J. Dąbrowskiego wpłynęło 6 
ofert – od prawie 7 do 10,5 mln zł. Cztery z nich 
mieszczą się w zaplanowanym przez miasto 
budżecie. „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”. 

Jest to zadanie dwuletnie. Termin zakończenia 
planowany jest na jesień 2021 r.

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2

Na przetarg dotyczący wykonania kompleksowej 
dokumentacji projektowej dla dobudowy 

segmentu budynku SSP 2 przy ul. Gdańskiej 2 
zgłosiło się 13 firm. Oferty opiewają na kwotę od  
59 tys. do 339 tys. zł.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 
koncepcji rozbudowy szkoły, dokumentacji 
projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę 
wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami.  
Rozbudowa polegać ma na dobudowaniu 
budynku 2-kondygnacyjnego z 6 klasami 
lekcyjnymi (150 uczniów) oraz niezbędnymi 
pomieszczeniami do funkcjonowania. Nowo 
projektowany segment budynku ma znajdować 
się jak najbliżej istniejącego budynku szkoły, 
przybudowany lub połączony łącznikiem od 
strony sali gimnastycznej.

Oferty obu przetargów są obecnie analizowane.

Od 28 września do 1 października w termomoder-
nizowanych placówkach oświatowych odbywały 

się warsztaty na temat ekologii. Uczestniczyli w 
nich uczniowie szkół podstawowych nr 2, 4 oraz 10. 
Warsztaty prowadził Krzysztof Mączkowski z firmy 
Red Project z Poznania. 

Celem Warsztatów jest propagowanie ekologicz-
nego trybu życia, ochrony powietrza oraz 
ograniczenia zużycia tworzyw sztucznych. Ważne 
jest, aby uczniowie uświadomili sobie potrzebę 
wykonywania prac termomodernizacyjnych oraz 
ich pozytywny wpływ na środowisko naturalne.

Termomodernizacja dla uczniów
Dla uczestników kampanii edukacyjno-promocyj-
no-informacyjnej przygotowano również 
ekoprezenty – torby bawełniane oraz notatniki.

Wszystkie działania odbywały się z zachowa-
niem zasad sanitarnych.

Warsztaty realizowane były w ramach projektu: 
„Kompleksowa modernizacja energetyczna 
budynków stanowiących własność Gminy 
Miejskiej Tczew”, współfinansowanego ze 
środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Narodowe Muzeum Morskie w październiku 
świętowało 60. urodziny. Powstało w 1960 r. 

na bazie Muzeum Pomorskiego. Dzisiaj należy do 
największych muzeów na Pomorzu, ma 9 filii – 
w tym dwie w Tczewie (Muzeum Wisły i Centrum 
Konserwacji Wraków Statków), odwiedza je 
rocznie ok. pół miliona zwiedzających.

Samorząd Miasta Tczewa od wielu lat współpra-
cuje z placówką. Dzięki tej współpracy, 
w budynku przy ul. 30 Stycznia 4, obok Muzeum 
Wisły, mogła powstać Fabryka Sztuk.

W imieniu prezydenta Tczewa Mirosława 
Pobłockiego, upominek od naszego miasta 
wręczył wiceprezydent Adam Burczyk. 

Muzeum Morskie ma 60 lat
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W uroczystości uczestniczyła również Alicja 
Gajewska, dyrektor Fabryki Sztuk.
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W ostatnich wyborach uzy-
skałem mandat radnego Rady 
Miejskiej. Reprezentuję wy-
borców Starego Miasta, Osie-
dla Zatorze oraz Osiedla Sta-
szica. Jestem bezpartyjnym 

P rezydent Tczewa Miro-
sław Pobłocki, starosta 
tczewski Mirosław Augu-

styn, dyrektor I LO im. M. Skło-
dowskiej-Curie Jadwiga An-
drzejewska, dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej Krzysztof 
Korda zostali uhonorowani Zło-
tym Medalem „Zasłużonym dla 
Ligi Morskiej i Rzecznej”. Od-
znaczenie otrzymało również 
I LO w Tczewie.

Najwyższe odznaczenie Ligi 
Morskiej i Rzecznej „Pro Mari 
Nostro”, za całokształt działal-
ności, otrzymała Anna Stelma-
szyk-Świerczyńska, zastępca 
dyrektora Urzędu Morskiego 
w Gdyni.

Odznaczenia przyznane zo-
stały w 100-lecie Szkoły Mor-
skiej, a uroczystość odbyła 
się w I LO, gdzie Szkoła Mor-
ska powstała. – Liga honoru-
je nie tylko swoich członków, 

SAMORZĄD

członkiem Klubu Radnych Ko-
mitetu Porozumienie na Plus. 
Pełnię funkcję Przewodniczą-
cego Komisji Polityki Gospo-
darczej oraz członka Komisji 
Finansowo-Budżetowej i Ko-
misji Rewizyjnej.

Uzyskałem tytuł inżynie-
ra z informatyki i doradztwa 
oraz ukończyłem zarządza-
nie na Uniwersytecie Techno-
logicznym w Szczecinie. Od 
prawie 20 lat jestem infor-
matykiem i obecnie pracuję 
w tczewskim Zakładzie Wo-
dociągów i Kanalizacji.

W Radzie Miasta zajmuje się 
najczęściej tematami związa-
nymi z gospodarką oraz rozwo-
jem naszego miasta i planami 
na przyszłość. Niektóre z nich 
wspieram od wielu lat i nadal 
mam możliwość uczestnicze-
nia w ich tworzeniu jak np. 
zrealizowany I etap rewitali-
zacji naszej starówki i obecnie 
trwający II etap Rewitalizacji 

już nie tylko Starego Miasta, 
ale również osiedla Zatorze. 

Jestem przewodniczącym 
Komitetu Rewitalizacji Mia-
sta Tczewa. Biorę bezpośred-
ni udział w tworzeniu najważ-
niejszych dokumentów gospo-
darczych w naszym mieście 
np.: zmian Miejscowych Pla-
nów Zagospodarowania Prze-
strzennego, zmian Studium 
Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzen-
nego miasta Tczewa i wielu in-
nych uchwał mających zna-
czenie dla gospodarki nasze-
go miasta. Uczestniczę w wie-
lu spotkaniach związanych 
z rozwojem Tczewa w ramach 
pełnienia swojej funkcji Prze-
wodniczącego Komisji Polity-
ki Gospodarczej.

Jako radny zabiegam dodatko-
wo o poprawę porządku i bez-
pieczeństwa oraz rozwój tech-
nologiczny naszego miasta. 
Pełniąc dyżury radnego po-

magam mieszkańcom w pro-
blemach codziennych i czę-
sto udaje mi się te problemy 
rozwiązywać.

Działam w Stowarzyszeniu Go-
spodarczym Kociewie, które or-
ganizuję szereg działań w sferze 
społecznej, sportowej oraz go-
spodarczej. Jestem członkiem 
Tczewskiej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego.

Poza działalnością w Radzie 
Miasta interesuję się żeglar-
stwem, astronomią, sztukami 
walki, oraz wieloma innymi 
sprawami, ponieważ uważam, 
że całe życie to nauka i zdoby-
wanie doświadczenia. Lubię 
jeździć na rolkach, oraz na róż-
nego rodzaju koncerty. Chętnie 
kibicuję też na meczach repre-
zentacji Polski.

KONTAKT: 

›› tel. 508 399 399

krzysztof.misiewicz@um.tczew.pl

KRZYSZTOF MISIEWICZ

Zasłużeni dla Ligi Morskiej i Rzecznej

ale też ludzi i inicjatywy propa-
gujące edukację, wychowanie 
i tradycje związane z morzem 
– powiedział prezes Ligi Mor-

skiej i Rzecznej kpt. Andrzej 
Królikowski.

Prezes Ligi wspominał m.in. 
wielokrotne bardzo serdeczne 

przyjęcia w Tczewie młodzieży 
uczestniczącej w spływach wi-
ślanych. – Pływanie na Wiśle 
nie jest łatwe. Dla młodzieży to 
nie tylko przygoda i nabywa-
nie nowych umiejętności, ale 
przede wszystkim szkoła cha-
rakteru – podkreślił A. Króli-
kowski. – Koło sterowe, któ-
re nadaje kierunek i kotwica, 
która trzyma statek bezpiecz-
nie w miejscu – to rzeczy waż-
ne nie tylko dla marynarzy.

Prezes Ligi zachęcał też mło-
dzież do podejmowania nauki 
na uczelniach morskich.

Uroczystość była okazją do 
wysłuchania ciekawych infor-
macji o historii i pamiątkach 
po Szkole Morskiej, o czym 
mówił prof. Daniel Duda. 
Był to także moment ślubowa-
nia uczniów I klas tczewskie-
go liceum.

Małgorzata Mykowska
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25 września nastąpiło 
uroczyste otwarcie 
nowej siedziby Sądu 

Rejonowego w Tczewie przy al. 
Zwycięstwa 14.

– Dzięki zgodnemu działaniu 
władz: Ministerstwa Sprawie-
dliwości, Sądu Apelacyjnego 
w Gdańsku, Starosty Tczew-
skiego, Rady Miasta i Pre-
zydenta Tczewa oraz Preze-
sa Sądu Rejonowego w Tcze-
wie ziściła się inicjatywa zbu-
dowania nowej siedziby Sądu 
– powiedział Andrzej Lubo-
wiecki, prezes Sądu Rejono-
wego w Tczewie – Dziękuje-
my wszystkim, których dobre 
decyzje doprowadziły do po-
wstania, w doskonałej lokali-
zacji, nowoczesnego budynku 
i w efekcie do długo wyczekiwa-
nej poprawy warunków obsłu-
gi interesantów oraz warunków 
pracy sędziów, referendarzy, 
kuratorów i urzędników za-
trudnionych w naszym Sądzie.

Do sprzedaży prze-
znaczone zosta-
ły działki należą-

ce do Gminy Miejskiej Tczew: 
dwie przy ul. Flisaków i jed-
na przy ul. Rokickiej. W grud-
niu „pod młotek” pójdzie nie-
ruchomość przy ul. Armii 
Krajowej.

Działki przy ul Flisaków 
na Os. Staszica przeznaczo-
ne są pod zabudowę mieszka-
niową jednorodzinną (z moż-
liwością działalności usługo-
wej na parterze). Powierzch-
nia nieruchomości: od 880 
m2 do 1050 m2, cena wywo-
ławcza – od 144 tys. do 157 
tys. zł (+VAT). W pobliżu do-
stęp do mediów: kanalizacja, 

Sąd Rejonowy oficjalnie otwarty

– Przekazuję symbol wymia-
ru sprawiedliwości i jedno-
cześnie gratuluję nowej inwe-
stycji – powiedział Mirosław 
Pobłocki, prezydent Tczewa. 
Mam nadzieję, że nowoczesny 

i przestronny budynek popra-
wi nie tylko warunki pracy sę-
dziów oraz pracowników ad-
ministracyjnych, ale także 
wpłynie na jakość i standard 
obsługi interesantów.

Podczas uroczystości odby-
ło się symboliczne przecięcie 
wstęgi. Zaproszeni goście mieli 
także okazję zwiedzić poszcze-
gólne pomieszczenia budynku. 
Oprawę artystyczną zapewni-
ły absolwentki gdańskiej Aka-
demii Muzycznej – trio smycz-
kowe Siesta.

W 2015 roku Rada Miejska 
podjęła uchwałę dotyczącą 
przekazania na rzecz Skarbu 
Państwa nieruchomości po-
łożonej przy alei Zwycięstwa 
za symboliczną kwotę 1 zł net-
to. Budowa nowej siedziby 
sądu rozpoczęła się pod ko-
niec 2017 roku, a trzykondy-
gnacyjny gmach ukończono 
na początku 2020 roku. Jego 
powierzchnia wynosi prawie 
5 tys. m. kw., a liczba sal roz-
praw wzrosła z 8 do 10. Koszt 
inwestycji wyniósł ponad 36,5 
mln zł.

Martyna Link

Atrakcyjne nieruchomości na sprzedaż

gaz, prąd, woda, telefon, Inter-
net. W sąsiedztwie nierucho-
mości – zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna, tereny 
rekreacyjno-spacerowe, nie-
co dalej obiekty szkolne i ko-
ścielne. Przetarg odbędzie się 
23 listopada.

Dzień później, 24 listopada, 
odbędzie się przetarg na sprze-
daż nieruchomości o pow. 
2231 m2 przy ul. Rokickiej. 
Nieruchomość przeznaczona 
jest na usługi związane z cmen-
tarzem. Cena wywoławcza: 
400 tys. zł (+VAT).

Do sprzedaży przygotowy-
wana jest nieruchomość 
po byłej przychodni dziecię-
cej – przy ul. Armii Krajo-
wej. Powierzchnia gruntu to 
1974 m2 Działka jest zabudo-
wana wolnostojącym, podpiw-
niczonym budynkiem parte-
rowym z poddaszem użytko-
wym, o ogólnej powierzchni 
420,80 m2.

Miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego dopusz-
cza w tym rejonie zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną 
wolnostojącą II-, III-, IV-, V-, 
IX-, X-kondygnacyjną, zabu-
dowę mieszkaniową jednoro-
dzinną wolnostojącą, bliźnia-
czą i szeregową oraz zabudo-
wę usługową z zielenią towa-
rzyszącą. Cena nieruchomo-
ści: 1 600 000 zł. Przetarg pla-
nowany jest w drugiej połowie 
grudnia br.

Małgorzata Mykowska

Wydział Gospodarki  
Mieniem Komunalnym UM

tel. 58 77 59 364
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Straż Miejska we wrześniu
We wrześniu 2020 r. tczewska Straż Miejska 
odnotowała 849 interwencji, w tym 394 
zgłoszone przez mieszkańców i przedstawi-
cieli instytucji, 455 – pozostałych, w tym 
zgłoszonych przez dyżurnych Komendy 
Powiatowej Policji w Tczewie i interwencji 
własnych strażników.

›› Dzielnicowi strażnicy miejscy działający 
na osiedlach Suchostrzygi i Bajkowym 
podjęli 36 interwencji własnych oraz 56 
zleconych (przez administracje i 
mieszkańców osiedli, dyżurnych SM), 
nałożyli 16 mandatów karnych na 
łącznie 1400 zł, wystawili 18 wezwań 
dla sprawców wykroczeń drogowych 
oraz 30 osób pouczyli. 

 Na Os. Garnuszewskiego i Zatorzu 
dzielnicowi podjęli 54 interwencje 
własne oraz 50 zleconych, nałożyli 19 
mandatów karnych na łącznie 1750 zł, 
wystawili 46 wezwań dla sprawców 
wykroczeń drogowych oraz 25 osób 
pouczyli.

 Interwencje dzielnicowych dotyczą 
głównie spraw porządkowych, 
spożywania alkoholu w miejscach 
publicznych, wykroczeń drogowych.

›› Doprowadzono do usunięcia długo 
nieużytkowanych pojazdów – Audi z ul. 
Ogrodowej, Forda z ul. Jagiełły, Fiata z 
ul. Rokickiej, Volkswagena z ul. Jedności 
Narodu i Volkswagena z ul. Piotrowo.

›› Do Komendy Powiatowej Policji 
przekazano materiały z monitoringu 
dotyczące: kradzieży pojazdów (1, 6 
września), podpalenia pojazdu (6 
września), kolizji drogowej (12 września, 
podpalenia pojazdu (24 września).

›› W związku z epidemą koronawirusa 
mieszkańcom przebywającym na 
kwarantannie przekazano 18 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 wyprowadza-
nia czworonogów i sprzątania po nich. 
Przeprowadzono 15 interwencji.  
Za niezgodne z przepisami wyprowadza-
nie psów nałożono 4 mandaty na łącznie 
500 zł. 7-krotnie zgłoszono do schroniska 
informację o psach bez opieki.

4 
września weszła w życie noweliza-
cja rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji w 
sprawie wykroczeń, dzięki której 

strażnicy gminni i miejscy otrzymali nowe 
uprawnienia do nakładania grzywien w 
drodze mandatu karnego. 

Na podstawie nowych przepisów mogą oni 
ukarać mandatem osobę, która nie złoży-
ła deklaracji śmieciowej, bądź przekaza-

Bezpieczny przedszkolak

We w r z e ś n i u ,  w  r a m a c h 
programu „Bezpieczny 
przedszkolak ”, w Przed-

szkolu EduMelodica odbyły się zajęcia 
edukacyjno-profilaktyczne.

Spotkania z przedszkolakami mają na celu 
przedstawienie i przybliżenie charakteru 
pracy strażnika miejskiego. Funkcjona-
riuszka opowiedziała maluchom, jakie za-
dania i obowiązki wykonują, opowiedziała 
o umundurowaniu strażników oraz wyposa-
żeniu, z jakiego korzystają. Wyjaśniła rów-
nież, na czym polega różnica między straż-

nikiem miejskim, a policjantem. Uczuliła 
dzieci, aby w razie niebezpieczeństwa wzy-
wać na pomoc funkcjonariuszy i obdarzyć 
zaufaniem osoby w mundurach.

Podczas wizyty każdy miał możliwość wej-
ścia do radiowozu, aby samodzielnie za-
siąść za kierownicą, co sprawiło wszyst-
kim ogromną frajdę. Spotkanie było rów-
nież okazją do złożenia życzeń urodzino-
wych jednemu z przedszkolaków , który 
fascynuje się pracą strażników miejskich 
.Na zakończenie maluchy otrzymały słod-
ki poczęstunek i odblask.

Kontrolują kompostowniki 

ła w niej fałszywe informacje. Na baczno-
ści muszą mieć się również ci, którzy za-
deklarowali, że założą przydomowy kom-
postownik, a tego nie zrobili . 

Już w ciągu tygodnia działań skontro-
lowano 113 gospodarstw domowych.  
W wyniku kontroli mundurowi nałoży-
li 1 mandat karny, w 15 gospodarstwach 
nie zastano właścicieli, kontrole będą 
kontynuowane.
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wie. Motorem napędowym biegu był nasz mul-
timedalista Zygfryd Liban. Wsparcia w przygo-
towaniu zawodów udzielił m.in. prezydent Tcze-
wa Mirosław Pobłocki. 

Zespół Arkadia Kosmopell Tczew 
wywalczył brązowy medal Dru-
żynowych Mistrzostw Polski w 

Bilard .W ostatnim meczu rozgrywek 
tczewianie wygrali tak zwany mały fi-
nał z drużyną Lipiński Dachy Toma-
szów Mazowiecki. 

„Jedziemy po medal” – takie hasło 
mieli na ustach bilardziści tczewskiej 
Kosmopell Arkadii udający się na po-

Tczewianie z brązowym medalem
czątku października do Kielc na fi-
nałowy akcent Bilardowej Ekstrakla-
sy. Skład przez cały sezon niezmien-
ny: Mateusz Sząszor, Kamil Sząszor, 
Michał Stojałowski i Kacper Konkel. 

Po doskonałym sezonie zasadniczym 
Kosmopell Arkadia Tczew zajmowa-
ła czwarte miejsce w tabeli Bilardo-
wej Ekstraklasy. Tym razem wywal-
czyła Brązowy Medal. Drużynowym 
Mistrzem Polski została drużyna No-
sanu Kielce, która w finale dwukrotnie 
pokonała Cromostal Katowice.

Arkadia Kosmopell Tczew

W kategorii 75-79 mężczyzn zwyciężył tczewianin Z. Liban

Po raz drugi w powiecie tczew-
skim odbyły się Mistrzo-
stwa Polski w biegach prze-

łajowych Masters na odcinku 10 kilo-
metrów. Trasa przebiegała przez ma-
lownicze tereny Gminy Tczew. Zawo-
dy rozegrano 26 września.

Do biegu zapisało się 250 uczestników, 
pakiety startowe odebrało 243 uczest-
ników natomiast bieg ukończyło 220 
zawodników. Jak przystało na Mistrzo-
stwa Polski start biegu rozpoczęto od 
odśpiewania hymnu państwowego, 
punktualnie o godz. 12.00 zawodnicy 
ruszyli na przełajową, ciężką i wyma-
gającą trasę. Organizatorem biegu było 
Powiatowe Centrum Sportu w Tcze-

Biegi przełajowe Masters – już po raz drugi
KLASYFIKACJA GENERALNA:

Kobiety:

I miejsce: Małgorzata Wasik  
(Malbork) 39:21.37

II miejsce: Małgorzata Tuwalska 
(Gdańsk) 40:17.55

III miejsce: Aneta Świtaj 
(Częstochowa) 41:48.95

Mężczyźni:

I miejsce: Mateusz Niemczyk  
(Starogard Gdański) 31:37.30

II miejsce: Patryk Sowiński  
(Tczew) 33:03.72

III miejsce: Marek Jakubowski  
(Pszczółki) 33:28.80.

Wyniki znaleźć można na stronie:
›› elektronicznezapisy.pl/event/5129/

results.html

Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie

20 września z Tczewa wyru-
szyła prawie setka uczest-
ników 20. Rowerowego Raj-

du Gwiaździstego. Cykliści przejechali 
około 57 kilometrów po malowniczych 
terenach Gminy Tczew, Pelplin, Sub-
kowy. Imprezę zorganizował Powiat 
Tczewski oraz Lokalna Organizacja 
Turystyczna Kociewie.

Na starcie pojawiły się osoby z Tcze-
wa i okolic, ale również ze Starogar-

20. Rowerowy Rajd Gwiaździsty
du Gdańskiego, Skórcza, Gdańska czy 
też Pruszcza Gdańskiego. Miłą niespo-
dzianką dla organizatorów było uczest-
nictwo w rajdzie senatora Ryszarda 
Świlskiego, który jak sam podkre-
ślał z radością wybrał się na rowerze, 
aby pokręcić kilometry po Kociewiu 
Tczewskim.

Rowerowy Rajd Gwiaździsty zakończył 
cykl tegorocznych rajdów organizowa-
nych i współorganizowanych przez Lo-
kalną Organizację Turystyczną Kocie-
wie. Na kolejne imprezy rowerowe za-
praszamy w 2021 roku! 

LOT Kociewie
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Tekst i zdjęcie:
Małgorzata Mykowska

Nagrody finansowe w wyso-
kości od 800 do 1000 zł prze-
kazane zostały 21 września. 
W imieniu prezydenta Tcze-
wa Mirosława Pobłockie-
go, wręczył je wiceprezydent 
Adam Urban.

Zgodnie z uchwałą Rady Miej-
skiej z 2015 r., prezydent Tcze-
wa każdego roku przyznaje na-
grody i wyróżnienia za działal-
ność w dziedzinie kultury. Na-
grody mogą być przyznawane 
laureatom konkursów, olim-
piad, festiwali, przeglądów lub 
innych form współzawodnic-
twa w dziedzinie kultury, orga-
nizowanych przez inne instytu-
cje lub jednostki organizacyj-
ne za dany rok kalendarzowy. 
Nagrody mogą być przyznawa-
ne osobom fizycznym lub oso-
bom prawnym, a także innym 
podmiotom prowadzącym 
działalność na terenie Gminy 
Miejskiej Tczew, na podsta-
wie oceny całokształtu dzia-
łalności lub osiągnięć o istot-
nym znaczeniu.

Orkiestra Kameralna 
Progress, Tczewski 

Uniwersytet Trzeciego 
Wieku, Wiesława 
Dolina-Niżyńska  

oraz Piotr Weintz 
otrzymali nagrody 
prezydenta Tczewa  

za działalność  
na rzecz kultury.

KULTURA

Nagrody prezydenta Tczewa  
za działalność kulturalną

›› Orkiestra Kameralna Progress

Od dziesięciu lat Orkiestra Ka-
meralna Progress współtwo-
rzy krajobraz kulturalny mia-
sta rozsławiając Tczew na Po-
morzu, w Polsce oraz poza jej 
granicami. Upowszechnianie 
kultury umożliwia mieszkań-
com Tczewa spotkanie z wyso-
ką kulturą muzyczną. W roku 
2019 orkiestra wykonała cykl 
„4 pieśni kociewskich” na so-
pran, fortepian i orkiestrę Ma-
cieja Zakrzewskiego – utwór 
napisany specjalnie na koncert 
finałowy XII Festiwalu Twór-
czości Kociewskiej im. Roma-
na Landowskiego, który odbył 
się w Tczewie.

›› Wiesława Dolina-Niżyńska

Od wielu lat wykonuje zawód 
grafika komputerowego, pro-
jektuje najróżniejsze formy – 
począwszy od katalogów, fol-
derów magazynów, gazet, po-
przez systemy identyfikacji 
wizualnej (w tym logotypy) 
po pomoce naukowe dla dzieci, 
zabawki edukacyjne oraz pro-
jekty i skład książek. Jest au-

torką bajki „Z Wróżką Sam-
borką po Tczewie”. Czynnie 
działa na rzecz upowszechnia-
nia kultury w naszym mieście. 
14 listopada 2019 r. w Fabryce 
Sztuk obchodziła 40-lecie pra-
cy twórczej podczas specjalne-
go wieczoru zatytułowanego 
„Bardziej, Bardziej ,Bardziej”, 
w ramach którego m.in. miała 
miejsce prapremiera, powsta-
łego specjalnie na tę okolicz-
ność, monogramu w jej wyko-
naniu autorstwa i w reżyserii 
Barbary Świąder-Puchowskiej.

Nagroda została przyznana 
za całokształt dotychczaso-
wej pracy.

›› Uniwersytet Trzeciego Wieku
Tczewski Uniwersytet Trzecie-
go Wieku, od 15 lat prowadzi 
działania kulturalne na rzecz 
społeczności powiatu tczew-
skiego i nie tylko.

Poprzez realizację założeń 
warsztatów teatralnych prze-
prowadzono i stworzono no-
watorskie działania kulturo-
we, mające na celu promo-
wanie aktywności artystycz-

nej seniorów. W październiku 
2019 roku Teatr TUTW otrzy-
mał nagrodę główna w katego-
rii małe formy teatralne oraz 
Grand Prix VI Oświęcimskich 
Spotkań Artystycznych Senio-
rów za przedstawienie spekta-
klu pt. „ Biuro ds. szczęśliwie 
naznaczonych” w ramach pro-
jektu Aktorzy Trzeciego Wieki 
Zarażają dobrym humorem.

›› Piotr Weintz
Laureat kilkunastu nagród, 
w tym głównych, zarówno 
w konkurach regionalnych 
i między narodowych, reżyser 
„Wesela” Stanisława Wyspiań-
skiego dla Gdańskiego Teatru 
Szekspirowskiego oraz spek-
taklu pt. „Biuro ds. szczęśli-
wie naznaczonych”, który po-
wstał w ramach projektu dofi-
nansowanego z budżetu Gmi-
ny Miejskiej Tczew i Powiatu 
Tczewskiego pod nazwą „Ak-
torzy Trzeciego Wieku zaraża-
ją dobrym humorem”; w paź-
dzierniku 2019 roku otrzymał 
nagrodę Grand Prix Oświę-
cimskich Spotkań Artystycz-
nych Seniorów.
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100-lecie powrotu Tczewa 
w granice Rzeczypospolitej
i zaślubin Polski z Bałtykiem100›› ››

 Werdyktem Jury w składzie: Sławomir Gawroński, Ireneusz Jędruch i Tomasz Telefus

›› I miejsce otrzymał: Wiesław Pustkowski
›› II miejsce: Roman Hudzik
›› III miejsce: Magdalena Sobolewska

 wyróżnienia: Agnieszka Grenz, Łukasz Lichy, Krzysztof Małkiewicz,  
Andrzej Neubauer, Robert Popieluch

 nagroda w kategorii debiut: Marta Szczuka

KULTURA

S to osiemdziesiąt dziewięć zdjęć wpły-
nęło na konkurs „Wakacje z apa-
ratem”. Te najciekawsze, zdaniem 

jury, zostały wyeksponowane na wysta-
wie, którą można zwiedzać do 15 listopa-
da w Fabryce Sztuk przy ul. 30 Stycznia 
4. Wszystkie prace odzwierciedlają temat 
tegorocznej edycji konkursu, który brzmi: 
„Dzień dobry”.

Fotograficzne zmagania organizowane 
są już od dwunastu lat. Ich pomysłodaw-
cą jest Jerzy Cyganowski z Fabryki Sztuk. 
Zarówno wystawa, jak i trzynasta edycja 
konkursu zostały objęte patronatem: Po-
sła na Sejm RP Kazimierza Smolińskie-
go, Starosty Tczewskiego Mirosława Au-
gustyna i Prezydenta Miasta Tczewa Mi-
rosława Pobłockiego. Partnerem wydarze-
nia jest Studio Foto Video Tomasz Tele-
fus w Tczewie.

O tym, że konkurs cieszy się popularno-
ścią wśród ludzi w każdym wieku, świad-

Mała Książka – Wielki 
Człowiek

Tczewska Biblioteka przystąpi-
ła do kampanii społecznej „Mała 

Książka – Wielki Człowiek” reali-
zowanej przez Instytut Książki oraz 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.

Każde dziecko w wieku przedszkol-
nym, które odwiedzi bibliotekę, otrzy-
ma w prezencie Wyprawkę Czytelni-
czą, a w niej: książkę „Pierwsze czy-
tanki dla…” dostosowaną pod wzglę-
dem formy i treści do potrzeb przed-
szkolaka oraz Kartę Małego Czytelni-
ka. Za każdą wizytę w bibliotece, za-
kończoną wypożyczeniem minimum 
jednej książki z księgozbioru dziecię-
cego, Mały Czytelnik otrzyma naklej-
kę, a po zebraniu dziesięciu zostanie 
uhonorowany imiennym dyplomem 
potwierdzającym jego czytelnicze za-
interesowania. W Wyprawce znajdą 
coś dla siebie także rodzice – przygo-
towana dla nich broszura informacyj-
na przypomni o korzyściach wynika-
jących z czytania dzieciom oraz pod-
powie, skąd czerpać nowe inspiracje 
czytelnicze. Dzięki akcji dziecko pozna 
ważne miejsce na czytelniczej mapie 
dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie peł-
noprawnym uczestnikiem życia kultu-
ralnego. Projekt realizowany jest w ra-
mach ogólnopolskiej kampanii pro-
mującej czytanie generacyjne „Mała 
Książka – Wielki człowiek”.

Mamy wielką nadzieję, że wielu przed-
szkolaków oraz ich rodziców zapa-
ła miłością do książek i czytania. Już 
dziś Biblioteka serdecznie zaprasza 
do wzięcia udziału  projekcie.

›› wielki-czlowiek.pl

Wystawa pokonkursowa 
„Wakacje z aparatem”

czy fakt, iż najmłodsi uczestnicy liczą so-
bie 12 lat, a najstarszy – 75. W tym roku 
organizatorzy odnotowali też dwudziestu 
pięciu debiutantów.

Prace w kategorii zdjęcie najlepiej pro-
mujące Tczew zostały poddane oce-
nie Adama Urbana (Zastępcy Prezy-
denta Miasta Tczewa), Katarzyny Mej-
ny (Sekretarz Miasta Tczewa) i Mał-
gorzaty Mykowskiej (Kierownik Biu-
ra Rzecznika Prasowego Urzędu Miej-
skiego w Tczewie), którzy jednogłośnie 
przyznali nagrodę główną Krzysztofo-
wi Małkiewiczowi.

W konkursie można było wygrać m.in. 
bony upominkowe, dysk przenośny, ta-
blet oraz nagrodę pieniężną w wysokości 
1500 zł. Fundatorami nagród są: Fabry-
ka Sztuk, Starostwo Powiatowe w Tcze-
wie, Poseł na Sejm RP Kazimierz Smoliń-
ski, Urząd Miejski w Tczewie i Studio Foto 
Video Tomasz Telefus w Tczewie.
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Tekst:
Martyna Link

Zdjęcia:
Jacek Cherek

W gali jubileuszowej uczest-
niczyli m.in.: radny Sejmiku 
Województwa Pomorskiego 
Zenon Odya, władze miasta 
na czele z prezydentem Mi-
rosławem Pobłockim, prze-
wodniczący Rady Miejskiej 
Zenon Drewa, przewodniczą-
cy Rady Powiatu Tczewskiego 
Marek Modrzejewski, dyrek-
torzy instytucji kulturalnych 
Tczewa oraz członkowie ho-
norowi TMZT i sympatycy re-
gionu Kociewia, a także rad-
na Sejmiku Samorządowego 
Województwa Wielkopolskie-

go, członkini TMZT Mirosława 
Rutkowska-Krupka.

W pierwszej części uroczysto-
ści wyświetlono film poświęco-
ny działalności TMZT na prze-
strzeni ostatniego półwiecza. 
W prezentacji przybliżono jego 
historię, początki organizacji, 
sylwetki prezesów, członków 
honorowych oraz nagrody, 
które otrzymało Towarzystwo 
za swoją działalność.

TMZT na przestrzeni 50 lat ini-
cjowało szereg wydarzeń spo-
łeczno-kulturalnych w powie-

cie tczewskim, a sztandarową 
imprezą jest Festiwal Twórczo-
ści Kociewskiej im. Romana 
Landowskiego. Zebrani uczcili 
minutą ciszy nieżyjących człon-
ków Towarzystwa.

– 50 lat to znaczny kawał cza-
su, to więcej niż dwa pokole-
nia, ale mniej niż wiek; to próg 
za którym pozostają lata mło-
dości i osiąga się pełną doj-
rzałość. To pełnia doświad-
czeń wieku męskiego i pełna 
gracji dojrzałość kobieca. To 
złote gody, a złoto to najszla-
chetniejszy kruszec, stanowią-

cy często o stabilnej przyszło-
ści – powiedział Janusz Lan-
dowski, prezes Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Tczewskiej. 
– Myślę, że przyszłemu bytowi 
naszego stowarzyszenia nic nie 
grozi. Po tylu latach doświad-
czeń, wielu zakrętach w histo-
rii, w których to czasach przy-
szło nam działać, nie powinno 
już nic nas zaskoczyć i prze-
szkodzić w realizacji naszych 
celów statutowych.

– TMZT w ciągu półwiecza 
swojej działalności zrzeszało 

Gala zgromadziła wielu sympatyków i członków stowarzyszenia

Pół wieku z Towarzystwem Miłośników Ziemi Tczewskiej

Towarzystwo Miło-
śników Ziemi Tczew-

skiej świętowało 
jubileusz 50-lecia. 

Uroczystości odbyły 
się 25 września 

w Centrum Kultury 
i Sztuki.

Prezydent Tczewa obdarował Towarzystwo czekiem na 5 tys. zł

Podziękowania dla samorządowców ze wspieranie stowarzyszenia
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i zaślubin Polski z Bałtykiem100›› ››

KULTURA

wielu ludzi. Niektórzy byli za-
łożycielami, członkami władz, 
a inni od niedawna włączyli się 
w pracę zespołową. Chcąc po-
dziękować za trud i poświęco-
ny czas, a także za wsparcie we 
wszelkiej formie i ludzką przy-
chylność, pragniemy wręczyć 
okolicznościowe wyróżnienia. 
– powiedziała Jolanta Jank, 
wiceprezes Stowarzyszenia.

Najwyższym wyróżnieniem za-
pisanym w statucie Towarzy-
stwa jest nadanie jego człon-
kowi godności członka hono-
rowego, które przyznaje Wal-
ne Zebranie Członków. Do tej 
pory TMZT przyznało 22 takie 
wyróżnienia, po wrześniowej 

uroczystości do wyróżnionego 
grona dołączyli Stefan Mro-
zek oraz Stefan Kukowski.

Rada Towarzystwa przyzna-
ła także – denar tczewski – 
Samborową Podziękę, to ho-
norowa nagroda przyznawana 
za wybitne i szczególnie efek-
tywne wspieranie działalności 
statutowej. Nagrodę otrzyma-
li partnerzy Festiwalu Twór-
czości Kociewskiej: Miejska 
Biblioteka Publiczna w Tcze-
wie, Centrum Kultury i Sztuki 
w Tczewie oraz Ognisko Pra-
cy Pozaszkolnej w Starogar-
dzie Gdańskim.

Dodatkowo TMZT przyznało 
50 medali okolicznościowych 

dla: sprzymierzeńców i partne-
rów działań kulturalnych To-
warzystwa, członków honoro-
wych TMZT i jego prezesów, 
szczególnie zasłużonych człon-
ków i sponsorów. Ten medal to 
wyjątkowa pamiątka przyzna-
na z okazji jubileuszu 50-lecia, 
co oznacza, że jest unikatowym 
numizmatem ukazującym się 
raz na półwiecze.

Oprócz medali okolicznościo-
wych, Rada Towarzystwa przy-
znała honorowe wyróżnienie 
Miłośnika Ziemi Tczewskiej 
za szczególnie efektywną pra-
cę na rzecz TMZT, które otrzy-
mało 38 osób. Należą do nich: 
osoby z długoletnim stażem 

współpracy z TMZT, zasłuże-
ni członkowie oraz osoby i in-
stytucje wspierające działal-
ność statutową.

– Towarzystwo było aktywnym 
uczestnikiem przeobrażeń kul-
turalnych i pozostawiło po so-
bie wiele, o czym można było 
się przekonać na zaprezento-
wanym filmie. Mnogość pu-
blikacji, przedsięwzięć kultu-
ralnych czy konkursów orga-
nizowanych przez Was spra-
wiają, że nasze miasto i region 
są coraz bardziej znane i doce-
niane. Dzięki tej wieloletniej 
aktywności TMZT z pewno-
ścią zasługuje na miano am-
basadora kultury regionalnej 
– tak zacnego jubileuszu gra-
tulował Mirosław Pobłocki, 
prezydent Tczewa.

W drugiej części gali jubile-
uszowej, utalentowane so-
pranistki z Zespołu Bellcan-
ti zaprezentowały publiczno-
ści utwory klasyczne z dzieł 
operowych, operetkowych 
i musicalowych.

Podczas uroczystości można 
było zobaczyć trzy najstarsze 
kroniki TZMT z 1970 r. Jak 
na tak podniosły jubileusz 
przystało, nie zabrakło także 
tortu okolicznościowego.

Pół wieku z Towarzystwem Miłośników Ziemi Tczewskiej

W ramach jubileuszu 50-lecia:

›› przygotowano wystawę plenerową, znajdującą się na zintegrowanym węźle transportowym  
przed Galerią Kociewską,

›› wydano okolicznościowy Znaczek Turystyczny, który wzbogacił istniejącą kolekcję znaczków z Tczewa. 
Elementem graficznym nowego Znaczka Turystycznego jest Ławeczka Romana Landowskiego, znajdu-
jąca się na tczewskiej starówce, który był założycielem Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej,

›› zrealizowano film promujący 50 lat istnienia TMZT, który został wyświetlony podczas gali jubileuszowej,

›› do końca roku planowane jest wydanie publikacji książkowej, będącej zbiorem gawęd i opowieści  
„Na ziemi łagodnej. Dawno temu i jeszcze dawniej na Kociewiu”, autorstwa Romana Landowskiego.

Życzenia dla jubilata przekazały m.in. dzieci z Przedszkola nr 8Występ sopranistek z zespołu Bellcanti
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W uroczystej gali wzięli udział 
nie tylko słuchacze TUTW, ale 
także współpracujące z nimi 
jednostki oraz przedstawicie-
le władz miasta i powiatu oraz 
senator RP Ryszard Świlski.

– Przez okres 15 lat podejmo-
waliśmy działania w wielu dzie-
dzinach m.in. medycyny, pra-
wa, historii, filozofii, etyki, ar-
chitektury, psychologii, dzia-
łalności organów samorządo-
wych, sztuki, kultury, rehabi-
litacji zdrowotnej, komunika-
cji międzykulturowej i osobo-
wej – podkreślała przewodni-
cząca TUTW Maria Banna. – 
Zajmujemy się nie tylko eduka-
cją, ale przede wszystkim akty-
wizujemy osoby starsze. Dzięki 
temu, seniorzy nie tylko naby-
wają nowych umiejętności, ale 
głównie spotykają się z osoba-
mi w podobnym wieku.

Tczewski Uniwersytet Trze-
ciego Wieku w ramach swojej 
działalności organizuje wykła-
dy edukacyjne, spotkania z cie-
kawymi ludźmi, wyjazdy do te-
atru, ale także wyprawy tury-
styczno-krajoznawcze. Senio-
rzy chętnie uczestniczą w za-
jęciach sportowych oraz biorą 
udział w warsztatach rękodzieła 

artystycznego, a także uczą się 
obsługi komputera. Działania te 
są możliwe dzięki dofinansowa-
niu miasta oraz powiatu. Uni-
wersytet Trzeciego Wieku daje 
słuchaczom wiele radości, roz-
wija ich pasję i edukuje.

– Cieszę się, że wspieracie se-
niorów naszego miasta. Dzię-
kuję za aktywne uczestnictwo 
w życiu społecznym i za wzbo-
gacanie oferty kulturalnej 
Tczewa – gratulował Mirosław 
Pobłocki, prezydent Tczewa. – 
Życzę, aby Tczewski Uniwersy-
tet Trzeciego Wieku był miej-
scem spotkań ludzi energicz-
nych i twórczych, wzajemnie 

się inspirujących oraz podej-
mujących nowe wyzwania.

Gala była okazją do podsumo-
wania działalności, podzię-
kowań, ale także prezentacji 
planów na przyszłość. Dzisiaj 
TUTW liczy ponad 300 słucha-
czy, a zaczynał skromnie, zale-
dwie od 30 osób.

20 osobowa grupa długolet-
nich słuchaczy TUTW otrzy-
mała z rąk prezydenta Tcze-
wa Mirosława Pobłockiego 
oraz starosty tczewskiego Mi-
rosława Augustyna pamiątko-
we statuetki, dyplomy i pre-
zenty wykonane przez uczest-

Tczewski Uniwersytet  
Trzeciego Wieku ma 15 lat

Tekst i zdjęcia:
Martyna Link

22 września w Cen-
trum Kultury i Sztuki, 

już po raz piętnasty  
w historii, Uniwersy-

tet Trzeciego Wieku 
obchodził inaugurację 

roku akademickiego.

ników warsztatów rękodzieła 
artystycznego. Przewodniczą-
ca TUTW wręczyła członkom 
obecnego Zarządu dyplomy, 
jako podziękowanie za współ-
pracę oraz sumienną i chary-
tatywną pracę na rzecz stu-
dentów. Uhonorowany został 
również Ludwik Kiedrowski, 
jako laureat konkursu „Pomor-
skie dla Seniora”, w kategorii 
Zwyczajny – Niezwyczajny.

Członkowie oprócz święto-
wania jubileuszu, obchodzi-
li także inaugurację roku aka-
demickiego 2020/2021. Słu-
chacze wysłuchali hymnu aka-
demickiego “Gaudeamus Igi-
tur”, a nowi adepci uniwersy-
tetu złożyli uroczyste ślubowa-
nie oraz otrzymali legitymację 
członkowską.

Inaugurację uświetnił wykład 
Marty Hońcy z Zespołu Szkół 
Katolickich na temat: „Jak dbać 
o zdrowie psychiczne w okresie 
pandemii”. Cześć artystyczną 
przygotował zespół wokalno-
-muzyczny Quis ut Deo. W ko-
lejnej części uroczystości po-
kazano wyroby rękodzielnicze 
studentek TUTW pod kierow-
nictwem Marii Baltrukas oraz 
malarstwo Doroty Willer.
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SENIORZY

Tegoroczna gala f inałowa 
w yborów miała odbyć się 
16 kwietnia, ale pojawienie 
się koronawirusa wymusiło 
przerwanie prób oraz przeło-
żenie terminu edycji. Po kil-
ku miesiącach, uczestnicy po-
nownie mogli podjąć swoje 
działania. Regularnie uczest-
niczyli w próbach, aktyw-
nie spędzali czas, odgrywali 
swoje role, realizowali pomy-
sły, jednocześnie kreując no-
woczesny wizerunek seniora 
XXI wieku.

Jadwiga Peichert i Ryszard Czerny
Miss i Mister Złotego Wieku 2020

Wybory Miss i Mistera 
Złotego Wieku to promo-
cja niekonwencjonalnych 

działań na rzecz senio-
rów, podejmowanych 

przez Zarząd Miejski 
PKPS w Tczewie, nieprze-

rwanie, od 2004 roku.

Do tej pory w wyborach 
wzięło udział  

192 seniorów.

We wrześniowej XVII Gali Fi-
nałowej Wyborów Miss i Mi-
stera Złotego Wieku wzię-
ło udział 11 seniorów (8 pań 
i 3 panów), w wieku od 64 do 
85 lat. Żaden z seniorów nie 
zrezygnował z udziału w im-

Najważniejsze tytuły wyborów jury przyznało:

›› Miss Złotego Wieku – Pani Jadwidze Peichert, lat 85,

›› Mistera Złotego Wieku – Panu Ryszardowi Czerny, lat 73.

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Tczewie

Już po wyborach – Miss i Mister Złotego Wieku z wiceprezydentem Tczewa Adamem Urbanem i dyr. MOPS Julita Jakubowską
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prezie, wszyscy uczestniczyli 
w próbach, wspierali się i mo-
bilizowali do kolejnych działań.

„Od rana mam dobry humor” 
– to nie tylko tytuł kolejnej 
edycji Wyborów, ale i przesła-
nie dla nas wszystkich, zachę-

cające do odnajdywania po-
zytywnych stron życia. Scen-
ki przedstawione przez senio-
rów były „z życia wzięte”, re-
alne, zabawne, z lekkim dy-
stansem i humorem. Widow-
nia, okazując podziw i uzna-
nie, nie szczędziła seniorom - 
finalistom owacji i oklasków. 

Galę poprowadzili Jolanta 
Jank i Piotr Weintz. Gru-
pa niezawodnych sponsorów, 
jak co roku, ufundowała wie-
le cennych nagród.
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Historia tczewskiego MOPS-u 
sięga lat 90., kiedy w Polsce 
miały miejsce zmiany społecz-
no-gospodarcze. W marcu 1990 
roku w oparciu o nową ustawę 
o samorządzie terytorialnym, 
powołano Miejski Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Tczewie. 
30-letnia działalność Ośrod-
ka to czas wielkich wyzwań 
w zakresie tworzenia infra-
struktury i oferty usług spo-
łecznych dla budowania sieci 
oparci aspołecznego i lokalne-
go partnerstwa. Od dnia utwo-
rzenia Ośrodka do chwili obec-
nej znacznie wzrosła zarówno 
ranga pomocy społecznej, jak 
również zakres realizowanych 
zadań i usług. W początkowych 
latach funkcjonowania, dzia-
łalność Ośrodka związana była 
przede wszystkim ze wsparciem 
mieszkańców w związku z po-
jawieniem się zjawiska bezro-
bocia i znacznie większego za-
sięgu ubóstwa.

Aktualnie wyzwania przed 
jakimi stoi MOPS wiążą się 
nie tylko ze wsparciem osób 
w trudnej sytuacji materialnej, 
ale przede wszystkim z organi-
zacją usług dostosowanych do 
potrzeb wynikających z zacho-
dzących zmian demograficz-
nych oraz realizacją wielu za-
dań i programów rządowych, 
które są skierowane nie tylko 
do osób będących w trudnej 
sytuacji życiowej.

U podstaw działalności Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej leży oczywiście praca 
socjalna. Pracownik socjalny 
jako osoba „pierwszego kon-
taktu” odgrywa kluczową rolę 
w procesie pomocy. Jego za-

30 lat niosą pomoc potrzebującym

dania nie kończą się tylko 
na pracy z osobą wymagają-
cą wsparcia, ale także na ści-
słej współpracy z lokalną spo-
łecznością, w tym instytucjami 
i organizacjami, które mogą 
mieć wpływ na poprawę sytu-
acji danej osoby, a także całej 
rodziny. Zakres działania, a tym 
samym wiedza i doświadczenie 
w rozwiązywaniu problemów 
i zaspakajaniu potrzeb to pod-
stawowe narzędzia pracy pra-
cownika socjalnego. Rolą pra-
cownika socjalnego jest nie 
tylko udzielanie pomocy fi-
nansowej, ale przede wszyst-
kim wsparcie w rozwiązywa-
niu problemów wychowaw-
czych, mieszkaniowych, praw-
nych czy związanych z uzależ-

nieniem. W swojej historii 30 
lat działalności pracownicy so-
cjalni zmierzyli się również sy-
tuacjami kryzysowymi taki-
mi jak powódź, pożary a także 
zgłoszenie o podłożeniu bomby. 
Praca socjalna to misja społecz-
na na rzecz drugiego człowieka, 
która pomimo wielu niepowo-
dzeń i trudnych decyzji, potrafi 
sprawić wiele satysfakcji.

30 lat pracy Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Tcze-
wie to ciągły rozwój i dążenie 
do stworzenia oferty usług 
dla mieszkańców miasta, za-
równo w obszarze aktywiza-
cji społecznej jak i zawodo-
wej, ale także związanej z za-
bezpieczeniem potrzeb osób 

zagrożonych wykluczeniem 
społecznym.

Działania oraz usług reali-
zowane w MOPS w obszarze 
wspierania i integracji rodzin 
były od samego początku prio-
rytetem. Największym wyzwa-
niem było organizowanie i pro-
wadzenie przez pracowników 
Ośrodka od 1994 roku kolonii 
letnich dla dzieci w Damaszce. 
Zakres wsparcia ulegał rozsze-
rzeniu wraz z wprowadzanymi 
zmianami w polityce rodzinnej 
państwa, a przede wszystkim 
wraz z uruchomieniem środ-
ków europejskich na realiza-
cję zadań w obszarze wyklu-
czenia społecznego.

Pierwsze nowatorskie pro-
jekty wspierające szczególnie 
osoby bezrobotne realizowa-
ne były w ramach utworzone-
go w 2003 roku Forum Ini-
cjatyw Społecznych przy ul. 
Łaziennej. Prowadzone tam 
działania były podstawą two-
rzenia i rozwijania koncepcji 
wsparcia rodzin i osób zagro-
żonych ubóstwem i wyklucze-
niem społecznym realizowa-
nych z wykorzystaniem środ-
ków europejskich. Podejmo-
wane przez MOPS wspólnie 
z partnerami działania, pozwa-
lają na realizację wielu przed-
sięwzięć z zakresu aktywizacji 

Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w Tczewie obchodzi 

w tym roku jubileusz 30 
lat funkcjonowania.
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30 lat niosą pomoc potrzebującym
społecznej i zawodowej, w ra-
mach których mieszkańcy mia-
sta mają dostęp do szerokiego 
katalogu usług i specjalistów.

Jednym z większych wyzwań 
i kierunków działań tutej-
szego Ośrodka jest organiza-
cja usług dla osób starszych. 
Oprócz zabezpieczenia podsta-
wowych potrzeb, priorytetem 
była aktywizacja seniorów. Już 
w 1991 roku rozpoczęto działa-
nia w ramach tzw. Akcji Lato, 
wówczas „Wczasy działkow-
ca”. Znaczący rozwój oferty 
na rzecz osób starszych nastą-
pił w 1996 roku, gdy utworzo-
no Dzienny Dom Pobytu przy 
ul. Niepodległości 10. W kolej-
nych latach powstał tam rów-
nież Ośrodek Opiekuńczy za-
pewniający całodobową opie-
kę dla 30 osób oraz Klub Se-
nior+. W poszczególnych pla-
cówkach realizowana jest ofer-
ta usług dla seniorów o róż-
nym stopniu samodzielności, 
gdzie oprócz wsparcia w co-
dziennych czynnościach, mogą 
rozwijać swoje pasje i zaintere-
sowania, uczestniczyć w życiu 
kulturalnym, a przede wszyst-
kim nawiązać kontakt z dru-
gim człowiekiem, co niewątpli-
wie pozytywnie wpływa na po-
ziom funkcjonowania.

Ważnym działaniem w zakre-
sie tworzenia oferty wsparcia 
mieszkańców na terenie Tcze-
wa było utworzenie i rozwój in-
frastruktury Środowiskowych 
Domów Samopomocy w Tcze-

wie. Pierwsza placówka wspar-
cia dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi powstała w 1996 
roku przy ul. Nowowiejskiej. 
W kolejnych latach utworzo-
no jeszcze trzy domy (ul. Armii 
Krajowej, ul. Chopina, ul. Nie-
podległości) łącznie 120 miejsc 
oraz dwa mieszkania chronio-
ne dla 8 osób z zaburzeniami 
psychicznymi.

W ostatnich latach usługi 
MOPS dla osób starszych i nie-
pełnosprawnych zostały uzu-
pełnione o realizację opieki 
wytchnieniowej dla opieku-
nów osób zależnych oraz usłu-
gi asystenta osobistego osoby 
niepełnosprawnej.

Istotne zadania jakie realizo-
wane są przez Ośrodek to rów-
nież programy rządowe, two-
rzone w ramach prowadzonej 
polityki społecznej. Pierwsze 
działania w tym zakresie po-
jawiły się w 2004 roku. W ko-
lejnych latach zakres zadań 
był sukcesywnie rozszerzany. 
Mowa tutaj o świadczeniach 
rodzinnych, funduszu alimen-
tacyjnym, świadczeniu pie-
lęgnacyjnym oraz programie 
Rodzina 500+ i Dobry Start.

Realizacją zadań w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecz-
nej oraz jego placówkach zaj-
muje się 119 osób. Do końca 
września 2020 roku działania 
MOPS uwzględniając realizację 
programów rządowych skiero-
wane były do 15 601 mieszkań-
ców naszego miasta.

2020 Klub Rodzinny Zatorze 

2019 Usługi opieki wytchnieniowej  
  dla opiekunów osób zależnych

   Projekt POMOST do aktywizacji (aktywizacja  
  społeczno-zawodowa osób bezrobotnych)

2018 Projekt Społeczna od-nowa – Centrum Wspierania  
  Rodziny przy Forum Inicjatyw Społecznych 

   Program Dobry Start

2017 Klub Senior+

2016 Program Rodzina 500+
   Projekt Akademia Aktywnych (aktywizacja  

  społeczno-zawodowa osób bezrobotnych)

2013 Mieszkanie chronione ul. Mickiewicza 18

2012 Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Chopina 33
   Wprowadzenie usługi asystenta rodziny

2011 Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego  
  do spraw przeciwdziałania przemocy 

2008 Fundusz alimentacyjny
   Projekt Akademia Aktywnych (aktywizacja  

  społeczno-zawodowa osób bezrobotnych)

2006 Środowiskowy Dom Samopomocy  
  ul. Niepodległości 10

2004 Świadczenia rodzinne

2003 Forum Inicjatyw Społecznych

1998 Ośrodek Opiekuńczy  
  – 30 miejsc całodobowej opieki

1997 Środowiskowy Dom Samopomocy  
  ul. Armii Krajowej 55

   Mieszkanie chronione, ul. Armii Krajowej 55

1996 Dzienny Dom Pobytu, ul. Niepodległości 10
   Stołówka MOPS
   Środowiskowy Dom Samopomocy  

  ul. Nowowiejska 18

1990  Powołanie Miejskiego Ośrodka Pomocy   
  Społecznej w Tczewie
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Przedsiębiorca Roku
W tym roku odbywa się IX edy-
cja konkursu. Zachęcamy do 
uczestnictwa wszystkie mikro-, 
małe oraz średnie firmy. Wybór 
laureatów nastąpi w katego-
riach: mikro oraz małe i śred-
nie przedsiębiorstwa, a po-
nadto „Debiut roku” dla nowo 
utworzonych przedsiębiorstw, 
a także „Inwestycja/ Inwestor 
roku” – dla nowo oddanych in-
westycji lub podmiotów. Ce-
lem konkursu jest identyfika-
cja i promocja lokalnych przed-
siębiorstw, wyrobów oraz usług 
rzemieślniczych dostarczanych 
na terenie Tczewa wraz z wy-
różnieniem ich wytwórcy lub 
dostawcy. Do najważniejszych 
kryteriów oceny należą przede 
wszystkim solidność i jakość 
poparte dobrą opinią klien-
tów, dbanie o zachowanie tra-
dycji rzemieślniczej, kupiec-
kiej, zaangażowanie w spra-
wy miasta, CSR – społeczna 
odpowiedzialność biznesu czy 
dbałość o środowisko natural-
ne, wykorzystanie odnawial-
nych źródeł energii lub prowa-
dzenie gospodarki obiegu za-
mkniętego. Główną nagrodą 
w konkursie jest tytuł „Przed-
siębiorca Roku 2020”, dyplom 
wraz z płaskorzeźbą Urzędu 
Miasta oraz atrakcyjna nagro-
da finansowa. Przewidziane są 
również wyróżnienia dla po-
zostałych uczestników. Wszy-
scy chętni do wzięcia udziału 
w konkursie mają czas do 31 
grudnia 2020 r. na przesyła-
nie nam swoich zgłoszeń. Roz-
strzygnięcie konkursu nastąpi 
podczas uroczystej sesji Rady 
Miejskiej 31.

Partnerami konkursu są: Cech 
Rzemiosł Różnych w Tczewie, 
Regionalna Izba Gospodarcza 
Pomorza o/ Tczew oraz Pra-
codawcy Pomorza o/Tczew. 
Laureatami zeszłorocznej edy-
cji zostali: Ax Mebel Grzegorz 
Chruściel, Władysław Laga, 
Przedsiębiorstwo Budowlano-
-Usługowo-Handlowe „Want” 
Karol Narloch, Bartłomiej 
Dompke Spółka Cywilna oraz 
Po maluchu sp. z o.o. – lo-
kal przy ul. Garncarskiej 1/2 
w Tczewie.

Mój Biznesplan
Zachęcamy do wzięcia udziału 
w VIII edycji konkursu mło-
dzież szkół ponadpodstawo-
wych z terenu miasta Tczewa, 
a także dyrektorów szkół i na-
uczycieli do pomocy. Tematy-
ka biznesplanu może być do-
wolna. Celem Konkursu jest 
przede wszystkim kształtowa-
nie postaw pro-przedsiębior-
czych wśród młodzieży i przed-
stawienie zalet prowadzenia 
własnego biznesu jako sposobu 
osiągnięcia sukcesu zawodowe-
go, ukazanie korzyści płynących 
z wprowadzenia innowacji do 
planowanych własnych przed-

sięwzięć, a także oddziaływanie 
na kreatywne myślenie. Przy 
ocenie biznesplanów są brane 
pod uwagę następujące kryte-
ria: niepowtarzalność pomy-
słu, oryginalność pracy, trafne 
założenia marketingowe przed-
sięwzięcia, pomysł na produkt/
usługę nie występującą na ryn-
ku, poziom wiedzy z zakresu 
planowanego przedsięwzięcia 
oraz poprawność wypełnienia 
i zrozumienia biznesplanu. Dla 
zwycięzców oraz nauczyciela 
prowadzącego przygotowano 
bardzo atrakcyjne nagrody fi-
nansowe lub rzeczowe. Wszy-
scy chętni do wzięcia udziału 
w konkursie mają czas do 2 li-
stopada 2020 r. na przesyła-
nie nam swoich prac konkur-
sowych. Skład Kapituły two-
rzy Rada Konsultacyjna przy 
Inkubatorze Przedsiębiorczo-
ści w Domu Przedsiębiorcy 
w Tczewie: Adam Burczyk – 
zastępca prezydenta miasta, 
Krzysztof Misiewicz –przewod-
niczący Komisji Polityki Gospo-
darczej Rady Miejskiej w Tcze-
wie, dr Michał Makowski – 
dziekan Wydziału Nauk Ekono-
miczno-Społecznych Powiślań-
skiej Szkoły Wyższej w Kwidzy-

nie, Karol Drywa – przewod-
niczący Regionalnej Izby Go-
spodarczej Pomorza o/Tczew 
oraz Sebastian Klatt – specja-
lista ds. sprzedaży Pomorskie-
go Regionalnego Funduszu Po-
ręczeń Kredytowych.

Laureatami konkursu w 2019r. 
zostali: Sebastian Freda z Ze-
społu Szkół Budowlanych 
i Odzieżowych za najlepszy po-
mysł na biznes – automat wen-
dingowy do sprzedaży używa-
nych książek, Oskar Makow-
ski z Zespołu Szkół Katolic-
kich Uniwersyteckie Katolic-
kie Liceum Ogólnokształcą-
ce za najlepszy biznesplan – 
larwy Zophobas morio (drew-
nojad) – sposób na utylizację 
styropianu. Nagrodę otrzymał 
również nauczyciel prowadzą-
cy ucznia w kategorii „Najlep-
szy biznesplan” – Pani Magda-
lena Kubicka-Netka. Pozosta-
łym uczestnikom również wrę-
czono nagrody za udział w kon-
kursie, a byli to: Paulina Na-
górska, Weronika Piersa i Ka-
mila Garska z Zespołu Szkół 
Ekonomicznych w Tczewie.

Zgłoszenia:
›› dp.tczew.pl/category/konkursy

Konkursy prezydenta miasta
Dom Przedsiębiorcy w Tczewie

ul. Obrońców Westerplatte 3

tel. 58 777 53 41/42/43
e-mail: info@dp.tczew.pl

dp.tczew.pl
facebook.com/dptczew

twitter.com/DPTczew

Pr
oje

kt
: M

arc
in 

Ga
ps

ki/
Do

m 
Pr

ze
ds

ięb
ior

cy
 w

 Tc
ze

wi
e



19
100-lecie powrotu Tczewa 
w granice Rzeczypospolitej
i zaślubin Polski z Bałtykiem100›› ››

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Grupa Etac to wiodący skandy-
nawski wytwórca sprzętu i roz-
wiązań ruchowych w Północ-
nej Europie i jeden z niewie-
lu wiodących graczy na arenie 
międzynarodowej. Od ponad 
40 lat Etac ustanawia standar-
dy, wytwarza sprzęt wspoma-
gający opiekę medyczną, nie 
tylko funkcjonalny ale rów-
nież przyjemny estetycznie, 
opracowuje produkty i usłu-
gi, które stwarzają możliwości 
dla użytkowników i ich opie-
kunów. Produkty firmy Etac 
są projektowane przy ścisłej 
współpracy z projektantami 
przemysłowymi, rehabilitan-
tami i końcowymi użytkow-
nikami. Owocem takiego po-
dejścia są tysiące zadowolo-
nych klientów oraz przyznane 
firmie Etac nagrody (RedDot, 
Award For Design Excellen-
ce, Excellent Swedish Design 
i wiele innych). Produkty Etac 
wspomagające codzienne ży-
cie wystawione są w Muzeum 
Sztuki Współczesnej (MoMA) 
w Nowym Yorku co udowad-
nia, że Etac wyprzedza swo-
je czasy w zakresie wzornic-
twa i funkcjonalności swoich 
produktów.

Etac Poland Sp. z o.o. w lutym 
2020 roku otworzył fabrykę 
w Tczewie o pow. 11 700 m2, 
która została zaprojektowana 
z myślą o uzyskaniu złotego 
certyfikatu DGNB, niemiec-
kiego systemu oceny budynku 

określającego w sposób wie-
loaspektowy jego walory eko-
logiczne oraz obszary oddzia-
ływania budynku na środo-
wisko. Wkład pracy włożony 
w realizację inwestycji zaowo-
cował przekroczeniem kryte-
riów przewidzianych dla zło-
tego ceryfikatu DGNB i przy-
znaniem firmie Etac Poland 
Sp. z o.o. platynowego ceryfi-
katu DGNB. Etac Poland Sp. 
z o.o. stał się w tym momen-
cie pierwszą firmą w Polsce, 
której przyznano najbardziej 
prestiżowy platynowy certyfi-
kat DGNB. 

Oddany do użytku budynek 
posiada wiele udogodnień. 
Oprócz przestronnych szat-
ni i miejsc odpoczynku we-
wnątrz i na zewnątrz budyn-
ku, w pełni wyposażonej no-

woczesnej kantyny, firma ofe-
ruje dla swoich pracowników 
zadaszone parkingi dla rowe-
rów a także wydzielone miej-
sca parkingowe dla pracow-
ników i klientów, w tym dwa 
dedykowane dla samochodów 
elektrycznych.

Etac Poland Sp. z o.o. posiada 
certyfikat ISO 13485:2016 oraz 
ISO 14001:2015. Równolegle 
z otwarciem fabryki rozpo-
częto montaż pierwszych pro-
duktów marki Molift. Pierw-
sze produkty zostały wysłane 
do klientów w kwietniu tego 
roku. Spotkały się z bardzo po-
zytywną oceną w zakresie ja-
kości i terminowości dostaw. 
Obecnie zatrudnionych jest 
około 60 pracowników, a do-
celowo fabryka może zapew-
nić ponad 200 miejsc pracy.

W najbliższym czasie planu-
je się uruchomienie produk-
cji na nowym wydziale me-
chanicznym, który zajmie się 
przygotowaniem elementów 
metalowych pod potrzeby wła-
snego wydziału montażowego 
jak też innych fabryk z Grupy 
Etac. Magazyn wysokiego skła-
dowania o powierzchni ponad 
5000 m2 w przyszłości stanie 
się europejskim centrum dys-
trybucyjnym dla produktów 
firmy Etac.

Produkty firmy Etac są ukie-
runkowane na krótko- i dłu-
goterminową opiekę domową, 
szpitale lub inną formę opieki 
medycznej. Pozwalają użyt-
kownikom czerpać przyjem-
ność z przebywania w domu 
przy zachowaniu optymalnej 
aktywności, zapewniając jed-
nocześnie optymalne warun-
ki pracy dla opiekunów. Pro-
dukty marki Etac zapewniają 
pomoc w codziennym życiu, 
wspomagają ludzi w ich co-
dziennych, rutynowych czyn-
nościach, takich jak codzien-
na toaleta i kąpiel.

Prezydent Mirosław Pobłoc-
ki życzył firmie Etac Poland 
Sp. z o. o. dalszego owocne-
go rozwoju oraz sukcesów 
w realizacji kolejnych inwe-
stycji. Jednocześnie podzię-
kował grupie Etac za zainwe-
stowanie na terenie naszego 
miasta i stworzenie nowych 
miejsc pracy.

Etac Poland – 200 nowych miejsc pracy
Prezydent Miasta Tczewa 

Mirosław Pobłocki wraz 
z wiceprezydentem Adamem 

Burczykiem, odwiedzili 
w minionym tygodniu zakład 

produkcyjny w Tczewie przy ul. 
Kpt. Mamerta Stankiewicza 1, 
gdzie od kilku miesięcy swoją 

działalność prowadzi firma 
Etac Poland Sp. z o.o. Podczas 

wizyty towarzyszył im dyrektor 
zarządzający Etac Poland Piotr 

Cyranowski.
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Tczew w czasie swojej wie-
lowiekowej historii pa-
dał ofiarą licznych najaz-

dów i zniszczeń. Jednym z ta-
kich tragicznych dni w dziejach 
naszego miasta był 4 paździer-
nika 1577 roku. Pożar, któ-
ry wówczas wybuchł, nieomal 
doszczętnie zniszczył ówczesny 
Tczew. Szesnastowieczne źró-
dło „Rejestr Rachunków Brac-
twa Gburskiego”, opisujące to 
wydarzenie podaje, że: „(…) 
I tak, niestety odkąd dzwon 
w południe o 12 wybił, miasto 
wraz z przedmiejskimi dzie-
dzińcami i stodołami w nie-
całe trzy i pół godziny zostało 
doszczętnie spalone i w proch 
obrócone (…)”.

Tak niszczycielski pożar wy-
buchł najprawdopodobniej 
przez przypadek. Ogień zapró-
szyli żołnierze króla Stefana 
Batorego obozujący pod Tcze-
wem. W celu uzyskania odpo-
wiedzi na pytanie, co królew-
ska armia robiła w naszym 
mieście, musimy cofnąć się do 
17 kwietnia 1577 roku. Wów-
czas to rozegrała się bitwa po-
między siłami I Rzeczypospo-
litej a oddziałami zbuntowa-
nego Gdańska. Źródłem kon-

Pożar Tczewa  
z 1577 roku

fliktu był spór o wybór króla 
Polski – część szlachty chciała 
widzieć na tronie księcia sied-
miogrodzkiego Stefana Bato-
rego, a inni – cesarza Maksy-
milian II Habsburga. Śmierć 
tego drugiego oraz zdecydo-
wana postawa Batorego spra-
wiły, że to jego ostatecznie po-
parła większość głosujących. 
Z takim rozwojem wypadków 
nie zgadzali się gdańszczanie, 
którzy odmówili złożenia hoł-
du nowemu królowi. Konflikt 
stopniowo narastał, aż wresz-
cie obie strony zdecydowa-
ły się na starcie zbrojne. Bi-
twa rozegrała się w Lubisze-
wie, niedaleko Tczewa. Woj-
ska gdańskie (złożone głów-
nie z najemników oraz z po-
spolitego ruszenia mieszczan) 

poniosły w niej dotkliwą klę-
skę. Wobec tego, po w zasa-
dzie jałowych pertraktacjach, 
król Stefan Batory postanowił 
przystąpić do oblężenia Gdań-
ska. Jako miejsce grupowania 
się armii obrano Tczew. Woj-
ska królewskie liczyły oko-
ło 7 tysięcy jazdy, 4 tysięcy 
piechoty i 22 działa. Pomimo 
tego, były to siły zbyt małe, by 
wziąć szturmem potężnie ufor-
tyfikowany Gdańsk. Oblęże-
nie przeciągało się do jesieni. 
Wreszcie obie strony, wyczer-
pane długimi walkami i rów-
nież stratami ekonomiczny-
mi, zdecydowały się na podję-
cie rokowań. Przełom nastąpił 
w grudniu 1577 roku. Gdańsk 
złożył wówczas przysięgę wier-
ności królowi Stefanowi Bato-

remu, jednocześnie zachowu-
jąc swe przywileje.

Niejako na uboczu tego kon-
fliktu rozegrała się trage-
dia naszego miasta. Ze wspo-
mnianego już pożaru ocala-
ły jedynie dwa spichlerze, kil-
ka domów i klasztor podomi-
nikański. Reszta zabudowań; 
łącznie z ratuszem, archiwum 
miejskim i częściowo kościo-
łem farnym uległa zniszcze-
niu bądź bardzo poważnemu 
uszkodzeniu. Cytowane wyżej 
źródło podaje, że: „(…) Po po-
żarze miasto było opuszczone 
i biedne, ponieważ obywatele 
przenieśli się do innych miast 
i wiosek (…)”. Do odbudo-
wy Tczewa przystąpiono dwa 
lata później. Aby zabezpieczyć 
się przed podobnymi katakli-
zmami, rada miasta uchwali-
ła, że budynki mają być pokry-
te nie strzechą, a dachówkami. 
Ponadto nie wolno było budo-
wać domów drewnianych wyż-
szych niż jedno piętro i komi-
nów z gliny.

Niestety, dla Tczewa kolejne 
lata nie okazały się łaskawe. 
Już pięćdziesiąt lat po poża-
rze pod miastem pojawili się 
Szwedzi…

O bitwie pod Lubiszewem 
i pożarze Tczewa opowiada-
my na wystawie „Ze Skultetem 
i Kopernikiem przez XVI wiek” 
(komisarz: Józef Ziółkowski). 
Zapraszamy!

NA PODSTAWIE:

Aleksander Sculteti. Przyjaciel Mikołaja 
Kopernika…, pod red. Józefa M. Ziółkowskiego, 
Tczew: Fabryka Sztuk, 2020.
Historia Tczewa, pod red. Wiesława Długokęckiego, 
Tczew: Kociewski Kantor Edytorski, 1998.
Rejestr Rachunków Bractwa Gburskiego, Archiwum 
Państwowe w Gdańsku, sygn. 529/1 s.3

Fragmenty wystawy „Ze Skultetem i Kopernikiem przez XVI wiek”

Radosław Wiecki
Fabryka Sztuk
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100-lecie powrotu Tczewa 
w granice Rzeczypospolitej
i zaślubin Polski z Bałtykiem100›› ››

HISTORIA

Do wybuchu I wojny świa-
towej przez Tczew prze-
jeżdżały liczne pociągi 

przewożące światowych mo-
narchów i władców. Nie za-
wsze jednak mieszkańcy i po-
dróżni mogli oglądać na tczew-
skim dworcu koronowane gło-
wy. Czasami pociągi znajdowa-
ły się pod szczególną ochroną, 
która nie dopuszczała ciekaw-
skich w ich pobliże. W jednym 
przypadku nadgorliwość żoł-
nierzy nieomal zakończyło się 
tragedią, a cała sytuacja odbi-
ła się szerokim echem.

W listopadzie 1891 r. car ro-
syjski Aleksander III z rodzi-
ną odwiedził w Berlinie cesa-
rza niemieckiego. Szczegóły wi-
zyty podała wychodząca w To-
runiu gazeta „Przyjaciel”. Na-
przeciw cara wyjechał wnuk ce-
sarza niemieckiego wraz z feld-
marszałkiem Moltkiem i przy-
wiózł go do Berlina po 10.00 
rano w piątek. Cesarz niemiecki 
czekał na swego gościa w pałacu 
rosyjskiego poselstwa. Tam się 
powitali i mieli naradę, po któ-
rej car zrewanżował się wizytą 
cesarzowi w jego pałacu. Wład-
cę Rosji odwiedził również Bi-
smarck, z którym car również 

przeprowadził 45-minutową 
rozmowę. Po tej naradzie od-
był się uroczysty obiad, podczas 
którego zarówno ambasador ro-
syjski jak i następca rosyjskie-
go tronu, późniejszy car Miko-
łaj II, otrzymali najwyższe pru-
skie odznaczenie – Order Czar-
nego Orła. O 10.00 wieczorem 
car z rodziną wyjechał z Berlina 
i przez Chojnice, Tczew i Króle-
wiec wrócił do domu.

Całej podróży towarzyszyły 
szczególne środki ostrożno-
ści, które nie mogą dziwić, po-
nieważ ojciec cara, Aleksander 
II, został zamordowany przez 
zamachowców. W Berlinie po-
stawiono na nogi całą policję, 
a dworce i drogi, którymi prze-
jeżdżał car, obstawiono woj-
skiem. Ochronę uzupełnia-

ła znaczna liczba niemieckich 
i rosyjskich tajniaków. Mimo 
to dwóch Rosjan wyrwało się 
z tłumu i wręczyło carowi pi-
semną prośbę, ale natychmiast 
zostali aresztowani. Również 
dworzec i most oraz cała dro-
ga z Tczewa do Malborka obsa-
dzone były wojskiem. To wła-
śnie przy moście miał miejsce 
incydent, który zbulwersował 
ówczesną prasę.

Jak podała „Gazeta Toruń-
ska” z 4 listopada 1891 r., oko-
ło godz. 11.00 przejechał przez 
Tczew pociąg wiozący baga-
że i służbę carską, a godzi-
nę po nim pociąg carski skła-
dający się z 20 wagonów cią-
gniętych przez dwie lokomo-
tywy. Pół godziny przed jego 
przyjazdem zamknięto dwo-

Tekst:
Dawny Tczew

Ilustracja:
Pocztówka z kolekcji T. Spionka

TCZEWSKIE ZADUSZKI

31 października zapraszamy na dwa wydarzenia organizowane przez 
Dawny Tczew. O godzinie 12.00 zapraszamy na rowerową wycieczkę trasą 
zapomnianych lub nieistniejących cmentarzy. Spotykamy się na parkingu 
przy Intermarche i odwiedzimy kolejno cmentarz jeńców austriackich, 
szwedzki, straceńców, żydowski, ewangelicki i baptystów. Przy każdej 
nekropolii opowiemy jej historię i zapalimy symboliczny znicz. Czas trwania 
przejazdu 2 godziny.

O godzinie 18.00 odbędzie się dziesiąta edycja spaceru po nieistniejących 
staromiejskich nekropoliach. Spotykamy się przy wejściu do tczewskiej Fary  
i odwiedzimy nieistniejące cmentarze znajdujące się w obrębie Starego 
Miasta. Czas spaceru ok. półtorej godziny. 

Wszystkich uczestników prosimy o zachowanie obostrzeń związanych  
z aktualnymi wytycznymi ministerstwa zdrowia.   

Niebezpieczna 
ochrona 
cara

rzec kolejowy i wszystkie doj-
ścia do niego, a wojsku wydano 
ostre naboje. Zakaz poruszania 
się obejmował również statki 
płynące Wisłą, które musiały 
przed mostami stanąć. Jeden 
z kapitanów barki z Bydgoszczy 
nie posłuchał rozkazu żołnierza 
z mostu, więc ten oddał w jego 
kierunku, na szczęście, niecel-
ny strzał. Z kolei gazeta „Kato-
lik” z 17 listopada 1891 r. poda-
je, że żołnierz strzelał do jed-
nego z rybaków, który za bar-
dzo zbliżył się do mostu. Arty-
kuł kończy się retorycznym py-
taniem: „Czy życie poddanego 
pruskiego mniej by miało wa-
żyć, jak zachcianki samodzier-
żcy rosyjskiego?”

Dalszego przebiegu sprawy 
oraz więcej szczegółów dowia-
dujemy się z prasy… nowojor-
skiej. „The Sun” z 9 listopada 
1891 r. pisze o tym, że dziwne 
środki zapobiegawcze, podję-
te podczas podróży cara przez 
Niemcy, staną się przedmiotem 
dyskusji posłów na następnym 
zebraniu Reichstagu, na temat 
wprowadzania rosyjskich me-
tod w Niemczech. Przypadek, 
którego debata ta będzie do-
tyczyć, wiąże się z działaniem 
oddziału strzegącego mostu 
w Tczewie. Oddziałowi uprzed-
nio rozkazano, by trzymać 
na odległość każdego, nawet że-
glarzy udających się do swych 
statków przy nabrzeżach. Ka-
pitan Gustav Lubke nie był 
w stanie zrozumieć dawanych 
mu sygnałów, kiedy zbliżał się 
do mostu, i został ostrzelany. 
Choć nie został zraniony, zło-
żył publiczne zażalenie na lek-
komyślność żołnierzy, którzy 
strzelali bez dania mu zrozu-
miałego ostrzeżenia.

Dzięki informacjom o tym wy-
darzeniu udało nam się usta-
lić inny, historyczny fakt. Naj-
prawdopodobniej to car Alek-
sander III był pierwszą znacz-
ną osobistością podróżującą 
po nowym moście kolejowym. 
O jego otwarciu pisała „Gaze-
ta Toruńska” z 30 paździer-
nika 1891 r. „W dniu wczo-
rajszym oddany został nowy 
most kolejowy do użytku. Po-
ciąg wychodzący z Malborka 
o godz. 8.20, a przychodzący 
do Tczewa o godz. 8.47. Car 
przejeżdżał po nim zaledwie 
kilka dni później.
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Dzięki pracownikom firm bio-
rących udział w konkursie uda-
ło się pokonać 325 tys. km w 
50 620 przejazdach (w tym 
38 507 do/z pracy). Tegorocz-
ny konkurs to również wiele 
nagród. W tej edycji zasilili-
śmy sklepik konkursowy więk-
szą ilością produktów, dzię-
ki czemu uczestnicy konkur-
su wykupili 1391 nagród. Na-
grodami były m.in.: bilety do 
kina Helios, vouchery do lo-
kalnych kawiarni i restauracji 
(Mała Czarna, You, Kociewiak, 
eSpozywka.pl), talony na lody 
do Lodziarni Jasna, sesja zdję-
ciowa z FotoPoto.pl Katarzyna 
Gapska oraz nagrody rzeczowe: 
pokrowiec przeciwdeszczowy 
na siodełko rowerowe, pelery-
na przeciwdeszczowa, zapięcia 
rowerowe oraz zestaw: worek 
z logo, lampki rowerowe, dzwo-
nek rowerowy.

W szczególności dziękujemy 
naszym partnerom z Rokit-
ki Park oraz Colorfit Gym & 
Fitness Center za ufundowa-
nie nagród w postaci wejśció-
wek na m.in. zajęcia fitness 
i siłownię.

W ramach konkursu odbyła 
się nietypowa akcja społeczna. 
Osoby uczestniczące w konkur-
sie zamiast zakupu nagród dla 
siebie, miały możliwość ufun-
dowania posiłku dla podopiecz-
nych Towarzystwa im. św. Bra-

ta Alberta, Koło Tczew. 100 
voucherów na obiad (od baru 
mlecznego „Kociewiak”), tra-
fiło do Tczewskiej Ogrzewalni 
dla bezdomnych. Drugą nie-
typową nagroda było 100 ze-
stawów z dwiema maseczka-
mi – jedna maseczka z zesta-
wu trafiała do osoby uczestni-
czącej w konkursie, zaś druga 
do tczewskiego szpitala. Ma-
seczki szyły Panie, które przez 
epidemię straciły pracę i zosta-
ły zatrudnione przez Spółdziel-
nię Socjalną „Heca”.

Oprócz promocji roweru jako 
codziennego środka transpor-
tu, konkurs oczywiście ma for-
mę rywalizacji, która to trwała 
do samego końca. Oto pierw-
sza dziesiąta osób z najwięk-
szą liczbą punktów:

›› Zbylo – KPP Straży  
Pożarnej w Tcze-
wie (797 przejazdów, 
9 715 km, 30 588 pkt)

›› Martius – Houghton Pol-
ska Sp. z o.o. (800 przejaz-
dów, 8 630 km, 30 160 pkt)

›› Hefajsto – Eaton Truck 
Components (830 przejaz-
dów, 8 297 km, 29 099 pkt)

›› szlagman1 – Tczewskie 
Centrum Sportu i Re-
kreacji (823 przejazdów, 
7 854 km, 26 819 pkt)

›› Jurek – Fabryka Sztuk 
(665 przejazdów, 6 606 
km, 25 605 pkt)

›› RobikeTczew – Tczew-
skie Centrum Sportu i Re-
kreacji (793 przejazdów, 
4 204 km, 25 369 pkt)

›› Lolka – Flex (379 przejaz-
dów, 4 609 km, 23 060 pkt)

›› Robert Kamrowski – Tap-
flo sp. z o.o. (400 przejaz-
dów, 5 012 km, 22 351 pkt)

›› PiotrCh – Flex  
(456 przejazdów, 3 547 km, 
22 305 pkt)

›› ziomek – Eaton Truck 
Components (280 przejaz-
dów, 7 965 km, 22 256 pkt)

Najbardziej rowerowymi fir-
mami zostali:

›› najwięcej punktów zdobytych 
przez uczestników konkursu 
z firmy w kategorii: mikrofir-
ma (2-10 osób): California 
Trading Sp. z o.o. Sp. kom. 
(494 przejazdów, 2 242 km, 
25 759 zdobytych pkt)

›› najwięcej punktów zdo-
bytych przez uczestników 
konkursu z firmy w katego-
rii: mała firma (11-50 osób): 
Houghton Polska Sp. z o.o. 
(2 150 przejazdów, 15 703 
km, 100 774 zdobytych pkt)

›› najwięcej punktów zdoby-
tych przez uczestników kon-
kursu z firmy w kategorii: 
średnia firma (51-250 osób): 
Tapflo Sp. z o.o. (2 243 prze-
jazdów, 16 294 km, 14 4995 
zdobytych pkt)

›› najwięcej punktów zdoby-
tych przez uczestników kon-
kursu z firmy w kategorii: 
duża firma (251-1000 osób): 
Press Glass (5 440 przejaz-
dów, 32 060 km, 33 7407 
zdobytych pkt)

›› najwięcej punktów zdoby-
tych przez uczestników kon-
kursu z firmy w kategorii: 
największa firma (>1000 
osób): Flex (8 095 przejaz-
dów, 58 875 km, 499 080 
zdobytych pkt)

›› największy odsetek pracowni-
ków biorących udział w kon-
kursie (którzy odbyli mini-
mum 50 podróży do/z pracy 
na rowerze): California Tra-
ding Sp. z o.o. Sp. kom. – 50 
proc. pracowników

Pracownicy zwycięskich firm 
(posiadający min. 50 prze-
jazdów do/z pracy) otrzyma-
ją drobne upominki.

Konkurs był realizowany w ra-
mach projektu pt.: „Budowa wę-
zła integracyjnego Tczew wraz 
z trasami dojazdowymi, współ-
finansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Pomorskiego 
na lata 2014-2020”.

 STATYSTYKI KONKURSOWE:
›› roweremdopracy.tczew.pl/

ranking

Rowerem do pracy
Grzegorz Pawlikowski

Samodzielne stanowisko
ds. polityki rowerowej

tel. 58 77 59 428

Dobiegła końca czwarta edycja 
konkursu „Rowerem do Pracy”. 
Pomimo pandemii, firmy i ich 
pracownicy aktywnie uczest-
niczyli w rywalizacji. Zakoń-

czyliśmy konkurs z liczbą 424 
uczestników i uczestniczek (rok 

temu 499 osób) z 55 firm (rok 
temu 54 firmy). Dziękujemy!



 
Wykaz mobilnych punktów pobrań COVID – 19  

dla pacjentów ze skierowaniem 
Informacje na bieżąco aktualizowane dostępne są również na stronie: https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/test-w-mobilnym-punkcie-pobran

 

 

Stan na dzień 15.10.2020 r. 

l.p. nazwa podmiotu adres miejsca punktu pobrań
Numer telefonu dla 

pacjentów umawiających 
się na wymaz

Godziny przyjmowania pacjentów

1
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. (Punkt nr 1) ul. Powstańców Warszawskich 1-2, 80-803 Gdańsk 518 072 364 pn-nd 12:20-16:30

2 COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. (Punkt nr 2) al. Jana Pawła II 50, 80-462 Gdańsk 515 200 331 pn-nd 7:20-09:30 i 15:00-17:00

3

7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Imienia Kontradmirała Profesora Wiesława Łasińskiego 
w Gdańsku

ul. Polanki 117, 80-305 Gdańsk (058) 552 63 18 pn-nd 09:00-16:00

4

MEDYCZNE LABORATORIA DIAGNOSTYCZNE INVICTA 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

(Punkt nr 1)
ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk (058) 58 58 800 pn-nd 08:00-12:15

5 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne (Punkt nr 1) Energa Stadion w Gdańsku ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1 (058) 727 05 05 z przyczyn technicznych czasowo zawieszony

6
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne (Punkt nr 2) Uniwersytet Gdański, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 4 (058) 727 05 05 pn-pt 14:30-21:00 (przerwa 17:30-18:00) 

sb-nd 09:00-15:30 (przerwa 12:00-12:30)

7
Laboratoria Medyczne Bruss Grupa Alab Sp. z o.o. Al..Jana Pawła II 38, 80-462 Gdańsk 695 199 695 pn-nd 15:30-18:00

8
Diagnostyka sp. z o.o. ul.Platynowa 2, 80-041 Gdańsk 798 764 620 pn-pt 15:00-17:15                                                                                       

sb-nd i święta 07:30-09:45

9
Diagnostyka sp. z o.o.  (Punkt nr 1) ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia 798 764 620 pn-pt 08:45-13:00

sb-nd, święta 7:45:00-12:00

10

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i 
Tropikalnej ul. Powstania Styczniowego 9b, 81-519 Gdynia (058) 727 05 05

pn-pt 14:30-18:45
sb-nd 08:00-12:15

11
Diagnostyka sp. z o.o.  (Punkt nr 2) ul. Mylna 1, 81-009 Gdynia 798 764 620

pn-pt 17:00-19:15                                                                                 
sb-nd, święta 07:00-09:15

12
Laboratoria Medyczne Bruss Grupa Alab Sp. z o.o. ul.Władysława IV 47, 81-384 Gdynia 695 199 695 pn-nd 15:30-18:00

13

MEDYCZNE LABORATORIA DIAGNOSTYCZNE INVICTA 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

(Punkt nr 2)
Plac Dwóch Miast 1, 80-344 Sopot (058) 58 58 800 pn-nd 08:30-13:00

14

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza 
Korczaka w Słupsku Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością
ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk

(059) 846 01 02;
(059) 846 04 90 pn-nd 07:00-17:00

15
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej ul. Juliana Węgrzynowicza 13, 84-300 Lębork 608 43 7021 pn-nd 7:30-10:40 i 15:00-16:00

16
Szpitale Pomorskie Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością ul. dr. Alojzego Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo (058) 572 72 56 pn-nd 07:00-11:00  16:00-16:00

17 "ZDROWIE" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Hallera 31, 82-500 Kwidzyn 539 678 325 pn-nd 10:00-16:00

18
Szpital Powiatu Bytowskiego Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością ul. Lęborska 13, 77-100 Bytów 731 997 391 pn-nd 11:30-16:00

19 "Szpitale Polskie" Spółka Akcyjna ul. Reja 12, 82-400 Sztum 661 944 642 pn-nd 11:45-16:0

20
Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością ul. A. Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna (058) 686 02 10 pn-nd 13:00-17:30

21
Szpital Miejski w Miastku Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością ul. Generała J. Wybickiego  30, 77-200 Miastko (059) 857 09 17 pn-nd 8:00-10:00 i 15:00-18:00

22 GENLOXA sp z o.o. ul. 10 lutego 8, 84-100 Puck (058) 739 53 40 pn-nd 7:30-9:30

23 Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Kartuzach ul. Floriana Ceynowy 7, 83-300 Kartuzy (058) 685 48 01 pn-nd 10:00-16:00

24
Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice 514 919 342 pn-nd 08:00-12:30 dodatkowo wt, czw 15:00-16:00

25
Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Malborku 

(Punkt nr 1) ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork (055) 646 03 16 pn-nd 7:00-10:30 i 15:00-16:00

26
Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Malborku 

(Punkt nr 2) ul. Dworcowa 12, 82-100 Nowy Dwór Gdański (055) 247 24 13 pn-nd 7:00-10:30 i 15:00-16:00

27
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 

Człuchowie ul. Szczecińska 31, 77-300 Człuchów (059) 714 24 23 pn-nd 7:00-11:30 i 15:00-15:30

28
Szpitale Tczewskie Spółka Akcyjna ul. 30-go Stycznia 57/58, 83-110 Tczew 880 626 275 pn-nd 9:45-12:30 i 14:00-15:30

29
Diagnostyka sp. z o.o. (Punkt nr 2) ul. Raciborskiego 2A, 83-000 Pruszcz Gdański 798 764 620 pn-pt 15:00-19:30;

sb, nd i święta 7:00-11:30

30
Kociewskie Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością
  ul.  Dra Józefa Balewskiego 1, 83-200                                       

Starogard Gdański 887 662 785 pn-nd 6:55-11:00, dodatkowo śr 14:35-18:40

31
Diagnostyka sp. z o.o. (Punkt nr 3) ul. Kopernika 19, 76-270 Ustka 798 764 620

pn-pt 15:00-19:15                                                                                                        
sb, nd i święta 07:00-11:15

32 Diagnostyka sp. z o.o. (Punkt nr 4) ul.Staropolska 53, 80-001 Kowale 798 764 620
pn-pt 18:00-20:15                                                                                                        

sb, nd i święta10:30-12:45

GDAŃSK

GDYNIA

SOPOT

SŁUPSK

LOKALIZACJE W POWIATACH

Wykaz mobilnych punktów pobrań COVID – 19 
dla pacjentów ze skierowaniem




