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W NUMERZE

Więcej o festynie na str. 11-12, a o propozycjach na tegoroczne wakacje – na str. 13-15 Ü

► Rozpoczęła się realizacja 

projektów obywatelskich

► W Tczewie dobrze się 

oddycha – dzięki miejskim 

inwestycjom 

► Weź udział w konkursach

dla przedsiębiorczych

► Polityka rowerowa 

uchwalona – skorzystają 

cykliści

► Rekordowy Pchli Targ 

– ponad 100 wystawców

► Jak głosowali 

tczewianie w wyborach 

do europarlamentu
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Samorządowcy i komunalnicy 
mieszkańcom Tczewa

Wielki festyn samorządowo-komunalny rozpoczął tegoroczny sezon ple-
nerowych imprez w naszym mieście. Uczestniczyło w nim tysiące tcze-
wian. Celem imprezy było zapoznanie mieszkańców z tym, jak pracują 
i czym się zajmują Urząd Miejski oraz fi rmy komunalne  i współpracu-
jące z miastem. Celem była też oczywiście dobra zabawa – z mnóstwa 
przygotowanych atrakcji korzystały przede wszystkim dzieci. Najwięk-
szym powodzeniem cieszyła się zupa rybna przygotowana przez prezy-
denta Tczewa i koło fortuny.
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Prace nad muralem mają się roz-
począć pod koniec czerwca i zakoń-
czyć do 5 lipca.

Umowa w tej sprawie została 
podpisana z firmą Nestor z Tczewa.

Do malowania muralu zlece-
niobiorca chce zaprosić środowi-
sko artystyczne skupione wokół 
obszarów postoczniowych z Gdań-
ska. Malowanie rozpoczyna się 
przez żmudne rysowanie i wycina-
nie szablonów, które potem będą 
przenoszone na ścianę. Samo ma-
lowanie będzie odbywało się z pod-
nośnika, więc akt twórczy będzie 
można codziennie obserwować. 
Wykonawcy planują też akcje i 
szkolenia streetartowe.

M.M.

Aktualności

XLV SESJA
Porządek obrad XLV sesji Rady Miejskiej w Tczewie

na dzień 26 czerwca 2014 r. (czwartek) 
o godz. 10.00 w sali konferencyjnej im. F. Fabicha 
w Urzędzie Miejskim w Tczewie (ul. 30 Stycznia 1)

I. CZĘŚĆ PIERWSZA:
1. Otwarcie sesji i powitanie gości.
2. Sprawdzenie obecności radnych.
3. Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji.
4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z 29 maja 2014 r. 
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za czerwiec 

2014 r. 
6. Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych w okresie 

od 29 maja do 25 czerwca 2014 r.

II. CZĘŚĆ DRUGA:
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2013 r.
 7.1 Wystąpienie Prezydenta Miasta Tczewa.
 7.2 Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 7.3. Dyskusja.
 7.4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania fi-

nansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta 
za 2013 rok.

 7.5 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta 
Tczewa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 r.

8. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za 2013 
rok. 

9. Ocena realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecz-
nych,

10. Sprawozdanie z przebiegu Akcji Zima 2013/2014.
11. Informacja o realizacji projektu „Regionalny System Gospodarki 

Odpadami Tczew”.
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
 12.1 zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Tczewie,
 12.2 zmian w budżecie miasta Tczewa na 2014 rok,
 12.3 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tczewa 

na lata 2014-2027,
 12.4 zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półro-

cze 2014 r. 
13. Zgłaszanie interpelacji i zapytań oraz wniosków.
14. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, ży-

czenia itp.).

Porządek sporządzono 12 czerwca 2014 r.

ILU NAS JEST?
Na początku czerwca w Tczewie zameldowanych było 58 830 osób, 
w tym 57 702 na pobyt stały i 1128 na pobyt czasowy. Od początku 
maja ubyło 12   mieszkańców miasta.
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RADA PROGRAMOWA: 
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innowacyjne możliwości

przyjazna nawigacja

ważne informacje

NA PAMIĄTKĘ SŁYNNEGO FOTOGRAFA

BĘDZIE MURAL PRZY AL. ZWYCIĘSTWA
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Na ścianie bloku przy al. Zwycięstwa 1 wykonany zostanie 
mural upamiętniający Alfreda Eisenstaedta, pochodzącego 
z Tczewa słynnego fotografa, uznawanego za ojca fotografii 
reportażowej.

Alfred Eisenstaedt urodził się w 1898 r. i przez pierwsze osiem 
lat życia mieszkał w Tczewie, potem w Niemczech i Stanach Zjed-
noczonych.

Wykonywał fotografie Madiolanu, Florencji, Wenecji, Paryża 
i Londynu. Fotografował znane postacie ze świata artystycznego 
i świata polityki (Marlena Dietrich, Sophia Loren, Marylin Mon-
roe, Ernest Hemingway, W. Churchil, J.F. Kennedy, A. Einstein).

Był jednym z pierwszych fotografów słynnego amerykańskie-
go magazynu ilustrowanego „Life” i tym samym jednym z najsłyn-
niejszych fotografów świata. Był związany z Life’m od początku 
jego powstania w 1936 roku, autorem 92 okładek i 2500 ilustracji. 
Był laureatem wielu nagród. Jego słynne zdjęcie całującej się pary 
marynarza i pielęgniarki w 1946 roku na ulicach Nowego Yorku 
stało się legendą.

Zmarł w wieku 97 lat w USA.

Rozstrzygnięty został konkurs na stanowiska dyrektorów Gimna-
zjum nr 1 i Gimnazjum nr 2 w Tczewie.

Konkursy na dyrektorów odbyły się 28 maja. O stanowisko dyrekto-
ra w Gimnazjum nr 1 ubiegała się jedna osoba – dotychczasowy dyrek-
tor Tadeusz Dzwonkowski i to on pozostanie na stanowisku przez 
najbliższe 5 lat. O stanowisko w Gimnazjum nr 2 ubiegało się 6 kandy-
datów. Najlepszym okazał się Piotr Kaczmarek, dotychczas nauczy-
ciel historii w Zespole Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich.

Dyrektorzy obejmą nowe stanowiska z początkiem nowego roku 
szkolnego.

NOWI DYREKTORZY GIMNAZJÓW
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Aktualności

Urząd Miejski w Tczewie zo-
stał nominowany do II Edycji 
Plebiscytu „Urząd Przyjazny 
Mediom i Społeczeństwu”.

Plebiscyt ma charakter ogólnopol-
ski i uprawnionych do startu było 
ponad 15 000 instytucji publicz-
nych z 2479 gmin. Nominacji mo-
gli urzędom udzielić dziennikarze 
lokalni oraz mieszkańcy.

Plebiscyt „Urząd Przyjazny 
Mediom i Społeczeństwu” jest or-
ganizowany przez Warszawską 
Grupę Doradców PR po raz drugi. 
Celem plebiscytu jest poprawienie 
kontaktów urzędów ze społecznoś-
ciami gminnymi i dziennikarza-
mi lokalnymi oraz nagrodzenie 
samorządowców, którzy wprowa-
dzili w urzędach wysokie stan-
dardy komunikacji społecznej, w 
tym obsługi klienta.

II Edycja plebiscytu objęła zasię-
giem niemal wszystkie instytucje 
samorządowe w Polsce. Poprzednia 
edycja plebiscytu została zorganizo-
wana w 2012 i ograniczała się tylko 
do Mazowsza.

Do 9 maja br. na adres plebis-
cyt@wgd-pr.pl napłynęło ponad 
1000 nominacji. Był to pierwszy 
etap selekcji.

Przed nami drugi etap plebis-
cytu. Przez cały czerwiec War-
szawska Grupa Doradców PR 
będzie zbierała głosy od dzienni-
karzy i mieszkańców. Spośród no-
minowanych już we wrześniu zo-
stanie wybranych 50 urzędów.

M.M.
W ramach budżetu obywatel-

skiego realizujemy 15 projek-
tów na łączną kwotę 500 tys. zł. Za-
głosowało na nie ponad 9 tys. osób. 

Zostanie wykonanych 6 siłow-
ni pod chmurką, w tym 4 z bu-
dżetu obywatelskiego. Nowe si-
łownie „obywatelskie” znajdować 
się będą na os. Górki (2 – rejon 
skweru 750-lecia oraz ulic Mal-
czewskiego i Stanisławskiego), 
na os. Zatorze (1), na Suchostrzy-
gach (1 – rejon ul. Armii Krajowej 
– Jasińskiego). 

23 czerwca mija termin skła-
dania ofert na dostawę i montaż 
placów zabaw (dla 5 projektów). 
Place zabaw znajdą się na Sucho-
strzygach w rejonie ul. Armii Kra-
jowej (2), na Górkach (2), przy ul. 
Jedności Narodu (1). Zgodnie z 
wymogami przetargu, termin 
realizacji tych projektów mija we 
wrześniu. 

Kolejnym projektem jest rewi-
talizacja ul. Królowej Jadwigi. Za-
danie polega na uporządkowaniu 
i zagospodarowaniu terenu (m.in. 
wykonanie trawnika, nasadze-
nia krzewów, postawienie donic 

Jednym z elementów zagospo-
darowania łącznika będą tory 

kolejowe, ale nie będzie to pierw-
sza linia tramwajowa w mieście, 
a jedynie kolejny przykład na-
wiązania do tradycji Tczewa – 
historycznego miasta kolejarzy 
(mamy już m.in. lokomotywę na 
węźle transportowym i semafor 
na Skwerze Tczewskich Koleja-
rzy – u zbiegu ulic Wyszyńskie-
go, Słowackiego i Kościuszki).

Zagospodarowanie łącznika 
obejmuje modernizację i przebu-
dowę istniejącego ciągu spacero-
wego wraz z małą architekturą, 
ścieżkami komunikacyjnymi oraz 
zielenią. Ma na celu podniesienie 
walorów estetycznych i krajobra-
zowych przestrzeni osiedlowej. Do 
przetargu wpłynęły 4 oferty. Jesz-
cze w czerwcu wyłoniony zostanie 
wykonawca.

Nowy deptak to kolejna inwe-
stycja samorządu miasta mają-
ca na celu uatrakcyjnienie Sucho-
strzyg – największego tczewskiego 
osiedla. Mieszka tam ok. 16 tys. 
spośród 59 tys. mieszkańców 
Tczewa. Miasto w ostatnich la-
tach bardzo dużo inwestuje w po-
prawę warunków do mieszkania 
w tej dzielnicy. 

633 szóstoklasistów z tczewskich 
szkół podstawowych zdawało w 
tym roku testy. Wyniki młodych 
tczewian przewyższyły średnią w 
powiecie tczewskim i w wojewódz-
twie pomorskim.

Egzamin przeprowadzony zo-
stał w kwietniu br. Do zdobycia 
było maksymalnie 40 punktów. 
Średnia wojewódzka to 25,6, śred-
nia szkół z powiatu tczewskiego: 
24,03, średnia w Tczewie: 25,6.

Spośród naszych szkół najle-
piej wypadli uczniowie SP 12. Eg-
zamin zdawało tam 154 uczniów, 
ich średnia to 28,84 pkt. Na dru-
gim miejscu znalazła się SP nr 11 
(28,33), na trzecim: SP 10 (25,60).

Średnie wyniki w pozostałych 
szkołach: SSP 2: 21,29; SP 5: 23,67; 
SP 7: 22,32; SP 8:24,15.

NOWY DEPTAK NA SUCHOSTRZYGACH
Do połowy września ma być gotowy nowy deptak łączący ul. Armii Krajowej i Topolową. 
Inwestycja będzie nawiązywała do kolejarskich tradycji Tczewa.

Inwestycje z ostatnich 2 lat to m.in:
• nowa siedziba dla klubu mło-

dzieżowego „Przystań”, wraz 
z zagospodarowaniem otocze-
nia (w tym roku będzie moder-
nizowane boisko, siłownia pod 
chmurką, stoły do ping-ponga, 
skwerek rekreacyjny);

• systematyczne zagospoda-
rowywanie skweru przy ul. 
Żwirki – jest już siłownia pod 
chmurka, w tym roku będzie 
fontanna i parking

• budowa kolejnego etapu al. Ko-
ciewskiej (Nowosuchostrzycka), 
która znacznie poprawiła ko-

munikację w tej części miasta;
• realizacja projektów budżetu 

obywatelskiego (kolejne siłow-
nie pod chmurką, place zabaw, 
modernizacja boiska przy klu-
bie „Przystań”)

• inwestycje w placówki oświa-
towe – jest już plac zabaw „Ra-
dosna Szkoła” przy SP 12 , a w 
tym roku o podobny plac za-
baw wzbogaci się SP 8;

• w tym roku zmodernizowane 
zostanie boisko lekkoatletycz-
ne przy Gimnazjum nr 3.

M.M.

Wizualizacja

REALIZUJEMY BUDŻET OBYWATELSKI
Trwa realizacja projektów budżetu obywatelskiego. Większość z nich powinna zostać wy-
konana jeszcze tego lata.

z kwiatami, odmalowanie ściany 
budynku, płotu, wykonanie wiaty 
śmietnikowej). 

Do końca lipca potrwa remont 
boiska przy klubie młodzieżowym 
„Przystań” przy ul. Kasztanowej. 
Boisko otrzyma nową nawierzch-
nię poliuretanową.

Mieszkańcy zabiegali również 
o większą liczbę stojaków rowero-

wych w różnych dzielnicach Tcze-
wa. Stojaków będzie łącznie 91, 
z czego 49 finansowanych z bu-
dżetu obywatelskiego. Większość 
z nich zostanie zamontowana w 
miesiącach wakacyjnych. Wów-
czas także zostaną wykonane re-
monty chodników przy ul. Sobie-
skiego i Jurgo. 

M.M.

W rejonie ul. Kasztanowej jest już siłownia pod chmurką, plac 
zabaw, skwerek rekreacyjny, teraz zostanie wyremontowane boisko

„URZĄD PRZYJAZNY MEDIOM 
I SPOŁECZEŃSTWU” – MAMY 
NOMINACJĘ

Testy 6-klasistów

TCZEW POWYŻEJ ŚREDNIEJ
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29 maja na wybranych skrzy-
żowaniach Tczewa na osoby 
powracające z pracy, które 
jako środek transportu wy-
brały rower, czekały niespo-
dzianki. Wszystko w ramach 
akcji „RoweRowe Piatki”, 
która w Tczewie odbyła się 
w… czwartek.

Kampania zakładała wręczanie 
drobnych upominków rowerzy-
stom na głównych skrzyżowa-
niach Tczewa w okresie popo-
łudniowego natężenia ruchu 
w godzinach od 15:00 do 17:00. 
Kampania społeczna „RoweRo-
we Piątki” ma zachęcić miesz-
kańców Tczewa do korzystania 
z roweru jako środka transpor-
tu którym można dojeżdżać do 
pracy, na zakupy czy do szkoły 
oraz pokazać korzyści płynące 
z codziennych form mobilnej ak-
tywności.

Rezultatem popularyzacji ro-

„RoweRowy Piątek” – w Tczewie już w czwartek

Do jazdy na rowerze zachęcali m.in. Skrzat Samborek i tczewski Gryf

weru w miastach jest między in-
nymi redukcja korków samocho-
dowych. 

Organizatorzy akcji podję-
li się też liczenia rowerzystów, bo 
zgodnie ze starą zasadą – jeśli się 
nie policzymy nikt się nie będzie 
z nami liczył. 

W ciągu dwóch godzin na 
trzech skrzyżowaniach policzono: 
– skrzyżowanie przy McDonal-

dzie –102 cyklistów
– rondo przed Urzędem Miasta 

–79 cyklistów
– skrzyżowane przed dworcem 

PKP – 79 cyklistów.

Organizatorem kampanii „Ro-
weRowe Piątki” jest Polska Unia 
Mobilności Aktywnej (PUMA) – 
stowarzyszenie samorządów, któ-
rego podstawowym celem jest 
poprawa warunków i promocja 
aktywnej mobilności czyli wszel-
kich form zaspokajania codzien-
nych potrzeb transportowych 
zakładających wykorzystanie na-
turalnej energii ludzi, takich jak 
chodzenie pieszo czy jazda rowe-
rem, realizowanych samoistnie 
lub w powiązaniu ze środkami 
indywidualnego lub zbiorowego 
transportu publicznego.

Partnerami „RoweRowych 
Piątków” w Tczewie są Fundacja 
Centrum Wolontariatu, Funda-
cja Pokolenia oraz stowarzyszenie 
Tczewska Inicjatywa Rowerowa.

Kampania współfinansowa-
na jest ze środków Unii Europej-
skiej projektu Central MeetBike 
(www.centralmeetbike.eu), reali-
zowana w ramach programu Eu-
ropa Środkowa.

P
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Tczewscy radni uchwalili 
„Politykę rowerową miasta 
Tczewa do roku 2020”. Doku-
ment diagnozuje obecną sy-
tuację i wyznacza prioryte-
ty, które będą podstawą do 
realizacji działań zmierza-
jących do rozwoju i popra-
wy bezpieczeństwa ruchu 
rowerowego w Tczewie. Do-
kument jest efektem pracy 
zespołu rowerowego, powoła-
nego przez prezydenta Tcze-
wa Mirosława Pobłockiego. 
W skład zespołu wchodzą 
m.in. urzędnicy, zarządcy 
dróg, przedstawiciele środo-
wisk rowerowych, policji.

– Ta strategia pozwoli nam wy-
znaczać plan konkretnych dzia-
łań na kolejne lata – tłumaczy pre-
zydent Mirosław Pobłocki. 

Już w tym roku czeka nas wie-
le zmian , na które czekają rowe-
rzyści. Wzdłuż al. Solidarności 
(droga krajowa nr 91) przebiegać 
będzie ścieżka rowerowa. Inwe-
stycja realizowana będzie przez 
Generalną Dyrekcję Dróg Kra-
jowych i Autostrad we współpra-
cy z samorządem miasta Tczewa. 
W tym roku, w ramach remon-
tu ul. Nowowiejskiej, tam także 
powstanie nowa ścieżka rowero-
wa. Także w tym roku przygoto-
wana zostanie dokumentacja na 
przebudowę ul. Gdańskiej wraz 

Polityka rowerowa uchwalona – skorzystają cykliści

z budową ścieżki rowerowej pro-
wadzącej aż do Bulwaru Nad-
wiślańskiego. Rowerzyści otrzy-
mają też „rowerownię” – miejsce, 
w którym będą mogli się spotkać, 
przeprowadzić samodzielnie drob-
ne naprawy i konserwacje swoich 
jednośladów. Nieodpłatnie będą 
tam mieli do dyspozycji potrzeb-
ny sprzęt i narzędzia. „Rowerowa-
nia” powstanie na os. Czyżykowo 
(budynek po byłej przepompowni 
ścieków na terenie niecki czyży-
kowskiej).

W różnych częściach miasta 
stanie prawie sto stojaków rowe-
rowych, ponad połowa z nich bę-
dzie realizowana w ramach bu-
dżetu obywatelskiego.

W Tczewie odbywa się też wie-
le imprez promujący jazdę na ro-
werze, m.in. coroczny Dzień bez 
samochodu (na zdjęciu).
„Polityka rowerowa miasta Tcze-
wa do roku 2020” nie jest pierw-
szym dokumentem traktują-
cym o rozwoju ruchu rowerowego 
w mieście. 

Tczewska Rada Miejska 
w Tczewie już w 2012 r. przyję-
ła Strategię Rozwoju Tczewa do 
roku 2020, która zwraca uwagę 
na wzrost liczby pojazdów, sta-
le zwiększające się zatłoczenie 
dróg oraz wzrost zanieczyszcze-
nia powietrza w obszarze miej-
skim. Dokument ten zakłada 
m.in. działania mające na celu 

poprawę efektywności transpor-
tu publicznego oraz promowa-
nie ruchu rowerowego w ruchu 
miejskim.

W roku 2014 zakończono pra-
ce nad dokumentem kierunko-
wym Strategii rozwoju Tczewa 
do roku 2020. „Polityka rowero-
wa Miasta Tczewa do roku 2020” 
wpisuje się w przyjęte już cele 
Strategii Rozwoju Tczewa do 
roku 2020: wzmocnienie syste-
mu komunikacyjnego (cel strate-
giczny) i wzmacnianie transpor-
tu publicznego oraz promowanie 
zrównoważonego transportu (cel 
operacyjny). Celem równoważe-
nia transportu jest wprowadze-
nie działań zachęcających miesz-
kańców miasta do korzystania 
nie tylko z transportu publicz-
nego, ale również do używania 
roweru w codziennych dojaz-
dach oraz aktywności pieszej, co 
w efekcie skutkowałoby ograni-
czeniem używania samochodów 
osobowych na terenie miasta. 

Prace nad przedstawianym 
dokumentem objęły również kon-
sultacje społeczne, a jego treść zo-
stała zaakceptowana przez różne 
środowiska – w tym osoby, które 
już przemieszczają się rowerami 
na terenie Tczewa.

Radni przyjęli uchwałę 21 gło-
sami „za”, przy jednym wstrzymu-
jącym.

M.M.
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Do 30 wrześ-
nia na ręce 
przewodni-
czącego Rady 
Miejskiej 
można kiero-
wać wnioski 
o przyznanie Medalu „Pro 
Domo Trsoviensi”. Jest to 
wyróżnienie przyznawane 
przez Radę Miejską za zna-
czące zasługi dla Tczewa 
i jego mieszkańców.

Medal można przyznawać za dzia-
łalność naukową, gospodarczą, 
społeczną, kulturalną i sportową 
oraz inne osiągnięcia promocyjne, 
przydające miastu splendoru lub 
wyraźne korzyści mieszkańcom. 
Może być przyznawany miesz-
kańcom miasta oraz osobom spo-
za Tczewa.

Kandydatów do wyróżnienia 
zgłaszają instytucje, organiza-
cje, zakłady pracy i inne formal-
noprawne zbiorowości oraz gru-
py składające się z co najmniej 30 
mieszkańców Tczewa. Do wnio-
sku należy dołączyć szczegóło-
we uzasadnienie. Złożone wnio-
ski trafiają do przewodniczącego 
Rady Miejskiej, który sprawdza, 
czy spełniają one wymogi for-
malne. Jeśli tak – wnioski kiero-
wane są do komisji stałych Rady 
– do konsultacji i zaopiniowania.
Dopiero po zaopiniowaniu wnio-
sków przez wszystkie komisje 
Rady Miejskiej, przewodniczący 
kieruje te pozytywnie zaopinio-
wane do Kapituły Medalu „Pro 
Domo Trsoviensi”. Dniem wrę-
czenia medalu jest Dzień Tczewa, 
przypadający 30 stycznia.

Dotychczas nagrodzeni 
medalem: 
Franciszek Fabich, Wyższa Szko-
ła Morska w Gdyni, miasto Wit-
ten, Roman Landowski, Obwód 
Lecznictwa Kolejowego w Tcze-
wie, Jerzy Kubicki, Tadeusz Abt, 
Janusz Kortas, Czesław Glin-
kowski, Henryk Lemka, Elżbie-
ta Grzenkowska-Hawryluk, Jó-
zef Krawczykiewicz, Włodzimierz 
Ziółkowski, Mieczysław Polewicz, 
Mieczysław Izydorek, Urszula 
Giełdon, Norbert Jatkowski, Sta-
nisław Zaczyński, Józef Ziółkow-
ski, Koło Polskiego Związku Fi-
latelistów nr 5 w Tczewie, Hugo 
Fortenbacher, Brunon Drewa, 
Tadeusz Grys, Adam Murawski, 
Kazimierz Ickiewicz, Józef Bej-
growicz, Jan Stachowiak, Ber-
nard Kapich, Adam Przybyłow-
ski, Józef Golicki, Janice Lynn 
Sherry, Eugeniusz Markowicz, 
Jan Szymała.

M.M.

„Pro Domo Trsoviensi” 
ZGŁOŚ KANDYDATA

Aż cztery tczewskie lokale 
gastronomiczne znalazły się 
w czołówce konkursu „Ko-
rona smakosza”. Prezydent 
Tczewa Mirosław Pobłocki 
przekazał ich właścicielom 
gratulacje i upominki.

Konkurs „Korona Smakosza” to-
warzyszył akcji” Weekend za pół 
ceny”, którą w Tczewie zorganizo-
waliśmy 12 i 13 kwietnia. 

W konkursie wystartowało 77 
lokali gastronomicznych z tych 
miast Gdańskiego Obszaru Me-
tropolitalnego, które wzięły udział 
w wydarzeniu. Rywalizowały 
o miano najlepszego lokalu w dzie-
sięciu kategoriach. O zwycięstwie 
decydowały głosy klientów, któ-
rzy za pomocą specjalnie przygo-
towanych ankiet wyrażali opinie 
o odwiedzanych przez siebie ba-
rach czy restauracjach. Organi-
zatorem konkursu i fundatorem 
nagród była firma Makro Cash& 
Carry.

W czołówce konkursu „Koro-
na Smakosza” znalazły się cztery 
tczewskie lokale:

11 337 ważnych głosów odda-
li tczewianie w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego, 
najwięcej głosów zdobyła PO, 
za nią PiS.

25 maja w wyborach do Parla-
mentu Europejskiego tczewianie 
głosowali w 28 obwodach wybor-
czych (w tym trzy zamknięte – 
szpitale). Uprawnionych do głoso-
wania było 46 409 osób. Oddano 
11 337 ważnych głosów. Frekwen-
cja wyniosła 25,24 proc. (frekwen-
cja o godz. 12.00: 8,17 proc., o godz. 
17.30: 18,39 proc.).

Wyniki:

Lista nr 1 – KW Solidarna Pol-
ska: 238 głosów 

Lista nr 2 – KWW Ruch Narodo-
wy: 145 głosów

Lista nr 3 – Koalicyjny Komitet 
Wyborczy SLD- Unia Pracy: 
851 głosów 

Lista nr 4 – KW Prawo i Spra-
wiedliwość: 3195 głosów 

Lista nr 5 – Koalicyjny Komitet 
Wyborczy Europa Plus Twój 
Ruch: 255 głosów 

Lista nr 6 – KW Polska Razem 
Jarosława Gowina: 213 głosów 

Tczewskie „Korony Smakosza” – gratulacje dla wyróżnionych

• Bar Mleczny „Kociewiak” 
– I miejsce w kategorii „sto-
sunek ceny do jakości” oraz II 
miejsce w kat. „smak potraw”;

• Yak Bar – I miejsce za jakość ob-
sługi i II miejsce w kategorii „naj-
lepsza relacja ceny do jakości”,;

• Restauracja Akropolis – II 
miejsce w kategorii rodzinny 
obiad”;

• Zajazd Słoneczny – I miej-
sce w kategorii „najlepsze da-
nia regionalne”.
Prezydent Tczewa Mirosław 

Pobłocki zaprosił przedstawi-
cieli wyróżnionych lokali na sesję 
Rady Miejskiej. Tam przekazał 
im gratulacje i upominki. 

M.M.

Prezydent M. Pobłocki z wyróżnionymi w konkursie 
„Korona smakosza”

Wybory do Parlamentu Europejskiego

JAK GŁOSOWALIŚMY W TCZEWIE

Lista nr 7 – KW Nowa Prawica 
Janusza Korwina Mikke: 917 
głosów 

Lista nr 8 – KW Platforma Oby-
watelska RP: 5271 głosów 

Lista nr 9 – KW Polskie Stronni-
ctwo Ludowe: 159 głosów 

Lista nr 10 – KW Demokracja 
Bezpośrednia: 41 głosów 

Lista nr 12 – KW Partia Zieloni: 
52 głosy.
 

Największą liczbę głosów 
w Tczewie zdobyli:

– Janusz Lewandowski (PO): 
2081

– Anna Fotyga (PiS): 1764
– Jarosław Wałęsa (PO): 1308
– Jan Kulas (PO): 1008
–  Zenon Żynda (PiS): 634
– Longin Pastusiak (SLD–UP): 

561
– Marcin Krzywkowski (Nowa 

Prawica): 468
– Henryka Krzywonos-Stry-

charska (PO): 441.

M.M.

W Tczewie głosowaliśmy w 28 obwodach wyborczych
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Od początku 2012 r. usługi ko-
munikacji miejskiej w Tczewie 

świadczy firma Meteor. Umowa 
kończy się za pół roku (31 grud-
nia), stąd konieczność ogłoszenia 
kolejnego przetargu i wyłonienia 
nowego kontrahenta. Przetarg na 
świadczenie usług przewozowych 
transportu zbiorowego dla potrzeb 
komunikacji miejskiej w Tczewie 
w latach 2015–2019 został ogłoszo-
ny przez Miejski Zarząd Dróg.

Wyłoniony w przetargu prze-
woźnik będzie świadczył usługi 
na wyznaczonych liniach komu-
nikacyjnych, zgodnie z aktual-
nym rozkładem jazdy opracowy-
wanym przez miasto, autobusami 
miejskimi niskopodłogowymi. 
Umowa obejmie również emisję, 
sprzedaż i kontrolę biletów na te 
usługi.

Rozkłady jazdy w trakcie kon-
traktu będą aktualizowane w za-

Przetarg na komunikację miejską 

NOWY PRZEWOŹNIK NA 4,5 ROKU
Ogłoszony został przetarg na komunikację miejską w Tczewie. Nowy przewoźnik będzie 
świadczył usługi przez 4 lata i 6 miesięcy.

leżności od potrzeb komunika-
cyjnych, w tym dostosowania do 
godzin kursowania pociągów.

Umowa zostanie podjęta na 
okres 4 lat i 6 miesięcy – od 1 stycz-
nia 2015 do 30 czerwca 2019 r.

Termin składania ofert mija 
17 lipca. 

Ogłoszenie o przetargu można 
znaleźć na www.bip.zuk.tczew.pl

M.M.

Doraźna Komisja ds. opinio-
wania nazw ulic w mieście 

Tczewie pozytywnie zaopiniowa-
ła projekt Oddziału Kociewskie-
go Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-
skiego w Tczewie o nadanie rondu 
u zbiegu ulic: alei Kociewskiej, To-
polowej i Wigury nazwy „Rondo 
Kociewskie”.

Zdaniem wnioskodawców, na-
zwa ronda przywołuje nazwę Ko-
ciewia − regionu, którego Tczew 
jest największą miejscowością. 
Prócz promowania tradycji i na-
szej lokalnej kultury nazwa ta 
odgrywa także ważną rolę pro-
mocyjną. Dzięki położeniu w są-

RADNI NAZWALI TCZEWSKIE RONDA
Podczas majowej sesji Rady Miejskiej, uchwalone zostały nazwy dla dwóch tczews-
kich rond. Teraz na Suchostrzygach mamy Rondo Kociewskie, a przy wieży ciśnień – 
Rondo Żołnierzy Wyklętych.

siedztwie ruchliwej drogi krajowej 
nr 91, noszącej nazwę al. Solidar-
ności, przypominać będzie miesz-
kańcom Tczewa i przejeżdżają-
cym przez niego turystom o naszej 
regionalnej tożsamości – czytamy 
w uzasadnieniu do uchwały.

Doraźna Komisja ds. opiniowa-
nia nazw ulic w mieście Tczewie 
pozytywnie zaopiniowała także 
projekt Stowarzyszenia Zawsze So-
lidarni w Tczewie, przedstawicieli 
Lechii Gdańsk Fans Tczew i Klu-
bu Gazety Polskiej „Tczew” o nada-
nie budowanemu rondu u zbiegu 
ulic Bałdowskiej i 30 Stycznia na-
zwy „Żołnierzy Wyklętych”.

Nowe place zabaw zbudowane zo-
staną przy Szkole Podstawowej 

nr 8 i przy Szkole Podstawowej nr 5.
Program „Radosna szkoła” jest 

współfinansowany ze środków 
rządowych. Ma on na celu stwo-
rzenie bezpiecznego miejsca do za-
bawy dla najmłodszych uczniów 

Prezydent Miasta Tczewa infor-
muje, że na tablicy ogłoszeń Urzę-
du Miejskiego w Tczewie (II pię-
tro) zostały wywieszone:

• wykaz nieruchomości prze-
znaczonej do sprzedaży w dro-
dze bezprzetargowej, położonej 
w Tczewie, przy ul. Stoczniow-
ców, Obr. 1, dz. 809/1;

• wykaz nieruchomości prze-
znaczonej do sprzedaży w dro-
dze bezprzetargowej, położonej 
w Tczewie, przy ul. Stoczniow-
ców, Obr. 1, dz. 849/1;

• wykaz nieruchomości prze-
znaczonej do sprzedaży w dro-
dze bezprzetargowej, położonej 
w Tczewie, przy ul. Stoczniow-
ców, Obr. 1, dz. 628/2;

• wykaz nieruchomości prze-
znaczonej do sprzedaży w dro-
dze bezprzetargowej, położonej 
w Tczewie, przy ul. Pionierów, 
Obr. 1, dz. 773;

• wykaz nieruchomości prze-
znaczonej do sprzedaży w dro-
dze bezprzetargowej, położonej 
w Tczewie, przy ul. Partyzan-
tów, Obr. 1, dz. 710/1;

• wykaz nieruchomości – loka-
li mieszkalnych – przeznaczo-
nych do sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej na rzecz na-
jemców;

• wykaz nieruchomości grun-
towej, oznaczonej jako część 
działki nr 198 obr. 4 o pow. 16 
m2 KW GD1T/00017345/7 po-
łożonej w Tczewie przy ul. Ar-
mii Krajowej, przeznaczonej do 

oddania w dzierżawę w celu 
budowy wiaty śmietnikowej;

• wykaz nieruchomości zabudo-
wanej stanowiącej własność 
Gminy Miejskiej Tczew prze-
znaczonej do sprzedaży w dro-
dze przetargu. 

 Nieruchomość położona jest 
w Tczewie przy ul. Niepodle-
głości 1 i oznaczona nr działki 
577 obr. 6 o pow. 1525 m2, KW 
GD1T/00016851/0.

 Ww. nieruchomość przeznaczo-
na jest do sprzedaży na funkcje 
dopuszczone dla terenu ozna-
czonego w Miejscowym Planie 
Zagospodarowania Przestrzen-
nego Miasta Tczewa symbolem 
OU – usługi publiczne ośrodko-
twórcze wyodrębnionym w jed-
nostce urbanistycznej US4 – 
„Śródmieście Bis”.

Z porządku obrad zdjęto nato-
miast uchwałę dotyczącą nadania na-
zwy rondu na Os. Bajkowym (u zbie-
gu al. Kociewskiej i ul. Rokickiej).

Zgodnie z decyzją miejskich 
rajców, z mapy Tczewa zniknę-
ła nazwa ul. Willego Muscate. 
Radni przychylili się do wniosku 
mieszkańców i włączyli tę drogę 
do ul. Janusza Kusocińskiego.

Ul. Willego Muscate nie po-
siadała numerów porządkowych. 
Uchwała nie spowoduje skutków 
finansowych ani dla gminy ani 
dla mieszkańców nieruchomości 
położonych przy tej ulicy.

M.M.

JESZCZE DWIE „RADOSNE SZKOŁY”
Wczesną jesienią tczewskie podstawówki wzbogacą się o dwa nowe place zabaw „Rados-
na szkoła”.

szkół podstawowych i ułatwienie 
im przejścia z etapu przedszkolne-
go do szkolnego.

Urząd Wojewódzki w Gdańsku 
przyznał dofinansowanie na oba 
zadania. Plac zabaw przy SP 8 bę-
dzie miał powierzchnię ok. 500 m2 
(tak jak dotychczasowe), a ten przy 

SP 5, z uwagi na brak miejsca, bę-
dzie mniejszy – ok. 240 m2.

Termin realizacji inwestycji 
mija z końcem września.

Obecnie w Tczewie są 3 place 
zabaw „Radosna Szkoła” – przy 
SP 10, SP 12 i SSP 2.

M.M.
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Zmieniła się pora roku, więc przy-
pominamy o trwającym Konkur-
sie Fotograficznym „Cztery pory 
roku w Tczewie – KALENDARZ 
2015”. 

Celem konkursu jest fotogra-
ficzne przedstawienie walorów 
Tczewa, a zwycięskie fotografie 
posłużą do wykonania kalenda-
rza na 2015 rok.

Konkurs ma charakter ot-
warty. Prace konkursowe należy 
dostarczyć do Urzędu Miejskiego 
(Biuro Rzecznika Prasowego) do 
31 października br. z dopiskiem 
„KONKURS FOTOGRAFICZ-
NY”.

Prace konkursowe powinny 
być dostarczone w postaci odbitek 
na papierze fotograficznym o wy-
miarach 20x30 cm oraz na nośni-
ku CD.

Każdy uczestnik zgłasza od 
4 do 6 fotografii poziomych 
w formacie cyfrowym o rozdziel-
czości przynajmniej 300 dpi, 
uwzględniających wszystkie 
pory roku.”. 

Prace konkursowe, zarówno 
w postaci odbitek jak i na nośni-
ku CD, należy oznaczyć imieniem 
i nazwiskiem autora oraz tytu-
łem lub opisem zdjęcia oraz datą 
i miejscem jego wykonania.

Warunkiem wzięcia udziału 
w konkursie jest przekazanie 
wraz z fotografiami podpisanej 
czytelnie karty zgłoszenia. Kar-
tę zgłoszenia, której wzór stanowi 
załącznik do regulaminu można 
pobrać w siedzibie organizatora 
lub ze strony internetowej www.
wrotatczewa.pl. Rozstrzygnięcie 
konkursu nastąpi 14.11.2014 r. 
Wyboru zdjęć dokona jury powo-
łane przez organizatora.

Przewiduje się 3 nagrody 
główne (za I, II i III miejsce) oraz 
9 wyróżnień. Nagrodą za za-
jęcie I miejsca w konkursie 
jest tablet.

Prezydent Miasta Tczewa infor-
muje, że na tablicy ogłoszeń Urzę-
du Miejskiego w Tczewie (II pię-
tro) wywieszony został wykaz 
nieruchomości położonej w Tcze-
wie, przy ul. Stoczniowców, obr. 1, 
dz. 906/2, przeznaczonej do sprze-
daży w drodze przetargu ograni-
czonego do właścicieli nierucho-
mości przyległych.

Celem konkursu „Zwykli – nie-
zwykli ludzie Tczewa” było 

sfotografowanie przez studentów 
tych mieszkańców Tczewa, któ-
rzy w szczególny sposób wywarli 
na nich wrażenie. Fotografie oraz 
ich bohaterowie zostali opisani 
w katalogu. Opisy te zostały rów-
nież umieszczone pod każdym 
z eksponowanych zdjęć. 

– Zależało mi na tym, aby stu-
denci poznali osoby, które fotogra-
fują, aby nawiązali z nimi kon-
takt. Nie w każdym przypadku 

Studenci fotografowali

„ZWYKLI – NIEZWYKLI LUDZIE TCZEWA”
W holu Urzędu Miejskiego zorganizowana została wystawa fotografii wy-
konanych przez studentów Animacji Kultury Akademii Sztuk Pięknych 
w Gdańsku w ramach projektu „Zwykli – niezwykli ludzie Tczewa”.

się to udawało od razu. Niektó-
rzy studenci przyjeżdżali do Tcze-
wa po dwa–trzy razy – mówi prof. 
Anna Bem-Borucka z gdań-
skiej ASP.

Część osób została sfotogra-
fowana na ulicach Tczewa, inni 
w miejscu pracy, jeszcze inni za-
prosili studentów do swojego 
domu.

Prezydent Tczewa Mirosław 
Pobłocki przekazał autorom naj-
ciekawszych prac nagrody rzeczo-
we lub pieniężne.

NAGRODY OTRZYMALI:
I miejsce – Jakub Waśniewski
II miejsca równorzędne – Magda-
lena Pękul i Olga Żołnowska

WYRÓŻNIENIA: 
Kamila Tomczak
Beata Pastuszko
Robert Sęk
Dariusz Dulian
Julianna Graczyk
Karolina Janicka
Zuzanna Smoła
Urszula Zerek.

To kolejny przykład współpra-
cy gdańskiej uczelni z Tczewem. 
W ubiegłym roku studenci ASP 
przygotowali koncepcje fontann 
dla osiedla Suchostrzygi. Zwycię-
ska koncepcja jest realizowana 
i stanie na skwerze przy ul. Żwirki.

W 2010 r. studenci ASP przy-
gotowali prace fotograficzne na 
wystawę plenerową „Kamienice 
i jej mieszkańcy”, która była eks-
ponowana na pl. Hallera. W 2009 
r. wystawa fotograficzna „Dwie 
twarze Starego Miasta” zosta-
ła zorganizowana na targowisku 
przy ul. Żwirki.

M.M.Na wystawie znalazło się ponad 50 fotografii

Prezydent Tczewa wręczył nagrody i wyróżnienia autorom najciekawszych prac
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► Konkurs Fotograficzny 
„Cztery pory roku 
w Tczewie”
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Tel. alarmowy 986

Fax 58 77 59 338

Dyżurny Straży Miejskiej 
58 77 59 371

STRAŻ MIEJSKA 
W TCZEWIE

• Przewieziono 14 osób z upoje-
niem alkoholowym – 7 do miej-
sca zamieszkania, 7 – do Pogo-
towia Socjalnego w Elblągu.

• Przeprowadzono 89 wspólnych 
patroli z funkcjonariuszami 
KPP.

• Osadzeni z Aresztu Śledczego 
w Starogardzie Gd. wykonując 
prace porządkowe na terenie 
Tczewa zebrali łącznie 48 wor-
ków (o poj. 120 litrów każdy) 
różnego rodzaju odpadów. Pra-
ce skazanych polegały głównie 
na usuwaniu zanieczyszczeń 
z miejsc publicznych, terenów 
zielonych, chodników, parkin-
gów, odchwaszczaniu.

• Dzielnicowi strażnicy miejscy 
działający na osiedlach Sucho-
strzygi i Bajkowym podjęli 40 

Rejon dworca PKP i zintegro-
wanego węzła transporto-

wego to wizytówka Tczewa. Aby 
ograniczyć przypadki narusza-
nia tam porządku publicznego 
i zmniejszyć liczbę popełnianych 
wykroczeń, straż miejska i policja 
intensyfikują swoje działania.

Skargi podróżnych, które wpły-
wają ostatnio do straży miejskiej 
dotyczą przede wszystkim spoży-
wania alkoholu w miejscach obję-
tych zakazem, zaśmiecania, dewa-
stacji mienia, żebractwa, używania 
wulgarnych słów przez osoby (w 
tym osoby bezdomne) przesiadu-
jące na pasażu przed dworcem 
PKP Tczew, na ulicy  Pomorskiej 
i Kaszubskiej. Dlatego komendan-
ci Straży Miejskiej w Tczewie An-
drzej Jachimowski oraz Ko-
mendy Powiatowej Policji Robert 
Sudenis postanowili objąć ten te-
ren specjalnym nadzorem:

– kierować do patrolu łączone-
go (policjant – strażnik miejski) 
doświadczonych policjantów refe-
ratu patrolowo-interwencyjnego;

– patrol łączony ze Strażą Miej-
ską, do odwołania, realizuje zada-
nia w dyspozycji Centrum Mo-
nitoringu, skupiając uwagę na 
patrolowaniu pieszo i pojazdem 

DWORZEC POD SPECJALNYM NADZOREM

okolicy dworca PKP i ulic przyle-
głych, z wyłączeniem sytuacji, gdy 
zostanie skierowany w celu pod-
jęcia interwencji wobec ujętych 
sprawców kradzieży sklepowych, 
na czas przewozu osób nietrzeź-
wych do Pogotowia Socjalnego 
w Elblągu oraz w celu przewozu 
kasjera UM Tczew;

– dyżurny Centrum Monito-
ringu jest zobowiązany niezwłocz-
nie informować patrol pracujący 
w jego dyspozycji o przypadkach 

zakłócania porządku publicznego 
oraz przypadkach łamania ogól-
nie przyjętych norm współżycia 
społecznego, opisując szczegółowo 
sprawców i sposób działania;

– w przypadku, gdy dyżur-
ny Centrum Monitoringu nie po-
siada w dyspozycji patrolu, prze-
kazuje informacje o ujawnionych 
przypadkach łamania prawa dy-
żurnemu KPP Tczew, który nie-
zwłocznie wysyła we wskazane 
miejsce patrol policyjny;

– patrol łączony ze Strażą 
Miejską podejmuje interwencje 
samodzielnie, przy zachowaniu 
wzajemnej asekuracji i rozwagi. 
W razie konieczności wzywa 
przed albo w trakcie interwencji 
wsparcie (na deptaku pomiędzy 
dworcem PKP Tczew a Galerią 
Kociewską w pierwszym rzędzie 
angażuje do pomocy patrol SOK 
z rejonu dworca PKP Tczew);

– działania podejmowane wo-
bec zachowujących się nagan-
nie osób muszą być szybkie, zde-
cydowane i zgodne z przepisami. 
Wszelkie wątpliwości obejmujące 
m.in. tożsamość osoby legitymo-
wanej, pochodzenie posiadanych 
przedmiotów, brak zgody na pod-
danie się kontroli bagażu itp. mu-
szą być wyjaśnione w KPP Tczew. 
Należy odstępować od stosowa-
nia postępowania mandatowe-
go na rzecz sporządzania notatek 
do wniosków o ukaranie, jeśli po-
stępowanie mandatowe nie przy-
nosi skutku. Osoby nietrzeźwe 
stwarzające zagrożenie należy 
przewozić do Pogotowia Socjalne-
go w Elblągu, jeśli nie ma moż-
liwości zapewnienia im opieki 
w miejscu zamieszkania.

M.M.

Teren dworca i zintegrowanego węzła transportowego to wizytówka 
miasta – straż miejska i policja intensyfikują tam swoje działania

STRAŻ MIEJSKA W MAJU

interwencji własnych oraz 65 
zleconych (przez administracje 
osiedli, dyżurnych SM, miesz-
kańców), nałożyli 22 mandaty 
karne na łączną kwotę 1550 zł. 
Wystawiono też 8 wezwań dla 
sprawców wykroczeń, 24 oso-
by pouczono.

 Na terenie Nowego Miasta 
i os. Zatorze dzielnicowi podję-
li 26 interwencji własnych oraz 
84 zlecone, nałożyli 29 manda-
tów karnych na łącznie 2550 
zł, wystawili 18 wezwań dla 
sprawców wykroczeń oraz 11 
osób pouczyli. 

 Na terenie Starego Miasta 
dzielnicowi podjęli 57 interwen-
cji własnych i 169 zleconych, 
nałożyli 24 mandaty karne na 
łącznie 2 000 zł, wystawili 31 

wezwań dla sprawców wykro-
czeń i 66 osób pouczyli.

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

• Do Komendy Powiatowej Poli-
cji w Tczewie przekazano ma-
teriały z monitoringu dotyczące 
kradzieży telefonu komórkowe-
go, uszkodzenia pojazdu, roz-
boju, kradzieży torebki, kolizji 
drogowych.

• Funkcjonariusze straży miej-
skiej brali udział w zabezpie-
czaniu imprez i uroczystości 
miejskich (zlot miłośników mo-
toryzacji francuskiej, pikniki 
osiedlowe na Os. Górki i Sta-
szica, Dzień Dziecka przy ul. 

Żwirki, festyn samorządowo-
komunalny, warty honorowe – 
3 i 18 maja). 

• Przeprowadzono działania 
dotyczące egzekwowania od 
właścicieli psów zgodnego 
z przepisami wyprowadzania 
czworonogów i sprzątania po 
nich. Nałożono 6 mandatów 
na łączną kwotę 400 zł, z cze-
go 5 za niezgodne z przepisa-
mi wyprowadzanie psów oraz 
1 za niesprzątanie po psach. 
Pouczono 1 osobę. Skierowano 
3 wnioski o ukaranie do sądu 
w związku z nieprzestrzega-
niem zapisów ustawy o prze-
ciwdziałaniu chorobom zakaź-
nym (wściekliźnie). 

M.M.

W maju tczewska straż miejska odnotowała 1004 interwencje ujęte w elektronicznym systemie ewidencji działań straży 
(e-mandat). 443 interwencje zgłosili mieszkańcy i przedstawiciele instytucji, 222 – operatorzy monitoringu wizyjnego mi-
asta, 173 – dyżurni Komendy Powiatowej Policji w Tczewie, a 166 to interwencje własne strażników. 

Straż miejska i policja wzmagają kontrole w rejonie dworca PKP w Tczewie – wszystko po to, by ograniczyć przypadki 
naruszania porządku.
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Ogłoszone zostały przetargi 
na sprzedaż nieruchomości 
gminnych:

– 30 czerwca – przetarg na 
dwie działki przy ul. Pileckiego. 
Działki przeznaczone pod bu-
downictwo jednorodzinne: 933 
i 965 m2. Cena wywoławcza 
pierwszej z działek to 75 tys. zł, 
drugiej – 77 tys. zł (netto). 

– 30 czerwca – przetarg na 
nieruchomości przy ul. Kapitań-
skiej – dwie działki o powierzchni 
1229 m2 i 1227 m2, przeznaczone 
pod budownictwo jednorodzinne. 
Cena wywoławcza każdej z nieru-
chomości to 130 tys. zł (netto). Obie 
nieruchomości znajdują się w stre-
fie ochrony archeologicznej. 

– 7 lipca – przetarg na nieru-
chomość przy ul. Wybickiego 25, 
zabudowaną budynkiem miesz-
kalnym wolnostojącym oraz bu-
dynkiem gospodarczym. 

Powierzchnia działki to 618 m2.
Budynek mieszkalny jest wy-
kwaterowany, częściowo podpiw-
niczony, parterowy, z poddaszem 
mieszkalnym o pow. użytkowej 
140,24 m2, o znacznym stopniu 
zużycia. Ogrzewanie indywidual-
ne – piece ceramiczne.

Na działce znajduje się również 
wolnostojący budynek gospodar-
czy o pow. 30 m2, również o znacz-
nym stopniu zużycia.

Na działce znajdują się drze-
wa, krzewy i rośliny ozdobne.

Budynek mieszkalny ujęty jest 
w Gminnej Ewidencji Zabytków i 
znajduje się w strefie ochrony kon-
serwatorskiej.

Cena wywoławcza nierucho-
mości: 200 tys. zł netto.

Więcej informacji można za-
sięgnąć w Wydz. Gospodarki 
Mieniem Komunalnym UM (tel. 
58 77 59 362).

Zwyciężyła wówczas koncepcja, 
wykonana przez Biuro Pro-

jektów Architektonicznych i Ur-
banistyki z Gliwic. Koncepcja ta 
zakłada podział 19-hektarowego 
obszaru na trzy strefy – usługo-
wą, gdzie można by stworzyć np. 
park technologiczny, interaktyw-
ne centrum edukacyjne oraz stre-
fę zieleni i strefę mieszkaniową.

Drugie miejsce przyznano 
koncepcji – Studia 4 M Architek-
ci z Gdyni i trzecie – Atelier Loe-
ger Architekci z Krakowa.

W lutym br. została zawarta 
umowa na opracowanie koncepcji 
planu dla terenu dawnych koszar 
z laureatem konkursu.

Zaproszenie autora najlepszej 
pracy do wykonania koncepcji za-
gospodarowania przestrzennego 
było główną nagrodą (oprócz fi-
nansowej) w konkursie.

Około 120 wystawców wzięło udział w czwartej już edycji Pchlego Targu. Nie mniejszym 
zainteresowaniem niż stoiska handlowe, cieszyły się atrakcje dla najmłodszych- był to 
przecież Dzień Dziecka.

Pchli Targ – coraz więcej wystawców

Rekord został pobity – w ubie-
głym roku wystawców było 92, 
tym razem 119. Przyjechali z róż-
nych regionów Polski, m.in. z El-
bląga, Grudziądza, Lęborka, 
Gdyni, Gdańska, Kwidzyna, Piły, 
Redy i oczywiście z Tczewa i oko-
lic. Oprócz handlarzy antykami 
byli też wystawcy oferujący wyro-
by rękodzielnicze, wiklinę, domo-
we wypieki, stare książki i płyty, 
biżuterię, zabawki, obrazy. Z roku 
na rok oferta jest ciekawsza, a wy-
stawców więcej – niektórzy są z 
nami od pierwszej edycji.

W tym roku po raz pierw-
szy Pchli Targ nie zmieścił się na 
placu Hallera. Trzeba było udo-
stępnić handlującym także ul. 
Mickiewicza. Na wydarzenie od-
powiedzieli też właściciele skle-
pów na starówce. Wielu z nich ot-
worzyło swoje lokale i zapraszało 
klientów. Skorzystali też gastro-
nomicy – wystawcy i klienci chęt-
nie korzystali z oferty staromiej-
skich barów i restauracji.

Handel nie był jedyną atrak-
cją Pchlego Targu. Na dzieci cze-
kało m.in. miasteczko cyrkowe i 
Duet Kuglarski Kot Zagalski, po-
kazy baniek mydlanych, wystę-
py bicyklistów, fotościanka, Teatr 
na Wagance, zajęcia plastyczne 
(malowanie na szkle, malowanie 
twarzy, garncarstwo, malowanie 
piaskiem), Był Warszawski Ka-

taryniarz z papugą arą, można 
było też wziąć udział w wyciecz-
ce po Tczewie, pod opieką prze-
wodnika.

Za rok – kolejna już piąta edy-
cja Pchlego Targu. Zapraszamy 
do Tczewa tradycyjnie w pierwszą 
niedzielę czerwca.

M.M.

Zobacz pomysły na zagospodarowanie 
terenów powojskowych

Zgodnie z umową, projek-
tanci do 30 czerwca wykonają 
koncepcję, a do końca sierpnia 
– ostateczną wizualizację kom-
puterową niezbędna do przygoto-
wania wysokiej jakości oferty in-
westycyjnej.

Przedsięwzięcie jest prowa-
dzone w ramach projektu dofi -
nansowanego z Unii Europej-
skiej w Programie Operacyjnym 
Innowacyjna Gospodarka 2007-
2013.

M.M.

W holu Urzędu Miejskiego (pl. Piłsudskiego 1) w Tczewie, na I piętrze można obejrzeć 
plansze przedstawiające koncepcje zagospodarowania terenu byłych koszar. Są to trzy 
najlepsze prace wyłonione w konkursie, który został rozstrzygnięty w styczniu br. 
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l Nieruchomości 
na sprzedaż

Prezydent Miasta Tczewa infor-
muje, że na tablicy ogłoszeń Urzę-
du Miejskiego w Tczewie (II piętro) 
został wywieszony wykaz nieru-
chomości przeznaczonych do sprze-
daży w drodze przetargu, położonej 
przy ul. Stoczniowców w Tczewie, 
obr. 1, dz. 227 oraz 684/1.
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Wielki festyn samorządo-
wo-komunalny odbył się 

w Tczewie po raz drugi. Prezydent 
Tczewa Mirosław Pobłocki za-
prosił mieszkańców do poznania 
pracy Urzędu Miejskiego i firm 
komunalnych, a przede wszyst-
kim do dobrej zabawy. Wszyst-
ko to w plenerowej atmosferze – 
na Bulwarze Nadwiślańskim. 
Najbardziej skorzystali najmłod-
si – był to przecież przeddzień ich 
święta.

Największą atrakcją tego-
rocznego festynu była zupa ryb-
na ugotowana i serwowana przez 
prezydenta Tczewa. Wśród dzie-
ci natomiast ogromnym zainte-
resowaniem cieszyło się koło for-
tuny. Wystarczyło zdobyć cztery 
pieczątki do specjalnego paszpor-
tu, by móc zakręcić kołem i wy-
grać nagrodę. Dzieci zdobywały 
pieczątki w stoiskach firm komu-
nalnych, Straży Miejskiej, Fabry-
ki Sztuk – ale nie za darmo. Naj-
pierw trzeba było odpowiedzieć na 
pytania lub wziąć udział w jakiejś 
konkurencji. Chętnych jednak nie 
brakowało, tym bardziej, że każ-
de pole koła fortuny wygrywa-
ło. Nawet „bankrut” otrzymywał 
nagrodę pocieszenia. Do wygra-
nia było ponad 1500 nagród, m.in. 
torby sportowe, plecaki. koszulki, 
kubki, breloczki, maskotki skrza-

TYSIĄCE TCZEWIAN NA FESTYNIE SAMORZĄDOWO-KOMUNALNYM
Prezydencka zupa rybna i koło fortuny – to tylko niektóre atrakcje festynu samorządowo-komunalnego.

W kole fortuny można było wygrać ponad 1500 nagród

Prezydent Tczewa wręczył małym artystom słodycze Ścianka wspinaczkowa – dla odważnych

ta Samborka, książki, magnesy 
na lodówkę, puszki z cukierkami, 
kredki, wejściówki na basen i wie-
le innych. 

Na dzieci czekały też darmo-
we hot-dogi i lody, Skrzat Sambo-
rek i tczewski Gryf częstowali cu-
kierkami. 

Atrakcje dla dzieci przygoto-
wały też firmy komunalne. Przy 
ich stoiskach można było wziąć 
udział w zabawach i konkur-
sach, a przy okazji dowiedzieć 
się, czym zajmują się poszczegól-
ne firmy, gdzie się mieszczą. War-
sztaty plastyczne i garncarskie 

Przedszkolaki z „ósemki” występowały bez żadnej tremy



• 11
PANORAMA MIASTA • www.wrotatczewa.pl • www.bip.tczew.pl • Czerwiec/lipiec 2014

FESTYNIE SAMORZĄDOWO-KOMUNALNYM

Ścianka wspinaczkowa – dla odważnych

Społeczeństwo

…i pyszna zupa rybna gotowa

Rozdaliśmy dzieciom 1000 hot-dogów

Przedszkolaki z „ósemki” występowały bez żadnej tremy

W namiocie ZWIK-u można było postrzelać

Prezydent pokroił warzywa i rybę…

…zamieszał

przygotowała Fabryka Sztuk, do 
swojego stoiska zapraszały też 
Straż Miejska, Centrum Kultu-
ry i Sztuki, środowiskowe domy 
samopomocy i oczywiście Urząd 
Miejski. W namiotach i chatach 
ulokowały się Zakład Utylizacji 
Odpadów Stałych, Zakład Wodo-
ciągów i Kanalizacji, Tczewskie 
Towarzystwo Budownictwa Spo-
łecznego, firmy odbierające odpa-
dy (Clean-Bud i PUM), Zakład 
Usług Komunalnych.

Rowerowy Tczew, harcerze 
i stowarzyszenie Wspólnie Dzie-
ciom zapraszało na gry i zabawy 
zręcznościowe i konkurencje rowe-
rowe. Najmłodsi szaleli na tram-
polinie, dmuchanych zamkach 
i zjeżdżalniach, a nieco starsi wole-
li ściankę wspinaczkową. Można 
było za darmo przejechać się kolej-
ką lub rikszą. Strażacy propono-
wali dzieciom wspinaczkę po linie. 
Były też pokazy judo i występy 
artystyczne w wykonaniu dzieci 
z Przedszkola nr 8, Szkoły Podsta-
wowej nr 10 i Szkoły Podstawowej 

nr 5. Jako solistka zachwyciła 
Laura Dziąba, a po niej zagrał 
zespół Torpeda.

Prezydent Tczewa Mirosław 
Pobłocki zaprosił mieszkańców 
na zupę rybna, którą przygoto-
wał w obecności uczestników 
pikniku. Po zupę z łososia i dor-
sza ustawiały się kolejki, a prezy-
dent tłumaczył sposób przygoto-
wania i przyznał, że bardzo lubi 
gotować, chociaż niestety niewie-
le ma na to czasu. Zupa udała 
się wyśmienicie. – W kuchni jak 
w polityce, czasami trzeba za-
mieszać, żeby wyszło z tego coś 
dobrego – powiedział Mirosław 
Pobłocki. 

Tczewianie częstowali byli tak-
że wędzonym pstrągiem. Wszyst-
ko oczywiście za darmo.

Nie sposób przytoczyć wszyst-
kich atrakcji, które przygotowa-
ne zostały dla mieszkańców. Był 
też m.in. jarmark produktów eko-
logicznych, a „Dziennik Bałtycki” 
zorganizował akcję „Drzewko za 
makulaturę”.

Wieczorem najważniejszym 
miejscem stała się duża scena. 
Wystąpiła na niej Natalia Szy-
manowska z zespołem Nature’s 
Print, po niej Czarne Kwiaty, 
a gwiazdą wieczoru bardzo ocze-
kiwaną przez młodzież był Da-
wid Podsiadło.

Za rok kolejna edycja pikniku 
samorządowo-komunalnego. Już 
dzisiaj zapraszamy.

Organizatorem festynu był 
Urząd Miejski w Tczewie oraz fir-
my i jednostki komunalne: ZUK, 
ZWiK, ZUOS, TTBS, CKiS, Fa-
bryka Sztuk, a współorganizato-
rami: ZEC, Clean-Bud, PUM, Zie-
leń Miejska, „Dziennik Bałtycki”.

M.M.
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KONSULTACJE 
I DORADZTWO:

Terminy i godziny spotkań i kon-
sultacji mogą ulegać zmianom, 
prosimy o śledzenie informacji 
na stronie Domu Przedsiębiorcy:
www.dp.tczew.pl
Zachęcamy do zgłaszania swoi-
ch adresów e-mail, na które mogą 
Państwo otrzymywać bieżące in-
formacje poprzez bezpłatny news-
letter Domu Przedsiębiorcy.

• Konsultacje z zakresu
poszukiwania funduszy 
unijnych – Bożena Białas, 
w każdy 1 i 3 czwartek 
miesiąca, od 13:00 do 15:00, 
pok. 18

• Doradca podatkowy 
– Piotr Geliński, w każdą 
2 i 4 środę miesiąca, od 10:00 
do 11:30, pok. 18

• Bezpłatne konsultacje 
prawne: 

–  adwokat Szymon Bubka, 
w każdą 2 środę miesiąca, 
od 15:15 do 17:00, pok. 18 

–  radca prawny Ewa Skrodz-
ka, w 1 poniedziałek miesiąca, 
w godz. 12:30-13:30, pok. 18

–  radca prawny Michał Hoff-
mann, w 3 poniedziałek 
miesiąca, w godz. 12:30-13:30, 
pok. 18

• Konsultacje z ekonomii 
społecznej, w każdy wtorek 
i czwartek w godz. 13:00-17:00, 
pok. 18

ul. Obrońców Westerplatte 3 w Tczewie

tel. 58 777 53 41/42/43, fax. 58 777 53 43

e-mail: info@dp.tczew.pl, www.dp.tczew.pl, www.facebook.com/dptczew

DOM PRZEDSIĘBIORCY W TCZEWIE
Program 
współfinansowany 
przez Unię Europejską 
z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju 
Regionalnego 
oraz Gminę Miejską 
Tczew

Rozmowa z…

Skąd pomysł na biznes?
Pod koniec 2013 roku ENER-

GA-Obrót zdecydowała się na za-
mknięcie tczewskiego Biura Ob-
sługi Klienta. Decyzja ta była 
wynikiem zmieniających się pre-
ferencji klientów. Uznałam wobec 
tego, że warto spróbować swoich 
sił i wykorzystać nadarzającą się 
okazję do uruchomienia własnego 
biznesu, czyli otworzenia Punk-
tu Partnerskiego. Bardzo szyb-
ko porozumiałem się w tej kwe-
stii z ENERGĄ, dzięki czemu moi 
klienci mają obecnie możliwość 
bezpośredniego i stacjonarnego 
zawierania umowy z doradztwem 
optymalnego dla nich rozwiąza-

RZEMIEŚLNIK ROKU 2014

Celem konkursu jest identyfika-
cja i promocja lokalnych produk-
tów rzemieślniczych dostarcza-
nych na terenie Tczewa wraz z 
wyróżnieniem ich wytwórcy lub 
dostawcy.

W konkursie każdy mieszka-
niec może zgłosić mikroprzed-
siębiorstwo – sklep, lokal ga-
stronomiczny, punkt usług bądź 
rzemieślnika, z którego usług ko-
rzystał lub miał okazję usłyszeć 
i jego zdaniem, ich poziom zasłu-
guje na uznanie bądź wyróżnił się 
na tle innych firm. Zgłoszenia do 
konkursu mogą dokonywać rów-
nież sami przedsiębiorcy, wska-
zując swoją firmę. Podczas oceny 
zgłoszeń oprócz wymogów formal-
nych, decydować będą takie kry-
teria jak solidność, jakość, opinie 
klientów, a także dbałość o zacho-
wanie tradycji rzemieślniczych 
czy otrzymane w innych konkur-
sach wyróżnienia i nagrody, zaan-
gażowanie w sprawy miasta.

Kapitułę konkursu będą two-
rzyć przedstawiciele samorządu 
oraz przedsiębiorcy, w tym lau-
reat z poprzedniej edycji. Nagro-

Rzemieślnik Roku oraz Mój Biznesplan – ruszyła III edycja konkursów
Prezydent Miasta Tczewa zaprasza do udziału w konkursach skierowanych do mikro-
przedsiębiorców „Rzemieślnik Roku” oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Mój 
Biznesplan”.

dą główną w konkursie jest tytuł 
„Rzemieślnik Roku 2014”, wyróż-
niony przez Prezydenta Miasta 
Tczewa oraz nagroda rzeczowa.

MÓJ BIZNESPLAN 2014

Prezydenta Miasta Tczewa za-
prasza uczniów szkół ponadgim-
nazjalnych do wzięcia udziału w 
konkursie na „Mój Biznesplan 
2014”. W konkursie mogą wziąć 
udział uczniowie szkół z terenu 
miasta Tczewa, każdy może zgło-
sić jeden biznes plan.

Celem konkursu jest kształ-
towanie postaw proprzedsiębior-
czych wśród młodzieży, promowa-
nie kreatywnego myślenia i zalet 
prowadzenia własnego biznesu 
oraz ukazanie korzyści płynących 
z wprowadzania innowacji do pro-
wadzonych przez siebie przedsię-
wzięć.

Przy ocenie złożonych prac bra-
ne będą pod uwagę takie kryteria 
jak: oryginalność i niepowtarzal-
ność, trafność założeń marketin-
gowych przedsięwzięcia, także po-
mysł na produkt lub usługę do tej 
pory nie występującą na rynku.

Główną nagrodą w konkursie 
jest nowoczesny tablet, a ponad-
to przewidziano nagrodę rzeczo-
wą dla nauczyciela prowadzącego 
zajęcia z przedmiotu dot. przedsię-
biorczości w szkole, w której uczy 
się laureat konkursu.

Kapitułę konkursu będą two-
rzyć członkowie rady konsultacyj-
nej inkubatora przedsiębiorczości 
Domu Przedsiębiorcy w Tczewie. 
Młodzież zainteresowana udzia-
łem w konkursie może uzyskać 
wszelkich informacji na stronie 
Domu Przedsiębiorcy w zakład-
ce Młodzieżowy Klub Biznesu i 
najbliższych spotkaniach MKB.

Wszystkie regulaminy oraz 
formularze zgłoszeń do konkur-
sów znajdą Państwo na stronie 
miejskiej www.wrotatczewa.pl, 
na stronie Domu Przedsiębiorcy 
www.dp.tczew.pl oraz w siedzibie 
Domu Przedsiębiorcy w Tczewie 
przy ul. Obrońców Westerplatte 3, 
lub pod tel. 58 777 53 41/42.

Zgłoszenia do konkursów będą 
przyjmowane do 30 września 
2014 r., a rozstrzygnięcie plano-
wane jest podczas obchodów świa-
towego tygodnia przedsiębiorczo-
ści 21 listopada 2014 r.

W tym miesiącu w ramach cyklu rozmów z przedsiębiorcami z inkubatora przedsiębiorczości o wypowiedź poprosiliśmy 
Katarzynę Maliszewską z fi rmy Profi t – Punktu Partnerskiego fi rmy Energa-Obrót:

nia. Co ważne, klienci zawierając 
umowę nie ponoszą dodatkowych 
opłat.
Czym zajmuje się Pani firma?

W ramach mojej działalności 
zajmuję się zawieraniem umów, 
sprzedażą produktów oraz usług 
ENERGA-Obrót, a także ofero-
waniem atrakcyjnych rabatów 
dla małych firm. Dodatkowo, 
udzielam informacji, jak zostać 
klientem ENERGA-Obrót, a tak-
że przekazuję informacje na te-
mat cen i grup taryfowych, pro-
duktów i sposobach prowadzenia 
ich rozliczeń, sposobach płatności, 
promocjach oraz trybie składania 
reklamacji.

Jak dowiedziała się Pani o in-
kubatorze przedsiębiorczości 
i dlaczego właśnie to miejsce 
wybrała dla swojej firmy?

Szukając optymalnego miej-
sca na biuro, kierowałam się dwo-
ma kluczowymi kryteriami: lo-
kalizacją oraz niskim kosztem 
wynajmu. Analizując rynek nie-
ruchomości, znalazłam bardzo 
atrakcyjną ofertę lokalu w Domu 
Przedsiębiorcy zlokalizowanym w 
centrum miasta, co stanowi duże 
udogodnienie dla potencjalnych 
klientów. 
Jakie są Pani plany na przy-
szłość?

W najbliższym czasie zamie-
rzam dotrzeć do mieszkańców 
Tczewa i okolic z informacją o uru-
chomieniu Punktu Partnerskiego 
ENERGA. Następnie, jeśli moja 
działalność nadal będzie cieszyła 
się tak dużym zainteresowaniem 
mieszkańców, nie wykluczam 
uruchomienia kolejnych Punk-
tów Partnerskich.

Dziękujemy za wywiad, a 
wszystkich zainteresowanych za-
praszamy do Punktu w Domu 
Przedsiębiorcy w Tczewie pokój nr 
11 (parter) od pon. do pt. w godzi-
nach 7:30-15:30 tel. 510-311-869, 
e-mail: biuro@partner-tczew.pl – 
www.partner-tczew.pl.



• 13
PANORAMA MIASTA • www.wrotatczewa.pl • www.bip.tczew.pl • Czerwiec/lipiec 2014

Wakacje

UnderGramy jest konkursem 
przeznaczonym dla amatorskich, 
nieznanych szerszej publiczno-
ści grup muzycznych. W przeglą-
dzie mogą wziąć udział zespoły 
prezentujące własne kompozycje. 
Pod pojęciem grupy amatorskiej 
rozumiemy band, który nie ma 
podpisanego kontraktu płytowe-
go, a muzyka nie jest jego głów-
nym źródłem utrzymania. Ze-
społy mogą prezentować muzykę 
rockową, gitarową, akustyczną, 
reggae, eksperymentalną, punk, 
hard-core, metal itp.

Dla zespołów przewidziane są 
nagrody pieniężne, których łącz-
na pula wyniesie minimum 4.000 
zł brutto do podziału według oce-
ny jury. Warunkiem odebrania 
nagrody jest występ podczas kon-
certu laureatów.

Dodatkową atrakcją będzie 
koncert zespołu HEY, który rozpo-
cznie się o godz. 21.00. Bilety w ce-
nie 20 zł (przedsprzedaż) i 30 zł (w 
dniu koncertu) .

Uwagi oraz wszelkie pytania 
można zgłaszać za pośrednictwem 

Latow mieście


IV Przegląd Amatorskich Zespołów Alternatywnych UnderGramy!
Centrum Kultury i Sztuki zaprasza na IV Przegląd Ama-
torskich Zespołów Alternatywnych UnderGramy, który 
odbędzie się 12 lipca w Amfi teatrze im. Grzegorza Cie-
chowskiego w Tczewie. 

adresu e-mail: jlangowski@ckis.
tczew.pl bądź pod numerem telefo-
nu: 58 531 07 07. Regulamin i kar-
ta zgłoszeniowa dostępne są na 
stronie internetowej – www.ckis.
tczew.pl.

HEY

Hey to jeden z najważniejszych 
polskich zespołów rockowych. Od 
1992 r. ich twórczość – znakomi-
te kompozycje opatrzone poru-
szającymi i szczerymi tekstami 
Katarzyny Nosowskiej – cieszy 
się niezmiennie sympatią fanów.
Pierwsza płyta zespołu „Fire” wy-
dana w 1993 r. jest dziś jedną z 
najmocniejszych pozycji kanonu 
polskich albumów rockowych. Ko-
lejne studyjne wydawnictwa to: 
„Ho!” (1994), „Heledore” (1995), „?” 
(1995), uznawana przez wielu fa-
nów za najlepszy album w histo-
rii grupy. Następne to „Karma” 
(1997) oraz „Hey” (1999), po wy-
daniu którego zespół opuścił jego 
współzałożyciel i lider Piotr Ba-
nach. Zastąpił go gitarzysta Pa-

ANDRE

Andre – to pseudonim artystycz-
ny, pod którym ukrywa się An-
drzej Marcysiak, lider zespołu, au-
tor większości tekstów i muzyki. 
Artysta ten zadebiutował na sce-
nie muzyki tanecznej w roku 2010. 
Jest to jeden z niewielu artystów 
tworzących klasykę muzyki disco 
polo. Wielkim sukcesem okazała 
się jego pierwsza piosenka „Straco-
na Miłość”, do której klip powstał 
w rodzinnym mieście artysty – 

weł Krawczyk, który doskonale 
wkomponował się w zespół, czego 
dowodem była płyta „[sic!]” (2001). 
Zorganizowaną z okazji 10-lecia 
istnienia zespołu trasę koncerto-
wą podsumował podwójny album 
„[koncertowy]” (2003). W tym sa-
mym roku został wydany premie-
rowy album „music, music”, na 
którym Hey zaproponował dość 
eksperymentalne kompozycje na-
sycone elektroniką. Kolejny stu-
dyjny album „Echosystem” (2005) 
jest zdecydowanie bardziej gitaro-
wy i melodyjny niż poprzedni. 

Muzycy otrzymali wiele na-
gród, m.in. Złotego Bączka na 
Przystanku Woodstock w 2004 r. 

oraz 23 statuetki Fryderyków.
Kolejna płyta zatytułowana 

„Miłość! Uwaga! Ratunku! Po-
mocy!” w 2009 r. i pokryła się po-
dwójną platyną. W 2010 r. zespół 
wydał album „RE-MURPED!” 
zawierający zremiksowane wersje 
piosenek z krążka „Miłość! Uwa-
ga! Ratunku! Pomocy!”. Remik-
sów podjęli się m.in. Andrzej Smo-
lik, Rawski, Plastic oraz Bueno 
Bros. Premiera nowej płyty zaty-
tułowanej „Do Rycerzy, do Szlach-
ty, do Mieszczan” miała miejsce w 
2012 r. 

Na przełomie marca i kwiet-
nia br. Hey zagrał serię koncertów 
unplugged. Znane utwory zespołu 
zyskały nowe akustyczne aranża-
cje. Wszystkie koncerty odbyły się 
przy pełnych salach.

Po raz kolejny rusza akcja 
„Muzyczna Starówka” – w każ-
dą niedzielę lipca i sierpnia od 
godz. 16.00 będziemy mogli po-
słuchać koncertów na placu 
Hallera. Wstęp wolny!

Biesiada disco polo w amfiteatrze Wystąpią:
• 6 lipca – Goorsky Squad z Tczew 

(blues, rock, jazz – standardy)
• 13 lipca – Festiwalowy Chór 

Sopockiej Szkoły Wyższej Mun-
dus Cantat (Sopot)

• 20 lipca – Witold Janiak Ci-
nema Meets Jazz z Łodzi (jazz, 
muzyka filmowa)

• 27 lipca – Julia Vikman Band 
z Trójmiasta „Ballady i Ro-
manse Rosyjskie” (German, 
Okudżawa, Pugaczowa, Bi-
czewska, Niemen)

• 3 sierpnia – Kwartet Jorgi 
z Poznania (folk, etno)

• 10 sierpnia – AQuartet z Kato-
wic „W 60 minut dookoła świata”

• 17 sierpnia – Janusz Zdunek 
i Marienburg (Malbork) (jazz)

• 24 sierpnia – Gdańska Orkie-
stra Ogrodowa z Rumii (muzy-
ka świata)

• 31 sierpnia – Harcerska Or-
kiestra Dęta (Tczew) oraz mię-
dzynarodowa niespodzianka

Tczewie.  W 2012 roku Andre zdo-
był prestiżowy tytuł – najlepszy 
debiut roku muzyki disco polo.

BASTA

Basta – to formacja, która powsta-
ła pod koniec 2007 roku. Nazwa 
odzwierciedla charakter, tempe-
rament, konsekwencję i charyzmę 
zespołu. Jego debiutancki album 
„I basta!” charakteryzuje się przy-
jemnym dla ucha, rytmicznym, 
tanecznym brzmieniem i nieba-
nalnymi tekstami. Zespół two-
rzą ludzie, których połączyła pasja 

jaką jest muzyka i taniec. W cho-
reografiach znajdziemy elemen-
ty m.in. hip-hopu, electric boogie, 
break dance.

AKCENT

Akcent – polski zespół muzycz-
ny wykonujący disco polo, założony 
w1989 roku. W swojej dyskografii 
zespół ma 16 albumów i liczne prze-
boje, m.in. „Moja gwiazda”, „Twe 
czarne oczy”, „Stary Cygan”, „Mała 
figlarka”, „Życie to są chwile”, „Siwy 
koniu”, „Dźwięki strun”, „Królowa 
nocy”, „Psotny wiatr”, „Żegnaj mała”, 
„Pocałunek”, „Tabu tibu”, „Wyspa 
szczęśliwych snów”, „Lato jest po to 
by kochać”, „Pszczółka Maja”, „Pada 
deszcz”, „Laura”, „Dziewczyna 
z klubu disco”, „Tylko z tobą”, „Biała 
Mewa”, „Dlaczego to tak”, „Pragnie-
nie miłości”, „Chłopak z gitarą”, „Ro-
dzinny Dom”, „Wspomnienie” i „Nie 
żal tej miłości”.

W ramach tegorocznej bie-
siady disco polo 19 lipca 
o godz. 19.00 usłyszymy naj-
większe hity muzyki tanecz-
nej. W Tczewie wystąpią 
takie gwiazdy jak Andre, Ba-
sta i Akcent! Imprezę popro-
wadzi Marcin Szesza. Bilety 
w cenie 15 zł (przedsprze-
daż), 20 zł (w dniu koncertu).

Muzyczna 
Starówka
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WARSZTATY EDUKACYJNO-
-ARTYSTYCZNE

Warsztaty organizowane 
w ramach projektu 
„Kociewskie warsztaty 
starego rzemiosła”:

• bursztyniarstwo
• malowanie na szkle
• malowanie ceramiki
• garncarstwo
• wyjazdowe warsztaty rzeź-

biarstwa ludowego (Czarna 
Woda, pracownia rzeźbiarza 
ludowego Michała Ostoi-Lni-
skiego) – 3 lipca

• wyjazdowe warsztaty kulinar-
ne prowadzone w Lignowach 
Szlacheckich przez Krystynę 
Gierszewską – 12 sierpnia

Warsztaty plastyczne:

• decupage – zdobienie drew-
nianych przedmiotów

• filcowanie – wykonywanie 
ozdób z filcu

• kartki Pop-Up – kartki oka-
zjonalne z rozkładającą się for-
mą przestrzenną po ich otwo-
rzeniu

• smak i dotyk w malarstwie
• zwierzaki w sweterkach
• tusz i patyk
• papierowe witraże
• mozaika z plasteliny
• malowanie piaskiem
• i wiele innych

ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Spotkania z historią oraz re-
gionem, podczas których 
uczestnicy zapoznają się z hi-
storią i kulturą Tczewa oraz 
regionu kociewskiego:

• Kociewska sztuka ludowa
• Wierzenia ludowe na Pomorzu
• Obrzędowość rodzinna
• Kapitan Cook odkrywa cuda 

natury
• Dziwny jest ten świat

SPĘDŹ WAKACJE Z FABRYKĄ SZTUK
Fabryka Sztuk przygotowała ciekawą ofertę dla wszystkich spędzających wakacje w mieście. Wśród liczych atrakcji 
każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie. Udział we wszystkich propozycjach Fabryki Sztuk jest bezpłatny.

• Jan Reinhold Forster 
 – słynny podróżnik rodem 

z Tczewa
• Wielcy odkrywcy 

i ich odkrycia
• Sambor II
• Średniowieczny Tczew
• Mnisi w zbrojach, 
 czyli rzecz o zakonach 

rycerskich na Kociewiu

Dla najmłodszych proponuje-
my CZYTANIE BAJEK.

TYLKO W WAKACJE!
Zajęcia prowadzone do wy-
stawy „Powroty. Z miłości 
do Szwecji”:

• CUDOWNA PODRÓŻ 
Z NILSEM

Chyba każdy z nas uwielbia 
podróżować i poznawać nowe 
miejsca, zwłaszcza w czasie wa-
kacji. Fabryka Sztuk zaprasza na 
lekcję edukacyjną, podczas któ-
rej dzieci wybiorą się w „cudow-
ną podróż” wraz z Nilsem Hol-
gerssonem i stadem dzikich gęsi. 
Wraz z bohaterami książki Sel-
my Lagerlöf dzieci nie tylko zwie-
dzą wybrane zakątki Szwecji, ale 
również przeniosą się do ich cu-
downego, bajkowego świata, gdzie 
będzie czas nie tylko na zabawę, 
ale również na naukę. 
Lekcja będzie się składać z po-
kazu multimedialnego oraz od-
czytów fragmentów książki „Cu-
downa podróż, czyli wspaniałe 
przygody Nilsa Holgerssona”.
 
• CO I JAK ŚWIĘTUJE SIĘ 

W SZWECJI ?

Czy Wielki Post może kojarzyć się 
ze słodką ucztą? Czy można świę-
tować Wielkanoc z czarownica-
mi, ale bez lanego poniedziałku? 
W jaki sposób Szwedzi świętują 
pierwszy dzień lata? Jakie potra-
wy trafiają na bożonarodzeniowy 
stół w Szwecji? Odpowiedzi na 

te i na wiele innych pytań zwią-
zanych z obyczajami i tradycja-
mi szwedzkimi dostarczy Pań-
stwu lekcja „Co i jak świętuje się 
w Szwecji?”. 
Lekcja połączona jest z prezenta-
cją multimedialną. 

WAKACJE Z KINEM 
DUŃSKIM

Fabryka Sztuk oraz Duński In-
stytut Kultury serdecznie zapra-
szają na wakacje z kinem duń-
skim. Seanse odbywać się będą 
w czwartkowe popołudnia 
w kamienicy przy ul. Pod-
murnej 15 (I piętro). Dla kone-
serów ambitnego europejskie-
go kina przygotowaliśmy bardzo 
bogaty i atrakcyjny program. 
Wstęp wolny!

Program:
3 lipca 
• „Juan”, godz. 16:15
10 lipca
• „Tygrysy i tatuaże”, 

godz. 16:15
• „Pies w niebie”, godz. 17:15
17 lipca 
• „Porwany”, godz. 16:30 
24 lipca 
• „Grupa z karczmy”, 

godz. 16:10
31 lipca
• „Tu mieszka Jensen”, 

godz. 16:30
• „Dziki ptak”, godz. 17:15
7 sierpnia 
• „Błazen”, godz. 16:10
21 sierpnia 
• „Karen Blixen”, godz. 17:00 

WYSTAWY

Stałe:
• Tczew pod okupacją 

hitlerowską
• Z Forsterami i Cookiem 

na kraniec świata
• W mieszczańskiej 

kamienicy (kamienica 
przy ulicy Podmurnej 12)

• Torami tczewskiej kolei
• Tczew. Poprzez wieki 

i zdarzenia (kamienica 
przy ulicy Podmurnej 15)

• Wielka wojna w małym 
mieście (kamienica 
przy ulicy Podmurnej 15)

• Mosty tczewskie

Czasowe:
• Powroty. Z miłości 

do Szwecji – wystawa 
fotografii Małgorzaty Olczak 
(1.07.-31.08)

• Wystawa rzeźby Sylwii 
Jakubowskiej (10.07-2.08)

• Kociewiacy w Powstaniu 
Warszawskim – wystawa 
historyczna (1.08-30.09)

• Wystawa ikon Grupy 
Agathos (6.08-20.09)

• Z dyskografii Grzegorza 
Ciechowskiego – wystawa 
plenerowa na terenie węzła 
transportowego (19.08-30.09)

• Wystawa modelarstwa 
szkutniczego i okrętowego 
– sierpień 2014

Zapisy: 58 530 44 81
Więcej na: 
www.fabrykasztuk.tczew.pl

Zapraszamy na SPACERY 
PO TCZEWIE oraz wirtual-
ne spacery po Tczewie

W sobotę, 2 SIERPNIA, 
w godz. 15.00-19.00 odbędzie się
PIKNIK RODZINNY 
W AMFITEATRZE 
„Barwy Kociewia”

„WAKACJE Z APARATEM” 

Fabryka sztuk ogłasza 
VII konkurs fotograficzny 
„Wakacje z aparatem”. Tegorocz-
ny temat „Dziecko na wakacjach”. 
Finał w grudniu połączony z wy-
stawą prac. Nagroda główna 
– cyfrowa lustrzanka.
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Klub otwarty jest od ponie-
działku do piątku w godz. 

15.00-20.00, w soboty – 10.00-
15.00, a w okresie wakacyj-
nym od poniedziałku do 
piątku w godz. 14.00-20.00.

Przez cały rok:

• umożliwiamy korzystanie z 
komputerów z dostępem do in-
ternetu

• oferujemy naukę gry na gitarze
• udostępniamy gry: piłkarzyki, 

XBOX, bilard, tenis
• pomagamy w nauce w zakre-

sie szkoły gimnazjalnej i po-
nadgimnazjalnej

• udzielamy porad i konsultacji 
pedagogicznych oraz z zakre-
su doradztwa zawodowego

• mamy drużynę piłki nożnej
• wypożyczamy sprzęt sportowy 

i gry planszowe
• organizujemy wycieczki i wy-

jazdy
• organizujemy imprezy sporto-

we i rekreacyjne

Wakacje

Latow mieście


Dodatkowo w czasie wakacji:

• wyjazd do Malborka, zwiedza-
nie zamku krzyżackiego, zaba-
wy w parku linowym

• rajd pieszy nad jezioro w Lubi-
szewie

• wyjazd do Gdyni Orłowa
• klubowe i osiedlowe rozgrywki 

sportowe – piłka siatkowa i ko-
szykowa

• „noc klubowa” – warsztaty in-
terpersonalne

• wspólne grillowanie
• warsztaty origami
• rajd rowerowy do rezerwatu 

przyrody w Białej Górze 
• wycieczka na Hel – rejs tram-

wajem wodnym, zwiedzanie 
fokarium i muzeum

• wyjazd do Gdańska Oliwy – 
zwiedzanie palmiarni, kate-
dry, parku 

• wyjście na miejską pływalnię 
– basen odkryty

• wyjście do kina Helios 
• turnieje: gier komputerowych, 

w lotki, bilard
• dzień otwarty klubu

17 lipca
• wycieczka autokarowa do Fo-

jutowa i Woziwody (wpłata 8 
zł od osoby). W programie: Fo-
jutowo: zwiedzanie skrzyżo-
wania rzek – Struga Czeska i 
Kanał Brdy, spacer po ścieżce 
edukacyjnej, ognisko z piecze-
niem kiełbasek i plażowanie.

26 lipca 
• „Trójpokoleniowy rajd rowero-

wy po okolicach Tczewa” – rajd 
rekreacyjny dla wszystkich 
chętnych. Współorganizator: 
„Rowerowy Tczew”. Nagrody 
dla uczestników.

2 sierpnia 
• wycieczka autokarowa do Żuko-

wa, Muzeum Techniki Wojsko-
wej GRYF (wpłata 8 zł od oso-
by). W programie: prezentacja 

STOWARZYSZENIE „WSPÓLNIE DZIECIOM” ZAPRASZA
Stowarzyszenie „Wspólnie dzieciom” zaprasza dzieci wraz 
z opiekunami na imprezy sportowo-rekreacyjne i wycieczki.

sprzętu bojowego, czołgów, ar-
maty, broni, mundurów wojsk 
europejskich, przejażdżka po-
jazdem inżynieryjnym BAT.

20 sierpnia
• wycieczka autokarowa do 

Fromborka (wpłata 8 zł od oso-
by). W programie: zwiedzanie 
Muzeum Kopernika, zwiedza-
nie Wieży Radziejowskiego, 
zwiedzanie archikatedry, kon-
cert w archikatedrze.

30 sierpnia
• impreza sportowo-rekreacyj-

na na Skwerze 750-lecia Mia-
sta Tczewa. Współorganizator: 
Biegający Tczew”. W progra-
mie: minimaraton dla różnych 
grup wiekowych, gry, zaba-
wy, konkursy, pokaz treningu 
KUNG-FU-WUSHU, pływa-

nie na kajakach z ratownika-
mi WOPR.
Dla wszystkich uczestników or-

ganizatorzy mają nagrody i słodko-
ści. Szczegółowa informacja znaj-
duje się na www.wspolniedzieciom.

tczew.pl. Zapisy na wycieczki i rajd 
rowerowy: 601 69 18 50.

Imprezy są dofinansowane przez 
Urzęd Miejski w Tczewie i Staro-
stwo Powiatowe.

WAKACJE Z KLUBEM MŁODZIEŻOWYM „PRZYSTAŃ”
Stowarzyszenie Terapii i Profi laktyki Szkolnej „Przemia-
na’’ zaprasza młodzież w wieku 13-18 lat do Klubu Młodzie-
żowego „Przystań” przy ul. Kasztanowej 2.



Czerwiec/lipiec 2014 • PANORAMA MIASTA • www.wrotatczewa.pl • www.bip.tczew.pl
16 • Środowisko

l Zakończył się sezon 
odbierania popiołów,

Zgodnie z regulaminem utrzyma-
nia czystości i porządku na terenie 
Gminy Miejskiej Tczew zakończo-
ny został sezon odbierania popio-
łów. Poza sezonem grzewczym 
odbiór popiołów można ustalić 
z firmą odbierającą odpady komu-
nalne (tel. 58 531 34 87).
l Odpady zielone do PSZOK
Właściciele nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkań-
cy, a na terenie których, w wyni-
ku pielęgnacji zieleni, powstają 
odpady zielone, zobowiązani są do 
ich selektywnego zbierania i do-
starczania do centralnego punk-
tu selektywnego zbierania odpa-
dów. W zabudowie jednorodzinnej 
dopuszcza się kompostowanie od-
padów zielonych i innych odpa-
dów ulegających biodegradacji, 
pod warunkiem, że nie będzie to 
stanowiło uciążliwości dla nieru-
chomości sąsiednich. Ponadto fir-
ma odbierająca odpady komunal-
ne oferuje odpłatnie worki foliowe 
do odpadów zielonych, które będą 
odbierane w terminie uzgodnio-
nym z firmą.

Zabrania się umieszczania 
w pojemnikach na odpady komu-
nalne zmieszane lub pojemnikach 
i workach na odpady selektywnie 
zebrane, odpadów niezgodnych 
z ich przeznaczeniem, a także spa-
lania odpadów na powierzchni zie-
mi oraz w instalacjach grzewczych 
budynków.
l Za odpady – bez prowizji
W kasie Urzędu Miejskiego (ul. 30 
Stycznia 1) można wpłacać wszyst-
kie należności wobec Urzędu Miej-
skiego w Tczewie oraz odbierać 
dodatki mieszkaniowe i energe-
tyczne. Kasa czynna jest od ponie-
działku do środy w godz. 8.30-14.30,
w czwartki: 8.30-16.00, a w piątki: 
8.30-13.00.

Jednocześnie informujemy, iż 
istnieje możliwość dokonywania 
wszystkich opłat dotyczących Urzę-
du bez prowizji w Banku PeKaO 
SA w Tczewie ul. Woj. Polskiego 22 
(obok dawnego Retmana).

Dodatkowo opłaty za odpady 
komunalne oraz opłatę skarbową 
można również wpłacać bez pro-
wizji we wszystkich filiach Ban-
ku Spółdzielczego w Tczewie (przy 
ul. Paderewskiego 1, ul. Kard. St. 
Wyszyńskiego 3, ul. Żwirki 49, ul. 
Gdańska 33, ul. Jedności Narodu 
6, ul. Piaskowa 2 (Starostwo Po-
wiatowe), ul. Pomorska 1 (Galeria 
Kociewska).

Stan powietrza na terenie Tcze-
wa monitoruje  fundacja AR-

MAAG (Agencja Regionalnego 
Monitoringu Atmosfery Aglome-
racji Gdańskiej). Od 1998 r. na 
stacji pomiarowej przy ul. Targo-
wej prowadzone są pomiary pod-
stawowych zanieczyszczeń po-
wietrza (dwutlenek siarki, tlenki 
azotu, tlenek węgla i pył zawie-
szony) oraz pomiary meteorolo-
giczne.

O wynikach pomiarów i jako-
ści powietrza w Tczewie mówiła  
Krystyna Szymańska, dyrek-
tor Fundacji ARMAAG, podczas 
majowej sesji Rady Miejskiej 

– Wyraźne obniżenie poziomu 
zanieczyszczeń powietrza na tere-
nie Tczewa to  niewątpliwie efekt 
realizowanych inwestycji – stwier-
dziła Krystyna Szymańska. 
–  W latach 2011–2013 wykona-
no szereg inwestycji związanych 
z poprawą nawierzchni dróg i po-
prawiających płynność ruchu. 

W TCZEWIE DOBRZE SIĘ ODDYCHA – INWESTYCJE 
SPRZYJAJĄ ŚRODOWISKU

Stężenie pyłu zawieszonego (PM
10

) 

Jakość powietrza w Tczewie  systematycznie się poprawia. 
To efekt miejskich inwestycji.

Wśród wspomnianych inwe-
stycji są m.in. przebudowa ul. Spół-
dzielczej i Andersa, zakończenie 
budowy wiaduktu w ul. Wojska 
Polskiego, wybudowanie 4,5-ki-
lometrowego odcinka drogi woje-
wódzkiej nr 224 (od skrzyżowania 
ul. Jagiellońskiej i Armii Kra-
jowej, w granicach administra-
cyjnych Tczewa – do węzła auto-
strady A–1 w Stanisławiu). Wybu-
dowany został też 800-metrowy 
odcinek al. Kociewskiej (ul. Nowo-
suchostrzycka).

Zdaniem K. Szymańskiej, dzia-
łania te  spowodowały zmniejsze-
nie emisji pyłu zawieszonego.

– Wpływ na jakość powietrza 
ma również uporządkowanie ru-
chu komunikacyjnego w rejonie 
dworca PKP, w wyniku zakończe-
nia jednej z największych tczew-
skich inwestycji  ostatnich lat 
– zintegrowanego węzła trans-
portowego.

Wpływ na jakość powietrza 
w mieście ma też  tzw. niska emi-
sja, pochodząca z procesów spala-
nia w domowych  piecach ogrze-
wających mieszkania.

Miasto Tczew wspólnie z Za-
kładem Energetyki Cieplnej pod-
jęło działania powodujące zmniej-
szenie emisji zanieczyszczeń 
powietrza, które obejmowały ta-
kie zadania jak:

– termomodernizację budyn-
ków Szkoły Podstawowej nr 12, 
Gimnazjum nr 1 oraz Centrum 
Kultury i Sztuki

– podłączenia do sieci ciepłow-
niczej na łączną moc 1,86 MW

– likwidację 207 sztuk węglo-
wych palenisk domowych poprzez 
udzielenie 98 dotacji indywidual-
nym mieszkańcom i wspólnotom 
mieszkaniowym.

Zdaniem ekspertki, wpływ na 
jakość powietrza ma również upo-
rządkowanie gospodarki odpado-
wej (budowa nowoczesnego zakła-
du utylizacji odpadów). 

Więcej informacji na:
 www.armaag.gda.pl

M.M.

Krystyna Szymańska

15 maja w Fabryce Sztuk spot-
kali się członkowie i zarząd 

Koła PZF nr 5 z okazji 60-lecia 
powstania tego jednego z najstar-
szych w okręgu pomorskim kół 
Polskiego Związku Filatelistów. 

Otwierając spotkanie, prezes 
Koła PZF nr 5 w Tczewie Jerzy 
Białas serdecznie powitał gości, 
członków Koła, a także sympaty-
ków filatelistyki. Wręczył brązowe, 
srebrne i złote Odznaki Honorowe 
PZF wyróżniającym się członkom 
Koła. Srebrną odznakę Za Zasłu-
gi dla Polskiej Filatelistyki otrzy-
mała Jolanta Śliwińska, nale-
żąca do PZF od ponad czterdziestu 

JUBILEUSZ KOŁA PZF NR 5 W TCZEWIE
lat, która od 18.04.1985 roku do 
chwili obecnej pełni w zarządzie 
Koła funkcję skarbnika. Każdy z 
członków tczewskiego Koła oraz 
goście spotkania otrzymali w spe-
cjalnym okolicznościowym folde-
rze walory filatelistyczne przygo-
towane na tą okazję przez zarząd 
– trzy znaczki spersonalizowane 
w pasku z arkusika 9-znaczko-
wego oraz kartkę pocztową ofran-
kowaną jednym z tych znaczków 
i skasowaną datownikiem oko-
licznościowym stosowanym w UP 
Tczew 1 od 11.05.2014 r. Potem 
były życzenia, kawa, tradycyjna 
lampka szampana i wielki tort. 

Podczas spotkania pokazana 
została prezentacja multimedialna 
starych zdjęć, walorów, dyplomów 
i medali filatelistycznych przygoto-
wana przez Adama Murawskie-
go, sekretarza Koła. Narratorem 
prezentacji był Jerzy Białas. Jego 
wypowiedzi były często uzupełnia-
ne i komentowane przez najstar-
szych członków Koła. W miłej i sym-
patycznej atmosferze wspominano 
historię, działalność i plany na przy-
szłość tczewskiego Koła PZF. 

OPRAC. ADAM MURAWSKI, 
SEKRETARZ KOŁA PZF NR 5 

W TCZEWIE

KRÓTKO
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Młodzież

W tym roku wspólnie z naszy-
mi partnerami obchodzimy 

jubileusz 25-lecia odzyskania wol-
ności. Ogłosiliśmy akcję Dzień 
Wolności.de (Tag der Freihe-
it.pl), podczas której od 1 do 17 
czerwca w całej Polsce i Niem-
czech odbyło się 240 projektów. 
Rok 2014 jest dla Polaków i Niem-
ców rokiem szczególnym. 25 lat 
temu doszło do zmiany porząd-
ku rzeczy w naszej części świa-
ta. Okrągły Stół i pierwsze wol-
ne wybory w Polsce oraz upadek 
muru berlińskiego były dla Eu-
ropy Środkowej i Wschodniej ka-
mieniem milowym na drodze do 
wolności i demokracji. 

Od 1 do 8 czerwca 2014 miał 
miejsce jeden z tych projektów, 
czyli 25. już wymiana młodzieży 
szkolnej z Gimnazjum im. Mi-
kołaja Kopernika w Norder-
stedt (Niemcy), która to szkoła 
współpracuje od 1990 r. ze Szko-
łą Podstawową nr 10 a po re-
formie oświaty w 2000 r. również 
z Gimnazjum nr 1 w Tczewie. 
Polskie dzieci mieszkają w do-
mach niemieckich kolegów, cho-
dzą z nimi do szkoły na lekcje, 
wspólnie wyjeżdżają na wyciecz-
ki i bawią się na popołudniowych 
imprezach. Uczniowie mają nie-
powtarzalną okazję doskonale-
nia znajomości języka niemieckie-
go, poznania kraju sąsiadów, jego 
historii, zabytków i ciekawostek 
przyrody oraz codziennego życia 
w rodzinie i szkole.

Pierwszego dnia rano powita-
ła nas pani dyrektor, zwiedzali-

5 czerwca młodzież uczęszczają-
ca do tczewskich szkół ponad-

podstawowych zaprezentowała 
swoje talenty na scenie Centrum 
Kultury i Sztuki. Finał imprezy, 
organizowanej przez Młodzieżo-
wą Radę Miasta Tczewa, poprze-
dził dwuetapowy casting, który 
pozwolił na wyłonienie najbardziej 
uzdolnionych uczniów.

W finałowej rywalizacji wzięli 
udział: Julia Strumska, Monika 
Birna, Julia Piorun i Paula Len-
gier, Natalia Śmiełowska, Piotr 
Wiatr, grupa taneczna Zespołu 
Szkół Katolickich (Emilia Żmuda, 
Katarzyna Jonaczyk, Aleksandra 
Jonaczyk, Weronika Drewek, Zo-
fia Lubowiecka, Aleksandra Bar-
ska, Wiktoria Kasprzycka, Agata 
Klinkosz), Patrycja Wojtaś i Mi-

TCZEWSKI PRZEGLĄD TALENTÓW

chał Martyniak, Paula Brzóska, 
Alina Kosikowska i Katarzyna 
Grudzińska, zespół Jawna Kon-

spiracja (Piotr Boderek, Karol 
Chmielowiec, Krzysztof Chmie-
lowiec, Kuba Meisinger), Alek-

sandra Rojewska, Inez Grądziel 
i Jakub Żemajtis, Magdalena Ja-
chym, Natalia Cybulska oraz ze-
spół Ściana (Ignacy Liss, Maciej 
Pióro, Franciszek Kowal).

W wyniku werdyktu jury, 
w którego skład weszli przedstwi-
ciele Młodzieżowej Rady Miasta, 
I miejsce zajęła Patrycja Woj-
taś i Michał Martyniak, a wy-
różniono Aleksandrę Rojewską, 
Paulę Brzóskę, grupę taneczną 
Zespołu Szkół Katolickich, Inez 
Grądziel i Jakuba Żemajtisa.

Podczas obrad jury II Tczew-
skiego Przeglądu Talentów wy-
stąpił gościnnie Dawid Pohnke, 
zwycięzca kategorii muzyka po-
przedniej edycji. 

M.Ś.

Wspólne święto Polaków i Niemców

CZERWCOWY DZIEŃ WOLNOŚCI

śmy szkołę, realizowaliśmy wspól-
nie projekt ekologiczny „Las” oraz 
spędziliśmy miło czas w parku 
wodnym Arriba. 

Drugiego dnia odbyła się 
wspólna lekcja wf-u, na której ćwi-
czyliśmy podzieleni na trzy pol-
sko-niemieckie drużyny, a następ-
nie wyjechaliśmy do Hamburga, 
gdzie zwiedzaliśmy stare miasto 
z ratuszem, port i odbyliśmy prze-
jażdżkę promem po porcie. Atrak-
cją dnia okazała się wizyta w Mu-
zeum Kolejek Miniaturowych. 

W środę pojechaliśmy znowu 
do Hamburga, pływaliśmy stat-
kiem po kanałach miasta i prze-
prowadziliśmy lekcję historii 
w Muzeum Pracy – projekt „Ro-
wer”. Była to fantastyczna wy-
stawa ukazująca historię roweru 
od pierwszych drewnianych bez 
opon i pedałów, poprzez rowery 
z jednym dużym kołem aż po naj-

nowsze wykorzystujące technikę 
kosmiczną. Wspaniałą frajdą była 
możliwość wypróbowania współ-
czesnych kopii tych rowerów na 
dziedzińcu muzeum. 

W czwartek odbyła się wy-
cieczka nad Morze Północne do 
kąpieliska St. Peter-Ording sły-
nącego z białych, szerokich plaż 
i domów budowanych na palach, 
odwiedziliśmy także Muzeum 
Przyrodnicze Wattforum w Toe-
nning. Była to fantastyczna lek-
cja biologii, na której podziwiali-
śmy na żywo mieszkańców wielu 
akwariów, słuchaliśmy odgłosów 
wielorybów oraz delfinów oraz fo-
tografowaliśmy się z makietą wie-
loryba. 

Piątek był dniem lekcji w szko-
le i kreatywnych warsztatów. Po-
dzieleni na 10 grup tworzyliśmy 
gry planszowe o naszej wymia-
nie oraz układaliśmy wspólnie 

polsko-niemieckie wiersze o le-
sie. O godz.19:00 odbył się wie-
czór niemiecko-polski przygoto-
wany przez rodziców w szkole pod 
hasłem „Dzień wolności”. Poświę-
ciliśmy temu specjalną gazetkę 
ścienną oraz w loterii rozdaliśmy 
wiele pamiątkowych gadżetów 
przekazanych przez Polsko-Nie-
miecką Współpracę Młodzieży: 
marynarskie worki na ubrania, 
latarki, słuchawki, pendrivy, oku-
lary słoneczne, książki i ulotki. 

Sobota przebiegała zgodnie 
z programem przygotowanym in-
dywidualnie przez rodziny nie-
mieckie. Część dzieci była w zoo, 
inne w wesołym miasteczku lub 
w stadninie koni. O godz. 18:00 
nastąpiło pożegnanie polskiej 
grupy na parkingu przed szkołą 
i odjazd autokaru do Polski.

Uczniami opiekowali się na-
uczyciele języka niemieckiego: 
Maria Jakubowska z Gim-
nazjum nr 1 oraz Karolina 
Wlazłowicz i Piotr Wojtysiak 
ze Szkoły Podstawowej nr 10 
w Tczewie. Dla nauczycieli przy-
gotowano specjalny program 
wieczorny gdzie byli m.in. w Ope-
rze Kameralnej w Hamburgu na 
przedstawieniu „Szkarłatna Li-
tera” Frederica Krolla.

Impreza nie mogła by się odbyć 
bez finansowego wsparcia war-
szawskiego biura PNWM. 

Planowana jest rewizyta ucz-
niów z Niemiec na początku paź-
dziernika br. 
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„Film cud!”, „Najczarowniejszy 
film sezonu, premiera wspania-
łego superfilmu, największy film 
w dziejach kinematografii”, „film 
stworzony wysiłkiem geniuszów 
techniki filmowej”, „największe 
arcydzieło doby obecnej natchnio-
nej reżyserii sławnego mistrza” 
– to tylko niektóre sformułowania, 
przy pomocy których zachęcano 
tczewian do obejrzenia filmu w ki-
nach, jakie funkcjonowały w Tcze-
wie w okresie międzywojennym. 
A czynnych było kilka kin. 

To, które najdłużej wpisało się 
w historię naszego miasta, istniało 
przy obecnej ulicy J. Dąbrowskie-
go. Tczewianie pamiętają prze-
ważnie jego powojenną nazwę –
„Wisła”. Jednakże kino powstało 
jeszcze w czasie pierwszej wojny 
światowej. Na samym początku 
zwane było „kinem Gandrassa” 
od nazwiska założyciela. Oficjalne 
nazwy, jakie przez lata funkcjono-
wały, w chronologicznej kolejności, 
to: „Igrzyska Świetlne”, „Bałtyk”, 
„Światowid”, „Apollo” i oczywiście 
„Wisła”. Z ciekawostek związanych 
z tym kinem, warto wspomnieć, że 
w 1930 roku został wyświetlony 
film „Pod banderą miłości”. Nie 
byłoby w tym nic nadzwyczajne-
go, gdyby nie fakt, że zdjęcia do fil-
mu kręcono w... tczewskiej Szkole 
Morskiej. Tytułowy bohater, An-
drzej Nowakowski, grany przez 
Zbyszka Sawana, amanta filmo-
wego tamtych lat, był słuchaczem 
tczewskiej Alma Mater Marinien-
sis. Nie wdając się w szczegóły sce-
nariusza, należy wspomnieć, że 
chociaż do zdjęć wykorzystano bu-
dynek szkoły w Tczewie, to jednak 
plenery kręcono już w Gdyni, do-
kąd szkoła została przeniesiona. 
Pobyt ekipy filmowej w grodzie 
Sambora wywołał spore zamiesza-
nie wśród tczewian. Z nieco bliższej 
naszym czasom historii warto na-
pisać o jeszcze jednym zdarzeniu 
w dziejach kina. Leon Markowski 
na łamach „Dziennika Bałtyckie-
go” wspomina, że przed wkrocze-
niem Armii Czerwonej do Tczewa 
w 1945 roku, w czasie bombardo-
wania miasta, spadła bomba na 
kino w momencie, gdy główna bo-
haterka wyświetlanego filmu pt. 
„Świecąca gwiazda” patrzyła w 
niebo i śpiewała piosenkę. Bomba 
przebiła dach i wybuchła na balko-
nie. Z powojennej historii „Wisły” 
kinomanom utkwią zapewne: syl-
westrowe maratony filmowe, baj-
kowe poranki, pokazy nocne, a być 
może również księgarnia i sklepik 
z artykułami piśmienniczymi, za-

Sceny z życia miasta

KULTURA: „W kinie”

bawkami, kasetami, a nawet sło-
dyczami i rajstopami. W 2006 
roku „Wisła” przestała istnieć.

Opisane wyżej miejsce nie było 
pierwszym stałym kinem w na-
szym mieście. X Muza zamieszka-
ła najpierw w kamienicy na Ryn-

Kino „Wisła” (1999 r.) i podczas rozbiórki (2006 r.)

Repertuar tczewskich kin był drukowany w miejscowej prasie
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ku nr 11, której właścicielem w 
latach 1911-1922 był Edward Gan-
drass. W 1912 roku budynek prze-
budowano na kino „Lichtspiel-
haus”. Przez ostatnie trzy lata 
nosiło nazwę „Balladyna”. Posia-
dało 150 miejsc i istniało do 1924 

roku. Projekcje filmowe odbywa-
ły się dwa razy w tygodniu, często 
wyświetlano po dwa seanse. 

W 1930 roku otwarto kolej-
ne kino w mieście. Nazywało się 
„Mars”, a mieściło się w Hali Miej-
skiej (obecnie Centrum Kultury 
i Sztuki). Anna Łajming, która pra-
cowała w redakcji miejscowej gaze-
ty, wspomina kulisy jego powsta-
nia. Otóż pewnego dnia przyszedł 
do biura właściciel obiektu, nieja-
ki Żabiński i zamówił ogłoszenie 
informujące o powstaniu nowego 
kinoteatru, które nazwał „Żaba”. 
Nazwa nie przypadła do gustu 
jego małżonce, a całe miasto wręcz 
„rechotało” ze śmiechu. To nie je-
dyny skandal związany z nowym 
kinem. Otóż pierwszy wyświetla-
ny film nosił tytuł „Kobieta, któ-
ra grzechu pragnie”. Wielka plan-
sza reklamująca film, a wisząca 
w pobliżu kościoła, niezbyt spodo-
bała się miejscowemu proboszczo-
wi, któremu Żabiński starał się ja-
koś wytłumaczyć owo faux pas.

Nie były to jedyne kina w na-
szym mieście. Mieszkańcy Nowe-
go Miasta mogli skorzystać z kina 
przy ul. Mostowej. X Muza uloko-
wała się również w budynku przy 
obecnej ul. Garncarskiej 1-2, nie-
gdyś była to ul. Krótka 16. Nieste-
ty niewiele wiemy o ich funkcjono-
waniu.

Pamiętajmy również o filmach 
wyświetlanych w Domu Kultury 
Kolejarza, Tczewskim Centrum 
Kultury i oczywiście o działalno-
ści Dyskusyjnego Klubu Filmowe-
go „Sugestia” z jej prezesem Janu-
szem Kortasem na czele. Seanse 
filmowe oferują do tej pory placów-
ki kulturalne i różne stowarzysze-
nia. Od dwóch lat działa kino „He-
lios” w Galerii Kociewskiej.

M. K.
SEKCJA HISTORII MIASTA

MBP W TCZEWIE

W tekście wykorzystano fragmenty ar-
tykułu „W starym kinie”, który ukazał 
się w publikacji „Święto Ulicy. Rewitali-
zacja strefy A obszaru zdegradowanego 
Starego Miasta w Tczewie 2012”.

Informacje na temat historii kina „Wi-
sła” dostępne są w numerze grudniowym 
„Panoramy Miasta” z 2011 roku, s. 18.

Ważniejsza bibliografia:

Landowski R., Miłości świetlnych igrzysk, 
„Kociewski Magazyn Regionalny”, 
1987, z. 3, Tczew-Starogard Gdań-
ski, s. 80-83.

Łajming A., Mój dom, Gdańsk 1997.
Nienartowicz J., Historia w kinie pisana, 

„Dziennik Bałtycki”, 1995, nr 133.
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Wydarzenia

Ksiądz Stanisław Cieniewicz 18 
maja świętował złoty jubileusz 

kapłaństwa. Z tej okazji w parafii 
Najświętszej Maryi Panny Matki 
Kościoła w Tczewie odbyła się uro-
czysta msza św. z udziałem bisku-
pów pelplińskich – Ryszarda Ka-
syny i Wiesława Śmigla, władz 
miasta Tczewa i powiatu tczew-
skiego, wielu wspólnot parafial-
nych i kilku tysięcy wiernych. 

Ks. Cieniewicz święcenia ka-
płańskie przyjął 17 maja 1964 r. 
z rąk biskupa chełmińskiego Kazi-
mierza Józefa Kowalskiego w ka-
tedrze pelplińskiej. W 1980 r. zo-
stał proboszczem nowo utworzonej 
parafii NMP Marki Kościoła i bu-
downiczym największego kościoła 
w diecezji. W latach 1986-2013 był 

Stare Miasto jest w moim sercu – 
to słowa Marysi, jednej z wolon-

tariuszek i wolontariuszy, którzy 
wraz z pracownikami Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej i Za-
rządu Miejskiego Polskiego Komi-
tetu Pomocy Społecznej zorganizo-
wali kolejną edycję imprezy.

Program obchodów był jak zwy-
kle bogaty. Można było podziwiać 
występy wokalne, instrumental-
ne, taneczne i recytatorskie na sce-
nie, wziąć udział w warsztatach 
rękodzieła, spróbować swoich sił 
w grach stolikowych, a nawet wy-

Święto Ulicy

Na Starym Mieście znowu kolorowo i wesoło!
13 czerwca mieszkańcy tczewskiej starówki po raz kolejny zorganizowali Święto Ulicy. Centralny plac i okoliczne 
uliczki tej zapomnianej do niedawna dzielnicy stały się przestrzenią wspólnej zabawy.

nająć przewodnika, który opowie o 
urokach starówki i jej niezwykłej 
historii. Nie zabrakło atrakcji dla 
najmłodszych – zabaw i konkur-
sów sprawnościowych, trampoliny, 
dmuchanego zamku, baniek myd-
lanych i malowania twarzy. 

– Obchody Święta Ulicy stwa-
rzają możliwość spotkania osób 
z sąsiedztwa, które dzięki temu 
nawiązują relacje poprzez wspólną 
pracę i zabawę, zyskują poczucie 
wspólnoty – wyjaśniają organi-
zatorzy. – Najcenniejsze w inicja-
tywach sąsiedzkich jest jednak to, 

że to właśnie mieszkańcy są pomy-
słodawcami i realizatorami dzia-
łań w swojej okolicy.

Ta inicjatywa wspólnoto-
wa, integrująca lokalną społecz-
ność, cieszy się z roku na rok co-
raz większym zainteresowaniem. 
Mieszkańcy chętnie angażują się 
w działania związane z organiza-
cją obchodów.

– Realizacja Święta Ulicy jest 
dowodem na to, że na Starym Mie-
ście mieszkają osoby, które mają 
pomysły i chcą coś zrobić na rzecz 
lokalnej społeczności. Poświęcają 

swój czas na pracę społeczną i wkła-
dają w nią swoje serca… Dzięki ta-
kim osobom starówka odżywa – 
mówi Sławomir Chodorowicz, 
pracownik MOPS w Tczewie.

Oprócz mieszkańców w organi-
zacji wydarzenia wzięły udział in-
stytucje kulturalne i oświatowe, 
stowarzyszenie „Dawny Tczew”, 
ZHP, Straż Miejska i Komenda 
Powiatowa Policji w Tczewie. Ob-
chody Święta Ulicy objęte są ho-
norowym patronatem Prezydenta 
Miasta Tczewa.

M.Ś.

Stoiska miały formę warsztatów rękodzielniczych

Prezydent M. Pobłocki asystował przy jednym z doświadczeń 
w kąciku eksperymentalnym

Złoty jubileusz kapłaństwa księdza Cieniewicza
dziekanem dekanatu tczewskiego. 
W 1998 r. został prałatem hono-
rowym Jego Świątobliwości Ojca 
Świętego Jana Pawła II oraz kano-
nikiem honorowym Kapituły Ka-
tedralnej Pelplińskiej. Za krzewie-
nie ideałów Solidarności samorząd 
miasta Tczewa przyznał w 1990 r. 
ks. Cieniewiczowi tytuł Honorowe-
go Obywatela Miasta.

W 2011 r. ukazała się książka 
pod red. J. Kulasa, K. Ickiewicza 
i A. Chyły pt. „Parafia Najświęt-
szej Maryi Panny Matki Kościoła 
i jej proboszcz ks. Stanisław Cie-
niewicz”, w której przedstawione 
zostały liczne działania Jubilata 
na rzecz parafii, Tczewa i diecezji 
pelplińskiej. 

KAZIMIERZ ICKIEWICZKs. S. Cieniewicz podczas jubileuszowej mszy św.
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DYŻURY W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW MIESZKAŃCÓW
MIROSŁAW POBŁOCKI, prezydent Tczewa, przyjmuje interesantów – w czwartki w godz. 14.00–16.00; 

zastępcy prezydenta Tczewa – ZENON DREWA – w czwartki w godz. 14.00–16.00, (w budynku UM przy ul. 30 Stycznia 1),
a ADAM BURCZYK – w poniedziałki w godz. 14.00–15.30

CZŁONKOWIE PREZYDIUM RADY MIEJSKIEJ pełnią dyżur w środy w godz. 15.30–16.30 w Biurze Rady Miejskiej.
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