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Już po raz trzeci prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki zaprosił
mieszkańców do poznania pracy Urzędu Miejskiego i firm komunalnych, a przede wszystkim do dobrej zabawy. Wszystko
to w plenerowej atmosferze – na Bulwarze Nadwiślańskim. Na
festynie samorządowo-komunalnym najwięcej atrakcji czekało
na najmłodszych, ale i starsi się nie nudzili – licytacja samochodu prezydenta, koło fortuny, foto-budka, warsztaty kulinarne to
tylko niektóre z przygotowanych niespodzianek.
Więcej na str. 10-11 





Pierwsze projekty
obywatelskie już gotowe
Nowosuchostrzycka
i Wigury – trwają prace
budowlane
Tczewianie uczcili
25 lat samorządu
Konkurs dla przedszkoli
– do wygrania rowery,
hulajnogi, piłki
Lato w mieście –
nie będziesz się nudzić
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VII SESJA

Kto jest kim w Radzie Miejskiej

marek byczkowski

M

a 45 lat. W Radzie Miejskiej w Tczewie zasiada
od grudnia 2014 r., jest to jego pierwsza kadencja. Jest członkiem Platformy Obywatelskiej.
Do Rady dostał się dzięki wyborcom z ul. Akacjowej, Kilińskiego , Żwirki, Dworzec-Suchostrzygi.
Celem jego pracy w Radzie Miejskiej jest rozwiązywanie problemów mieszkańców naszego
miasta.  
Był pracownikiem GZE ,,Unimor” oraz Stoczni
Gdynia SA , obecnie prowadzi działalność gospodarczą.
Żonaty, ma córkę. Jego zainteresowania to sport, muzyka i wędkarstwo morskie.
Kontakt: 785 198 649; e-mail: djmareczko@wp.pl

„Pro Domo Trsoviensi”

Zgłoś kandydata

Do 30 września na ręce przewodniczącego Rady Miejskiej
można kierować wnioski o przyznanie Medalu„Pro Domo Trsoviensi”. Jest to wyróżnienie przyznawane przez Radę Miejską za znaczące zasługi dla Tczewa i jego mieszkańców.
Medal można przyznawać za działalność naukową, gospodarczą, społeczną, kulturalną i sportową oraz inne osiągnięcia promocyjne, przydające miastu splendoru lub wyraźne korzyści mieszkańcom. Może być
przyznawany mieszkańcom miasta oraz osobom spoza Tczewa.
Kandydatów do wyróżnienia zgłaszają instytucje, organizacje, zakłady
pracy i inne formalnoprawne zbiorowości oraz grupy składające się
z co najmniej 30 mieszkańców Tczewa. Do wniosku należy dołączyć
szczegółowe uzasadnienie. Złożone wnioski trafiają do przewodniczącego Rady Miejskiej, który sprawdza, czy spełniają one wymogi
formalne. Jeśli tak – wnioski kierowane są do komisji stałych Rady
– do konsultacji i zaopiniowania.
Dopiero po zaopiniowaniu wniosków przez wszystkie komisje Rady
Miejskiej, przewodniczący kieruje te pozytywnie zaopiniowane do
Kapituły Medalu „Pro Domo Trsoviensi”. Dniem wręczenia medalu jest
Dzień Tczewa, przypadający 30 stycznia.
Do tej pory przyznanych zostało 35 Medali „Pro Domo Trsoviensi”.

M.M.

Zapraszamy na stronę: www.wrotatczewa.pl
ważne informacje
przyjazna nawigacja
innowacyjne możliwości
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Porządek obrad VII sesji Rady Miejskiej w Tczewie na dzień
25 czerwca 2015 r. (czwartek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej
im. F. Fabicha w Urzędzie Miejskim w Tczewie (ul. 30 Stycznia 1)

I.	Część pierwsza:

1.
2.
3.
4.

Otwarcie sesji i powitanie gości.
Sprawdzenie obecności radnych.
Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji.
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z 30 kwietnia
2015 r.
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za maj
i czerwiec 2015 r.
6. Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych w okresie
od 30 kwietnia do 24 czerwca 2015 r.
7. Przedstawienie sprawozdania z kontroli przeprowadzonych przez
zespoły kontrolne Komisji Rewizyjnej w I półroczu 2015 r.

II. Część druga:

1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2014 rok.
1.1 Wystąpienie Prezydenta Miasta Tczewa.
1.2 Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
1.3 Dyskusja.
1.4 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok.
1.5 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta
Tczewa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.
2. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za 2014 rok.
3. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie miasta Tczewa.
4. Informacja o bieżącym utrzymaniu zieleni na terenie miasta.
5. Ocena realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w mieście Tczewie za 2014 rok.
6. Sprawozdanie z przebiegu Akcji Zima 2014/2015.
7. Informacja z realizacji inwestycji i remontów za I półrocze 2015 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
8.1 zmiany budżetu miasta na 2015 rok,
8.2 zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
miasta Tczewa na lata 2015-2028,
8.3 emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu,
8.4 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa obejmującego południową
część terenu tzw. sadów bałdowskich w rejonie ulicy Bałdowskiej,
linii kolejowej i południowej granicy miasta,
8.5 wyrażenia zgody na dokonanie darowizny,
8.6 zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze
2015 r.
8.7 ustalenia składu osobowego zespołu opiniującego wyróżnienia
„Honorowy Obywatel Miasta Tczewa” w okresie kadencji 20142018,
8.8 powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników do
sądów powszechnych,
8.9 zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych na obszarze
miasta Tczewa,
8.10 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
8.11 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.
9. Zgłaszanie interpelacji, zapytań oraz wniosków.
10. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania,
życzenia itp.).
Porządek sporządzono 11 czerwca 2015 r.

Ilu nas jest?
1 czerwca br. w Tczewie zameldowanych było 58 731 osób, w tym
57 406 na pobyt stały i 1325 na pobyt czasowy. Od początku maja
przybyło 51 mieszkańców miasta.
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Krótko

Pierwsze projekty obywatelskie już gotowe
Trwa realizacja projektów tegorocznego budżetu obywatelskiego. Z pierwszych efektów korzystają już mieszkańcy.

II tura odbyła się 24 maja.
Uprawnionych do głosowania w Tczewie było 45886
osób. Ważne głosy oddało
25 512 osób, 332 głosy
były nieważne. Frekwencja
wyborcza wyniosła 56,25
proc. B. Komorowski zdobył
58 proc. głosów, A. Duda
– 42 proc.

Nowa siłownia pod chmurką przy ul. Armii Krajowej uzupełniła
teren rekreacyjny, którego urządzanie zapoczątkował
ubiegłoroczny budżet obywatelski

nia, będzie jeszcze koncepcja
zagospodarowania i urządzenia
zabawowe)
– plac aktywności dla młodzieży,
między ul. A. Frycza-Modrzewskiego a ul. W. Broniewskiego (na
razie gotowy jest plac street workout i ogrodzenie, będzie jeszcze
linarium)

Prezydent Mirosław Pobłocki wskazuje schody na skarpie przy
al. Zwycięstwa – schody powstały dzięki aktywności mieszkańców

– modernizacja schodów w skarpie, w sąsiedztwie budynku nr 20
przy al. Zwycięstwa od strony ul.
Wojska Polskiego.
– żywopłot w skarpie między
budynkami przy al. Zwycięstwa
18-20
– psie pakiety (2 zestawy) – między
al. Zwycięstwa a ul. Sobieskiego.
Rozpoczęła się już realizacja 9 placów zabaw (w tym 7 z budżetu
obywatelskiego) w różnych dzielnicach miasta.
Ogłoszony został przetarg na modernizację chodników na terenie
Tczewa.
– obok przychodni lekarskiej przy
ul. Niepodległości oraz chodnika
przy al. Zwycięstwa 20
– w sąsiedztwie budynków wspólnotowych przy ul. Jurgo
– w sąsiedztwie budynków przy
ul. Armii Krajowej.
Termin składania ofert minął 16
czerwca br., a termin wykonania
to 30 dni od podpisania umowy.

10 maja, w pierwszej turze
wyborów, tczewianie oddali
9547 głosów na Bronisława
Komorowskiego oraz 6671
głosów na Andrzeja Dudę.
Frekwencja wyniosła wówczas 49,2 proc.



M.M.

Tłumy na Pchlim Targu w Tczewie
129 wystawców i tłumy odwiedzających wzięły udział
w tegorocznej edycji Pchlego Targu.
Była to już piąta edycja imprezy.
Jej organizatorem był prezydent
Tczewa Mirosław Pobłocki oraz
Fabryka Sztuk.
„Pchli Targ” odbył się tradycyjnie
na tczewskiej starówce. Wystawców było tak wielu, że nie wszyscy zmieścili się na placu Hallera,
część ulokowała swoje stoiska na
sąsiednich uliczkach. Wśród wystawców byli głównie tczewianie,
ale przybyli też handlujący m.in.
z Grudziądza, Malborka, Fromborka, Starogardu Gd., Olsztyna,

Tczew po wyborach

14754 głosów dla Bronisława
Komorowskiego i 10758 dla
Andrzeja Dudy,– tak tczewianie głosowali w drugiej turze
wyborów prezydenta RP.

M. Mykowska (3)

Do realizacji w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego zakwalifikowały się 24 projekty. Ich
łączny koszt to 1 mln zł. Prace nad
ich wykonaniem są zaawansowane w ok. 30–40 proc. Z niektórych
z nich już korzystają mieszkańcy.
Do tej pory wykonane zostały:
– siłownia pod chmurką przy ul.
Armii Krajowej 59-61 (kontynuacja – wzbogacenie miejsca do
rekreacji z ubiegłorocznego budżetu obywatelskiego)
– rozbudowa placu zabaw przy
ul. Spółdzielczej, wraz z siłownią
(na razie gotowa jest siłownia,
będą jeszcze urządzenia zabawowe)
– siłownia pod chmurką przy ul.
Wąskiej
– modernizacja placu zabaw przy
ul. Portowców wraz z budową
siłowni pod chmurką (na razie
gotowa jest siłownia)
– teren rekreacyjny – niecka na
Os. Czyżykowo (na razie – siłow-



Mikołajek, Gdańska, Skarszew.
Kupić można było wszystko – od
zabytkowych żyrandoli, przez
monety, dawne naczynia, obrazy,
meble, aż do zabawek, książek,
czasopism czy płyt.
Poza handlem pod chmurką, organizatorzy przygotowali wiele innych atrakcji, szczególnie dla dzieci. Tradycyjnie już na Pchlim Targu
gościł kataryniarz. Byli szczudlarze,
żonglerzy, zabawy plenerowe, muzyka na żywo, warsztaty plastyczne
i spacery po Tczewie.

Pchli Targ odbył się już po raz piąty

Nowi dyrektorzy
gimnazjów

W wyniku konkursu na
stanowiska dyrektorów Gimnazjum nr 1 oraz Gimnazjum
nr 3, komisja wytypowała
kandydatów do objęcia
stanowisk:
– w Gimnazjum nr 1 – Aleksandrę Jędrzejewską
– w Gimnazjum nr 3 – Tomasza Szulca (dotychczasowy
dyrektor).
Nowi dyrektorzy podejmą
obowiązki z nowym rokiem
szkolnym.

 • Samorząd
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Wybory ławników Samorząd świętował 25-lecie

300 sesji, prawie 2,5 tys. uchwał
Uroczystą sesją Rady Miejskiej tczewianie uczcili jubileusz 25–lecia samorządu miasta.

M. Mykowska

W bieżącym roku upływa kadencja ławników sądów powszechnych. Zachodzi
więc potrzeba wyboru nowych ławników. Ławników do sądów powszechnych
wybiera Rada Miejska zgodnie z limitem
ustalonym przez Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku w głosowaniu tajnym
spośród zgłoszonych kandydatów.
Rada Miejska w Tczewie powinna
wybrać następującą ilość ławników:
1) do Sądu Okręgowego w Gdańsku
– 20, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 2 ;
2) do Sądu Rejonowego w Tczewie
– 10
Ławnikiem może być wybrany ten,
kto :
1) posiada obywatelstwo polskie
i korzysta z pełni praw cywilnych
i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka
w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan
zdrowia, do pełnienia obowiązków
ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie
średnie.
Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz
prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów,
od których orzeczenia można żądać
skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane
ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu, województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin – prezesi właściwych
sądów, stowarzyszenia, inne organizacje
społeczne i zawodowe zarejestrowane
na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co
najmniej 50 obywateli mających czynne
prawo wyborcze, zamieszkujących stale
na terenie miasta Tczewa w terminie do
30 czerwca 2015 r.
Wiecej informacji: www.bip.tczew.pl
w zakładce Wybory/Wybory ławników.

Na uroczystą sesje przybyli radni wszystkich kadencji

N

a uroczystej sesji spotkali się
m.in. prezydenci oraz radni
dotychczasowych kadencji.
O genezie samorządu lokalnego mówił Kazimierz Ickiewicz,
historyk, wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej. Radny wspomniał, że na Polskę samorządową czekały dwa pokolenia. Podkreślił, że samorząd lokalny jest
wielkim sukcesem – samorządy
bardzo dobrze poradziły sobie
w postkomunistycznej rzeczywistości. Podkreślił bardzo dobre
wykorzystanie szans, jakie pojawiły się wraz z przystąpieniem
Polski do Unii Europejskiej. Dobrym sposobem na pobudzenie
aktywności mieszkańców stał
się budżet obywatelski, coraz
bardziej popularny w gminach –
w Tczewie funkcjonuje on już od
dwóch lat.
Mirosław Pobłocki, prezydent
Tczewa od 2010 r., przedstawił
prezentację podsumowującą
dokonania samorządu miasta
Tczewa ostatnich 25 lat. – 25 lat

w historii 755–letniego miasta
to niewiele, dla człowieka – to
jedno pokolenie. Żyje już pokolenie, które nie zna czasów przed
samorządem. Młodym ludziom
trudno dziś uwierzyć, że kiedyś to
prezydent decydował, ile chleba
ma upiec piekarz… – powiedział
M. Pobłocki.
Prezydent podkreślił, że każda z
dotychczasowych kadencji była
inna. Początki były bardzo trudne. Tczew borykał się ze strukturalnym bezrobociem, na które
receptą miało być powołanie
w 1997 r. Specjalnej Strefy–Ekonomicznej Tczew – Żarnowiec.
Potem samorząd podjął odważne kroki w kierunku prywatyzacji
zakładów komunalnych. Dzięki
temu udało się pozyskać zastrzyk
pieniędzy na inwestycje. Kolejną
dobrze wykorzystaną szansą było
pozyskanie środków z Unii Europejskiej. – Bardzo dobrze wykorzystaliśmy ten czas – powiedział
prezydent Pobłocki. – Ta sesja
jest potrzebna, abyśmy sobie

przypomnieli – jaki Tczew był 25
lat temu i jaki jest dzisiaj, abyśmy
przypomnieli sobie ludzi, którym
te zmiany zawdzięczamy.
Pracę w samorządzie wspominali
przewodniczący poszczególnych
Rad Miejskich: Zenon Odya (był
przewodniczącym rady w kadencji 1990-1994 oraz prezydentem
Tczewa w latach 1994-2010), Mirosław Ostrowski (przewodniczący rady w latach 1994-1998),
Kazimierz Smoliński (19982002), Zenon Drewa (20022006), Włodzimierz Mroczkowski (2006-2010), Mirosław
Augustyn (od 2010 r.).
– Szanowni Państwo, kolejnych
lat tak pracowitych, prorozwojowych i samorządnych życzę
Państwu oraz wszystkim mieszkańcom naszego miasta – powiedział Mirosław Augustyn.
Uroczystość w Centrum Kultury i
Sztuki uświetnił występ Adama
Wendta z zespołem.

M.M.

W ciągu 25 lat
– odbyło się 307 sesji roboczych i 34 sesje uroczyste oraz 1754 posiedzenia komisji.
– Rada Miejska w Tczewie podjęła 2472 uchwały.
– radni Rady Miejskiej w Tczewie złożyli 1042 interpelacje i około 2340 wniosków.
– w okresie 25 lat Samorządu Miasta Tczewa – Rada Miejska w Tczewie nadała 23 wyróżnienia ,,Honorowy
Obywatel Miasta Tczewa”, przyznawane za wybitne zasługi dla miasta Tczewa.
– przyznała Medal PRO DOMO TRSOVIENSI 35 osobom, za działalność naukową, gospodarczą, społeczną,
kulturalną i sportową oraz inne osiągnięcia, przydające miastu splendoru lub wyraźnych korzyści
mieszkańcom.
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Świętowali tczewscy strażacy

Krótko

Tczewscy strażacy obchodzili swoje święto. Była to okazja
do wręczenia nagród, odznaczeń, awansów.



2

1 maja na Bulwarze Nadwiślańskim odbyła się uroczysta gala z udziałem posłów Ziemi
Tczewskiej, samorządowców, duchownych, mieszkańców Tczewa.
Strażacy spotkali się w miejscu,
które zasłynęło na całą Polskę
przed 5 laty. O powodzi z 2010 r.
i rękawie, który uratował tczewski bulwar wspominał Waldemar
Walejko, komendant powiatowy
Straży Pożarnej w Tczewie.

Przypominamy o trwającym
Konkursie Fotograficznym
„Cztery pory roku w Tczewie
– KALENDARZ 2016”.
Celem konkursu jest fotograficzne przedstawienie
walorów Tczewa, a zwycięskie fotografie posłużą do
wykonania kalendarza na
2016 rok.
M. Mykowska (2)

Uroczystość była okazją do podziękowań, awansów na wyższe stopnie, wręczenia nagród
i odznaczeń. Prezydent Tczewa
Mirosław Pobłocki nagrodził
jednego z wyróżniających się
strażaków ochotników – druha
Roberta Michalskiego. Strażak
w wolnych chwilach jest zapalonym motocyklistą, więc prezydent podarował mu motorowy
kask i rękawice.

Dh Robert Michalski otrzymał nagrodę od prezydenta Tczewa

Z okazji swojego święta strażacy przygotowali festyn dla
mieszkańców Tczewa. Impreza

odbyła się na Bulwarze Nadwiślańskim.
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Nowosuchostrzycka i Wigury – remonty trwają
W maju rozpoczęła się budowa ostatniego etapu al. Kociewskiej. Remont ul. Wigury – już na półmetku.

O

statni etap al. Kociewskiej
(tzw. ul. Nowosuchostrzycka), długości ok. 450 m biec
będzie od ul. Żwirki do ul. Jagiellońskiej. Zadanie obejmuje
wykonanie jezdni, chodników
po obu stronach, ścieżki rowerowej – po prawej stronie patrząc
w kierunku ul. Jagiellońskiej, wykonanie oświetlenia, przebudowę sieci podziemnych. W zakresie
zadania jest także wybudowanie
skrzyżowania nowej drogi z ul.
Jagiellońską oraz montaż sygnalizacji świetlnej.
Obecnie trwają roboty ziemne
oraz prace związane z budową
lub przebudową sieci podziemnych: kanalizacji deszczowej, instalacji gazowej i ciepłowniczej.
Koszt inwestycji to 3,8 mln zł.
Inwestycja uzyskała dofinansowanie w ramach Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo
– Dostępność – Rozwój (Edycja
2015).
Trwa remont ul. Wigury. Pierwszy
z etapów przebudowy dotyczy
ok. 700-metrowego odcinka od

Konkurs Fotograficzny
„Cztery pory roku
w Tczewie”

Konkurs ma charakter
otwarty. Prace konkursowe należy dostarczyć do
Urzędu Miejskiego (Biuro
Rzecznika Prasowego przy pl.
Marsz. Piłsudskiego 1) do 31
października br. z dopiskiem
„KONKURS FOTOGRAFICZNY”.
Prace konkursowe powinny
być dostarczone w postaci
odbitek na papierze fotograficznym o wymiarach 20x30
cm oraz na nośniku CD.
Każdy uczestnik zgłasza od
4 do 6 fotografii poziomych
w formacie cyfrowym
o rozdzielczości przynajmniej
300 dpi, uwzględniających
wszystkie pory roku. ”.
Prace konkursowe, zarówno
w postaci odbitek jak i na
nośniku CD, należy oznaczyć
imieniem i nazwiskiem autora oraz tytułem lub opisem
zdjęcia oraz datą i miejscem
jego wykonania.

Przy tzw. ul. Nowosuchostrzyckiej trwają prace ziemne

ul. Żwirki w kierunku al. Solidarności. Zadanie ma się zakończyć
do połowy lipca. Prace są tam
zaawansowane w ok. 50 proc.
Trwa budowa kanalizacji deszczowej i wodociągowej, budowa
instalacji oświetlenia drogowego
i teletechnicznej. Są montowane podbudowy, a w niektórych
miejscach układana jest kostka
betonowa.

Równocześnie realizowany jest
również drugi etap remontu
– 420 m między ul. Jagiellońską
i Żwirki. Ten fragment ma być
gotowy do połowy września.
Oba zadania wykonuje firma
Strabag.
Koszt remontu obu odcinków ul.
Wigury to blisko 3,6 mln zł.
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Warunkiem wzięcia udziału
w konkursie jest przekazanie
wraz z fotografiami podpisanej czytelnie karty zgłoszenia. Kartę zgłoszenia, której
wzór stanowi załącznik do
regulaminu można pobrać
w siedzibie organizatora lub
ze strony internetowej www.
wrotatczewa.pl. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi
w listopadzie 2015 r. Wyboru
zdjęć dokona jury powołane
przez organizatora.
Przewiduje się 3 nagrody
główne (za I, II i III miejsce).
Nagrodą za zajęcie I miejsca w konkursie jest tablet.

 • Wokół nas

Czerwiec/lipiec 2015 • Panorama Miasta • www.wrotatczewa.pl • www.bip.tczew.pl

Do wygrania rowery i hulajnogi
Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki
ogłasza konkurs dla dzieci z tczewskich
przedszkoli i świetlic środowiskowych
„Tczewskie przedszkolaki na rowery”.
Konkurs jest przeznaczony dla przedszkoli (publicznych i niepublicznych)
oraz świetlic środowiskowych z Tczewa
(dzieci w wieku do 5 lat). Każde przedszkole/ świetlica może przedstawić tylko
jedną pracę zbiorową wykonaną przez
dzieci.
Praca może być wykonana w dowolnej
technice: ołówek, akwarela, mazak,
kredki świecowe, kolaż itp. i w dowolnym formacie.
Prace konkursowe należy składać
w zamkniętych kopertach (oznaczonych
znakiem autora), a w drugiej kopercie
oznaczonej znakiem – dane przedszkola. Na kopertach powinien być dopisek
„rowerowy konkurs plastyczny”. Prace
należy dostarczyć do:
Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tczewie, ul. Piłsudskiego 1, 83-110
Tczew.
Termin dostarczenia prac mija 14 września 2015 roku.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia
konkursu: 16 września 2015 roku.
Przewiduje się 3 nagrody rzeczowe dla
przedszkoli (za I, II i III miejsce). Nagrody
są następujące:
•	I miejsce – 10 rowerków
dla dzieci,
•	II miejsce – 5 hulajnóg,
•	III miejsce – 10 piłek
dmuchanych do skakania dla dzieci.
Wręczenie nagród nastąpi w dniu
imprezy Dzień bez Samochodu – 19
września br.

Klucze do miasta dla dzieci z Zamkowej
Klucze do miasta i puchar otrzymali zawodnicy ze świetlicy na Zamkowej, którzy
w meczu piłki nożnej pokonali drużynę VIP–ów.
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Konkurs plastyczny

Zwycięska drużyna z kluczem do miasta

M

ecz odbył się z okazji Dnia
Dziecka. Rozegrany został na
bulwarze Nadwiślańskim. Na sportowy pojedynek wyzwali samorządowców podopieczni Świetlicy Środowiskowo-Sąsiedzkiej
z ul. Zamkowej. Arbitrem spotkania był Jacek Manuszewski.
Rozgrywka była bardzo zażarta,
musiała nawet interweniować
pielęgniarka – w tej roli świetnie

sprawdziła się Nadia Chojnacka,
która profesjonalnie opatrzyła
nogę jednego z zawodników.
Mecz zakończył się wynikiem
8:2 dla dzieci. W nagrodę zwycięzcy otrzymali puchar, a od
Mirosława Pobłockiego, prezydenta Tczewa – klucze do miasta.
W dowolnym dniu dzieci zajmą
gabinet prezydenta i będą rządzić Tczewem.

Skład drużyny z Zamkowej: Filip
Leszczyński, Adaś Rybko, Jakub Jurczyński, Bartek Huebner, Oliwier Zachajko, Filip Boroński, Sebastian Chojnacki.
Skład drużyny VIP-ów : Mirosław
Pobłocki, Adam Urban, Mirosław Augustyn, Rajmund Dominikowski, Roman Kucharski.
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Dzień Dziecka z baśnią kociewską
Miejska Biblioteka Publiczna zaprosiła tczewian
do wspólnego czytania
kociewskich bajek.

oraz młodzi mieszkańcy Starego Miasta. – Celem spotkania
było przybliżenie młodym tczewianom postaci i twórczości
kociewskich pisarzy – Andrzeja
Grzyba i Romana Landowskiego – tłumaczy Krzysztof Korda,
dyrektor MBP. – Chcieliśmy wzbudzić zainteresowanie baśniami
i legendami naszego regionu
oraz zwrócić uwagę na pamiątkowe miejsce – ławeczkę Romana Landowskiego, przy której
spotkanie się odbyło.

Bajki czytali najmłodszym m.in.
prezydent Mirosław Pobłocki,
wiceprezydent Adam Urban
i sekretarz miasta Katarzyna
Mejna.
Impreza została zorganizowana
przez Miejską Bibliotekę Publiczną z okazji Dnia Dziecka. Do
posłuchania bajek zaproszeni
zostali uczniowie czwartych
klas Szkoły Podstawowej nr 5

Bajki czytali m.in. prezydent Mirosław Pobłocki
i sekretarz miasta Katarzyna Mejna

Pracownicy biblioteki przygotowali nagrody dla najbardziej
uważnych słuchaczy.

M.M.
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Turniej „Fair play” – rywalizowali
niepełnosprawni zawodnicy

Ogłoszenia
Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Tczewie
(II piętro) zostały wywieszone:

W turnieju sportowym „Fair play”
rywalizowało ok. 70 niepełnosprawnych zawodników z 15
ośrodków wsparcia z Pomorza.

• wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
w drodze przetargu, położonej przy ul. Baczyńskiego
w Tczewie, obr. 14, dz. 120.

Turniej zorganizowany przez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Środowiskowe Domy
Samopomocy w Tczewie odbył
się już po raz szósty. Impreza rozegrała się 9 czerwca, tradycyjnie
na boisku Gimnazjum nr 3, ale po
raz pierwszy było to nowe boisko
lekkoatletyczne. Zawodnicy mieli
świetne warunki do rozgrywania
sportowych konkurencji.

W ciągu sześciu lat w zawodach
„Fair Play” wzięło udział 60 zespołów – 305 zawodników oraz
mieszkańcy Tczewa.
W tym roku, oprócz grup z Tczewa, w turnieju wzięły udział drużyny Narków, Starogardu Gd.,
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Impreza odbywa się cyklicznie
i na stałe wpisała się do miejskiego kalendarza imprez kulturalnych naszego miasta. – Zawody
sportowe są jednym z nielicznych wydarzeń w Tczewie, gdzie
podopieczni ośrodków wsparcia
mogą uczestniczyć we współzawodnictwie i rozwijać swoje zainteresowania sportem – mówi
Gabriela Brządkowska, kierownik środowiskowych domów samopomocy w Tczewie.

• wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w
drodze przetargu, położonej
przy ul. Kapitańskiej w Tczewie, obr. 2, dz. 28/8.

Pokaz sztuki walki wschodniej prezentowane przez Marka
Flisikowskiego

Kolnika, Kończewic, Damaszki,
Stanisławia, Rudna, Rajków
Na podium stanęli:
I miejsce – Zespół Placówek
Specjalnych Tczew
II miejsce – Środowiskowe
Domy Samopomocy MOPS
Tczew
III miejsce – Warsztaty Terapii
Zajęciowej PSOUU Tczew
Specjalny Puchar Prezesa FAIR
PLEY PKPS trafił do rąk zawodników z Zespołu Opiekuńczego
w Tczewie.

Organizatorzy przygotowali wiele
atrakcji m.in.: występ zespołu muzycznego Cameleon ze Starogardu
Gd., prezentację zespołu tanecznego Art. Dance ze SP nr 12, pokaz
sekcji: wioślarskiej klubu Unia Tczew,
siatkówki SSP nr 2, wspólny aerobik,
pokaz sztuki walki wschodniej, paintball, pokaz sprzętu strażackiego,
konkursy plastyczne, gry stolikowe,
poczęstunek.
Przedsięwzięcie to współfinansowane jest ze środków Gminy
Miejskiej Tczew na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu
ochrony zdrowia.

• wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Miejskiej Tczew, położonej
na targowisku miejskim
w Tczewie przy ul. Żwirki –
boks handlowy nr 5, o pow.
46,90 m2 w hali nr V, oznaczonej nr działki 32/41, obręb 5, KW GD1T/00016850/3,
przeznaczonej do oddania
w dzierżawę w drodze przetargu, w celu prowadzenia
działalności handlowej.
• wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Miejskiej Tczew, położonej
na targowisku miejskim
w Tczewie przy ul. Żwirki
– boks handlowy nr 7, o pow.
29,00 m2 w hali nr I, oznaczonej
nr działki 32/41, obręb 5, KW
GD1T/00016850/3, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej,
w celu prowadzenia działalności handlowej.

45 lat Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej
W kwietniu minęło 45 lat od dnia zebrania założycielskiego i wpisania do rejestru stowarzyszeń Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej.
Rocznica ta skłania do oddania
szacunku 73 założycielom oraz
wszystkim tym, którzy tworzyli
i tworzą szanse realizacji założeń
statutowych, które można krótko
streścić – budzenie tożsamości
regionalnej wśród mieszkańców
ziemi tczewskiej i promowanie
twórców związanych z regionem,
któremu służy organizowany
każdego roku Festiwal Twórczości Kociewskiej im. Romana Landowskiego.
Podczas Walnego Zgromadzenia
Sprawozdawczo-Wyborczego,
18 kwietnia, przypomniano znaczenie TMZT dla współczesnego
życia społeczno-kulturalnego
naszego regionu. Wysłuchano

również sprawozdania z działalności Rady w XI kadencji, które
prezentowała Eleonora Lewandowska, przewodnicząca Rady
od 2007 roku.
Uczestnicy Walnego Zgromadzenia pozytywnie ocenili działalność i udzielili Radzie absolutorium. Mimo wysokiej oceny
działalności, członkowie Rady
postanowili zakończyć działalność.
Na kadencję lat 2015-2020 wybrano Radę Towarzystwa w następującym składzie:
• Jarosław Bartoszewski
– prezes,
• Sylwia Kamień – wiceprezes,

• Jolanta Jank – wiceprezes,
• Rozalia Sobieralska
– sekretarz,
• Eleonora Lewandowska
– członek zarządu,
• Teresa Chyła – członek
zarządu,
Nową Radę Towarzystwa Walne
Zgromadzenie zobowiązało do
przygotowania programu działania na nową kadencję, w którym
należy uwzględnić kontynuację
tych form działalności, które dobrze służą realizacji celów statutowych.

Czesław Glinkowski
pierwszy prezes
w latach 1970-1973

VIII Festiwal Twórczości
Kociewskiej
im. R. Landowskiego
odbędzie się w dniach 18-20 listopada br. Poprzez przybliżenie
dorobku wybranych twórców, organizatorzy pragną pielęgnować
tożsamość regionalna mieszkańców Kociewia. TMZT zaprasza do
udziału: dzieci przedszkolne
i klasy „0”, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, liceów,
techników i szkół zawodowych.
Kartę zgłoszenia oraz regulamin
można znaleźć na www.tmzt.
tczew.pl
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Ogłoszenia
•

•

Prezydent Miasta Tczewa
informuje, że na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro)
został wywieszony wykaz
nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Miejskiej
Tczew, położonej na targowisku miejskim w Tczewie
przy ul. Żwirki – boks handlowy nr 7, o pow. 29,00 m2
w hali nr I, oznaczonej nr
działki 32/41, obręb 5, KW
GD1T/00016850/3, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, w celu prowadzenia
działalności handlowej.
Prezydent Miasta Tczewa
informuje, że na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Tczewie (II piętro) został
wywieszony wykaz nieruchomości – lokali mieszkalnych
– przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców.

Najlepsi – uczniowie z „piątki”

Bezpieczna droga do domu i szkoły

27 maja odbył się finał akcji „Bezpieczna droga do domu i szkoły”.
W akcji wzięli udział uczniowie 14
szkół z Tczewa i okolic.
Przedsięwzięcie jest realizowane
przez firmę Flextronics we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Tczewie, Powiatową Strażą
Pożarną w Tczewie, Strażą Miejską w Tczewie, Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym w Tczewie oraz Harcerskim
Klubem Ratowniczym ZHP
w Tczewie. Głównym celem akcji
jest promowanie bezpieczeństwa dzieci na drodze , a także
uświadomienie najmłodszym
potencjalnych zagrożeń, na które
należy zareagować wezwaniem
pomocy. Poprzez tę akcję organizatorzy chcą zaktywizować
i zachęcić dzieci do stosowania
w życiu codziennym obowiązujących zasad związanych z bezpieczeństwem na drodze. Najmłodsi
przekonują się, że przestrzeganie

przepisów to nie tylko obowiązek, ale również postawa, która
niesie za sobą wymierne korzyści,
a wiedza, którą zdobędą przyczyni się do zmniejszenia liczby wypadków na drogach, w których
udział biorą właśnie dzieci. Podczas finałowej rozgrywki uczniowie szkół podstawowych zmagali
się z rozwiązywaniem testów,
krzyżówek i kolorowanek. Czynny udział w jednej z konkurencji
brali również nauczyciele, którzy
przygotowywali swoich podopiecznych. Pierwsze miejsce

straż mie j ska
w t c zewie

zajęli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Tczewie, drugie miejsce wywalczyły dzieci
ze Szkoły Podstawowej nr 11
w Tczewie, a trzecie Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2
w Tczewie. W zmaganiach związanych z bezpiecznym przejściem do szkoły i domu oraz bezpieczną zabawą udział wzięło 14
szkół z Tczewa i okolic. Wszyscy
uczestnicy otrzymali cenne nagrody ufundowane przez firmę
Flextronics w Tczewie.

M.F.

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

Straż Miejska w maju
W maju 2015 r. tczewska straż miejska odnotowała 1493 interwencje,
w tym 586 zgłoszonych przez mieszkańców i przedstawicieli instytucji,
308 – od operatorów monitoringu, 116 zgłoszonych przez dyżurnych Komendy Powiatowej Policji
w Tczewie oraz 483 – to interwencje własne strażników.

•

•
•

Przewieziono 9 osób z upojeniem alkoholowym – 4 do
Pogotowia Socjalnego w Elblągu, 1 – do miejsca zamieszkania, 4 – do policyjnej izby
zatrzymań.
Przeprowadzono 115 wspólnych patroli z funkcjonariuszami KPP.
Dzielnicowi strażnicy miejscy
działający na osiedlach Suchostrzygi i Bajkowym podjęli 15 interwencji własnych
oraz 48 zleconych (przez administracje osiedli, dyżurnych
SM, mieszkańców), nałożyli 10
mandatów karnych na łączną
kwotę 700 zł. Wystawiono też
8 wezwań dla sprawców wykroczeń, 8 osób pouczono.

•
•

Na terenie Nowego Miasta
i os. Zatorze dzielnicowi podjęli 57 interwencji własnych
oraz 109 zleconych, nałożyli
29 mandatów karnych na
łącznie 2600 zł, wystawili 16
wezwań dla sprawców wykroczeń oraz 18 osób pouczyli.
Na terenie Starego Miasta dzielnicowi podjęli 26 interwencji
własnych oraz 39 zleconych,
nałożyli 10 mandatów karnych
na łącznie 700 zł, wystawili 8
wezwań dla sprawców wykroczeń oraz 13 osób pouczyli.
Interwencje dzielnicowych dotyczą głownie spraw porządkowych, spożywania alkoholu
w miejscach publicznych, wykroczeń drogowych.
Usunięto 2 długo nieużytkowane pojazdy: Opel z al. Zwycięstwa oraz Skodę z ul. Kilińskiego.
Do Komendy Powiatowej Policji przekazano materiały z monitoringu dotyczące: rozboju
(5 maja) , wypadku drogowego (6 maja) oraz trzech przypadków uszkodzenia mienia
(11, 26 i 31 maja).

•

•

Funkcjonariusze przeprowadzili 478 kontroli w miejscach
zagrożonych występowaniem
zjawisk niepożądanych: 40
– na terenie byłej jednostki
wojskowej (przeciwdziałanie
dewastacjom i kradzieżom),
67 – na Starym Mieście (przeciwdziałanie wandalizmowi),
51 – na zintegrowanym węźle
transportowym (przeciwdziałanie paleniu papierosów, spożywaniu alkoholu w miejscu
publicznym itp.), 2 – na terenie
rodzinnych ogrodów działkowych, 318 – w pozostałych
miejscach.
Funkcjonariusze Straży Miejskiej i Komendy Powiatowej
Policji w Tczewie spotkali się
z Radą Osiedla przy ul. Saperskiej. Na spotkaniu poruszano
tematy dotyczące ładu i porządku na osiedlu, problemy
nieletnich spożywających
alkohol, problemy związane
z osobami bezdomnymi przebywającymi na klatkach schodowych oraz kradzieżami kloszy na klatkach schodowych.
Podczas spotkania ustalono,

•

•

że w miarę możliwości, wskazane miejsca będą częściej
kontrolowane.
Funkcjonariusze straży miejskiej pełnili wartę podczas
uroczystości z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz 18
maja – podczas uroczystości
z okazji 71. rocznicy zakończenia bitwy pod Monte Cassino.
Ponadto zabezpieczali festyn
dziecięcy na Bulwarze Nadwiślańskim (9 maja), festyn
samorządowo-komunalny
(30 maja) oraz bieg Silgran
(31 maja).
Przeprowadzono działania
dotyczące egzekwowania od
właścicieli psów zgodnego
z przepisami wyprowad,zania
czworonogów i sprzątania po
nich. Przeprowadzono 33 interwencje. Nałożono 2 mandaty karne na łącznie 100 zł
– za niezgodne z przepisami
wyprowadzanie psów oraz 1
mandat (50 zł) za niesprzątanie po psach. Pouczono 9
osób.

M.M.
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Dom przedsiębiorcy w tczewie

ul. Obrońców Westerplatte 3 w Tczewie
tel. 58 777 53 41/42/43, fax. 58 777 53 43

e–mail: info@dp.tczew.pl, www.dp.tczew.pl, www.facebook.com/dptczew, www.twitter.com/DPTczew

Program współfinansowany
przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
oraz Gminę Miejską Tczew

NCT na ogólnopolskiej konferencji Tereny Inwestycyjne 2015
2

NCT znajduje się w odległości około 700 m
od Zintegrowanego Węzła Transportowego – kompleksu dworców kolejowego i autobusowego, którym towarzyszy
centrum handlowe. Do węzła autostrady A1 jest około 6 km. Więcej informacji
o terenie i jego przeznaczeniu można znaleźć na stronie: http://nctinvest.com .

0 maja 2015 r. w Warszawie odbyła
się konferencja „Tereny Inwestycyjne 2015”. Prawie 200 uczestników
brało udział w czterech panelach
tematycznych podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Tereny Inwestycyjne
w Polsce, zorganizowanej przez serwis
Tereny Inwestycyjne Info. Zebrani eksperci mówili o atrakcyjności terenów pod
obiekty rekreacyjne, nowych trendach
na rynku powierzchni handlowych i biurowych oraz elementach decydujących
o atrakcyjności działek dla inwestorów
przemysłowych. Miasto Tczew podczas
konferencji miało możliwość promocji
nowych terenów pod inwestycję (po
byłej jednostce wojskowej).
Nowe Centrum Usługowe (NCT) to teren
powojskowy zlokalizowany w miejscu
węzłowym dla rozwoju Tczewa. Poło-

żone jest w bezpośrednim sąsiedztwie
drogi krajowej nr 91 (al. Solidarności),
łączącej Gdańsk z południem Polski, oraz

ul. Wojska Polskiego – łączącej obszar
z historycznym centrum i nadwiślańskimi bulwarami, oddalonymi o około 1 km.

Podczas konferencji Gminę Miejską Tczew
reprezentowali: Danuta Morzuch-Bielawska – z-ca naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym, Andrzej
Gockowski – koordynator Wydziału
Rozwoju Miasta, Dominik Rawa – inspektor Wydziału Gospodarki Mieniem
Komunalnym oraz Krystian Jendrzejewski – kierownik Biura Wspierania
Przedsiębiorczości. Szczegółowa relacja
z konferencji jest dostępna na stronie:
www.terenyinwestycyjne.info

Spotkanie przedstawicieli Instytucji Otoczenia Biznesu

2

8 maja 2015 r. w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie odbyło się spotkanie przedstawicieli Instytucji Otoczenia Biznesu z terenu województwa
pomorskiego. Z pośród 20 ośrodków,
w spotkaniu wzięło udział 12 podmiotów m.in. z: Chojnic, Malborka, Starogardu, Kwidzyna, Kartuz, Gdańska, Gdyni,
Cierzna, Bytowa, Lęborka i Dzierzgonia.
Jest to już III spotkanie przedstawicieli
IOB ale pierwsze w tak licznym gronie
obejmujące wszystkie ośrodki z terenu
województwa pomorskiego.

Gościem spotkania był p. Marcin Twardokus z Głównego Punktu Informacyjnego
Funduszy Europejskich – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, który zaprezentował możliwości
pozyskania środków w ramach nowej
perspektywy finansowej na lata 20142020. W trakcie spotkania poruszone
zostały kwestie związane z planowanymi konkursami dla przedsiębiorców oraz
możliwościami rozwoju usług poszczególnych IOB, z wykorzystaniem środków
zewnętrznych.

Na potrzeby przyszłych działań w ramach forum IOB z terenu województwa pomorskiego, zostanie stworzona
ankieta potrzeb oraz możliwości rozwoju usług świadczonych przez w/w
podmioty. Ankieta zostanie rozesłana
do wszystkich przedstawicieli IOB,
a na jej podstawie będą planowane
dalsze działania w ramach forum inkubatorów przedsiębiorczości województwa pomorskiego. Po spotkaniu
wszyscy zainteresowani mieli okazję
zobaczyć od środka jak funkcjonuje

Domu Przedsiębiorcy w Tczewie, inkubator, strefa coworkingu oraz część
konsultacyjno-doradcza dla przedsiębiorców.
Inicjatywa spotkań w ramach ośrodków IOB narodziła się w Chojnicach przy
Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowym,
gdzie odbyło się I ze spotkań przedstawicieli IOB. Następny termin spotkania
zaplanowano na dzień 1 lipca o godz.
11:00 w Nadwiślańskim Inkubatorze
Przedsiębiorczości w Dzierzgoniu.

Jak wnioskować o fundusze unijne? – szkolenia

W

dniach 13 i 21 maja w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie i Lokalny Punkt
Informacyjny Funduszy Europejskich zorganizował szkolenia poświęcone zagadnieniom prawidłowego tworzenia projektów
w ramach funduszy UE. Program szkolenia
obejmował takie zagadnienia jak: projekt
europejski – definicja, cykl życia projektu,
konstrukcja, eurospeak, czynniki sukcesu,
matryca logiczna, wskaźniki; projekty
miękkie i twarde – konstrukcja wniosku
aplikacyjnego, biznes planu/studium
wykonalności, procedura aplikowania;
rozliczanie projektu europejskiego – spra-

wozdawczość, monitoring, ewaluacja, promocja, rachunkowość. Szkolenia poprowadził Bartłomiej Domagalski.
Ponadto 26 maja, również w Domu Przedsiębiorcy i Lokalny Punkt Informacyjny
Funduszy Europejskich w Malborku zorganizował spotkanie Informacyjne:„Możliwości wsparcia dla osób zamierzających
rozpocząć działalność gospodarczą”.
Na spotkaniu informacyjny zostały
przedstawione informacje ne temat Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,
możliwości pozyskania dofinansowania

na podjęcie działalności gospodarczej
w ramach perspektywy finansowej na
lata 2014-2020, pozostałe możliwości
wsparcia na podjęcie działalności gospodarczej, źródeł informacji o funduszach
UE. Spotkanie poprowadziła Justyna
Głażewska.
Szkolenia były współfinansowane przez
Unię Europejską z Funduszu Spójności
w Ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
Konsultacje i szkolenia odbywają się
cyklicznie w Domu Przedsiębiorcy i na

terenie województwa pomorskiego.
Szczegóły i harmonogram znajdą Państwo na stronie: www.pomorskiewunii.
pomorskie.eu
Najbliższy oddział Lokalnego Punktu
Informacyjnego mieści się w Malborku
przy ul. Żeromskiego 11. Tel: 668 530
058, 728 486 436, fax 55 629 32 55,
e-mail: punktinformacyjnymalbork@
pozytywneinicjatywy.pl
Dni i godziny otwarcia: poniedziałek:
godz. 8.00-18.00; wtorek-piątek: godz.
8.00-16.00
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Tłumy tczewian na festynie
Licytacja samochodu prezydenta i koło fortuny to tylko
niektóre atrakcje festynu samorządowo-komunalnego.

Wśród dzieci ogromnym zainteresowaniem cieszyło się koło
fortuny. Wystarczyło zdobyć
osiem pieczątek do specjalnego
kuponu, by móc zakręcić kołem
i wygrać nagrodę. Dzieci zdobywały pieczątki w stoiskach firm
komunalnych, Straży Miejskiej
i miejskich instytucji – ale nie za
darmo. Najpierw trzeba było odpowiedzieć na pytania lub wziąć
udział w jakiejś konkurencji.
Chętnych jednak nie brakowało,
tym bardziej, że każde pole koła
fortuny wygrywało. Nawet „bankrut” otrzymywał nagrodę pocieszenia. Do wygrania było ok. 800
nagród, m.in. torby sportowe,
plecaki. koszulki, kubki, breloczki,
maskotki, magnesy na lodówkę,
kredki, wejściówki na basen, bilety na karuzelę i wiele innych.
W foto–budce każdy mógł zrobić sobie zdjęcie. Z tej możliwości
skorzystało ponad 450 osób. Na
małej scenie swoje umiejętności prezentowały dzieci uczęszczające na zajęcia do Centrum
Kultury i Sztuki. Były też występy
clownów i warsztaty kulinarne
z udziałem mistrza kuchni, zna-

M. Mykowska (7)

Wielki festyn samorządowo–komunalny odbył się w Tczewie
po raz trzeci. Prezydent Tczewa
Mirosław Pobłocki zaprosił
mieszkańców do poznania pracy Urzędu Miejskiego i firm komunalnych, a przede wszystkim
do dobrej zabawy. Wszystko to
w plenerowej atmosferze – na
Bulwarze Nadwiślańskim. Najwięcej niespodzianek czekało
na najmłodszych.

W kole fortuny każdy wygrywał nagrody

Drabinka linowa straży
pożarnej – tylko dla odważnych

Warsztaty kulinarne z Marcinem Budynkiem

nego z programów telewizyjnych
– Marcina Budynka. Na dzieci
czekały też darmowe frytki,
a na starszych – kiełbaska z grilla
i grochówka. Skrzat Samborek
częstował tczewskimi krówkami,
rozdawał balony i wiatraczki.
Atrakcje dla dzieci przygotowały też firmy komunalne. Przy
ich stoiskach można było wziąć
udział w zabawach i konkursach,
a przy okazji dowiedzieć się,
czym zajmują się poszczególne
firmy, gdzie się mieszczą. Warsztaty plastyczne i garncarskie
przygotowała Fabryka Sztuk, do
swojego stoiska zapraszały też
Straż Miejska, Miejski Ośrodek

Pomocy Społecznej, środowiskowe domy samopomocy, Miejska
Biblioteka Publiczna, Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji
i oczywiście Urząd Miejski. Świetlica Środowiskowo–Sąsiedzka
z ul. Zamkowej przygotowała gry
i zabawy dla najmłodszych dzieci.
W namiotach i chatach ulokowały się Zakład Utylizacji Odpadów
Stałych, Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Tczewskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego, firmy
odpierające odpady (Clean–Bud
i PUM), Zakład Usług Komunalnych. Po raz pierwszy swoje stoisko miał Obwodowy Urząd Miar.
Rowerowy Tczew zorganizował

Firmy komunalne przygotowały atrakcje dla dzieci
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samorządowo-komunalnym
parking dla jednośladów. Zieleń Miejska i „Dziennik Bałtycki”
przygotowały akcję „Drzewko za
makulkaturę”.
Najmłodsi szaleli na trampolinie,
dmuchanych zamkach i zjeżdżalniach. Można było za darmo
przejechać się kolejką. Strażacy
proponowali dzieciom wspinaczkę po linie i podziwianie Tczewa
z 40-metrowej drabiny. Były też
pokazy judo.
Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki zaprosił mieszkańców do
licytacji samochodu – 9-osobowego busa marki Fiat Ducato Panorama. Samochód wyprodukowano
w 2000 r. Cena wywoławcza wynosiła 2000 zł. Do licytacji stanęło 15
chętnych. Ostatecznie samochód
został sprzedany za 8 tys. zł.
Imprezę zakończył wieczorny
koncert grupy Czarne Kwiaty,
a potem zaśpiewała gwiazda wieczoru – ANIA RUSOWICZ.
Za rok kolejna edycja pikniku samorządowo–komunalnego. Już
dzisiaj zapraszamy.

M.M.

Pieczątkę do koła fortuny można było zdobyć m.in. przy stoisku Straży Miejskiej

Licytacja budziła ogromne emocje – auto sprzedano za 8 tys. zł.

Wspólny taniec latino zaproponowało TCSiR

Licytowany samochód prezydenta budził zainteresowanie nawet
tych najmłodszych…

Zjeżdżalnie i dmuchańce cieszyły się dużą popularnością
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Festiwal Muzyczny UnderGramy
Centrum Kultury i Sztuki zaprasza na Festiwal Muzyczny UnderGramy, który odbędzie się 11 lipca w Amfiteatrze im. Grzegorza Ciechowskiego
w Tczewie. W ramach imprezy o godz. 21.00 wystąpi KULT!

P

rzesłuchania zespołów będą
odbywać się od godz. 14.00.
Wstęp wolny.

przebojów np. „Piosenka młodych
wioślarzy”, „Do Ani”, „Krew Boga”,
„Polska”, „Parada wspomnień”,
„Rząd oficjalny”, „Baranek”, „Kochaj
mnie, a będę twoją”, „Gdy nie ma
dzieci” i inne. Zagrali ponad 3000
koncertów. Występowali ośmiokrotnie w Jarocinie i wszystkich
innych festiwalach oraz przeglądach w Polsce. Oprócz tego gościli
na koncertach w Brazylii, Wielkiej
Brytanii, Irlandii, Holandii, Niemczech, Czechach, Szwecji, Stanach
Zjednoczonych. Ich koncerty to
ponad dwugodzinne spektakle.

Dodatkową atrakcją jest koncert
zespołu Kult, który rozpocznie się
o godz. 21.00. Bilety w cenie 30 zł.
Patronat honorowy objął Prezydent Miasta Tczewa Mirosław
Pobłocki.

UnderGramy

Konkurs przeznaczony dla zespołów amatorskich, nieposiadających kontraktu płytowego.
Głównym celem Festiwalu jest
promocja ciekawych, nieznanych
grup z nurtu szeroko pojętej alternatywy (rock, blues, reggae, metal itp.). Zespoły muzyczne mają
ponadto szanse zaprezentować
się przed profesjonalnym jury
i zaproszoną przez nas gwiazdą. „UnderGramy” ma ukazać, iż
w Polsce powstaje wiele ciekawych projektów muzycznych,
które z różnych względów nie
wypływają do tzw. mainstreamu.
Z roku na rok Festiwal cieszy
się coraz większym zainteresowaniem. W poprzednich latach
otrzymaliśmy zgłoszenia od ponad 200 zespołów amatorskich z

Polski i zagranicy! W celu urozmaicenia i podniesienia rangi „UnderGramy” corocznie zapraszamy
wybitnych twórców polskiej sceny artystycznej. W tym roku nasze
przedsięwzięcie uświetni swoim
występem legenda polskiej sceny rockowej – zespół KULT. Nadmienić należy, iż wokalistą grupy
jest doskonale wszystkim znany
Kazimierz Staszewski – czyli popularny Kazik.

KULT
Zespół powstał na początku 1982
roku w Warszawie. Swój pierwszy
koncert zagrał 7 lipca 1982 roku
w warszawskim klubie „Remont”.
KULT to chyba jedyny w Polsce zespół, który aktywnie i nieprzerwanie gra już od 30 lat. Nagrali 14 płyt
długogrających. Polscy radiosłuchacze znają doskonale ponad 30
utworów KULT-u ze wszystkich list

Skład zespołu: Kazik Staszewski
śpiew, saksofon, Janusz Grudziński klawisze, Piotr Morawiec gitara, Ireneusz Wereński bas, Wojciech Jabłoński gitara, Tomasz
Goehs, perkusja, Janusz Zdunek
trąbka, Tomasz Glazik saksofon
tenorowy, saksofon barytonowy,
Jarosław Ważny, puzon.
Niekwestionowanym liderem
zespołu jest Kazik Staszewski,
którego działalność zespołowa
jak i solowa charakteryzuje się
nie tylko sukcesami pod względem artystycznym ale i komercyjnym.

Biesiada disco polo w amfiteatrze
W ramach tegorocznej biesiady disco polo 18 lipca o godz. 18.00 usłyszymy największe hity muzyki tanecznej. W Tczewie wystąpią takie gwiazdy
jak POWER PLAY, EXAITED czy DIADEM. Imprezę poprowadzi Marcin Szesza. Bilety w cenie 20 zł.

POWER PLAY
Początki grupy Power Play to rok
2001. Zespół powstał z inicjatywy
lidera – Sylwestra Gazdy. Obecny
skład zespołu to: Sylwek – wokal,
Marcin „ketchup” – gitara, Karol
„czaruś” – perkusja.
Znani z ognistego temperamentu i niezwykłej przebojowości,
z natury nie lubią robić wokół siebie dużego szumu, ale gdy tylko
pojawią się na scenie, potrafią
zaczarować ludzi tak, że nogi
same rwą się do tańca. Jak sami
mówią o sobie: „Cieszymy się, że
muzyka którą tworzymy potrafi
bawić sprawiając, że na twarzy

wielu osób pojawia się uśmiech”.
Żywe instrumenty towarzyszące
im podczas koncertów sprawiają, że muzyka w ich wykonaniu
to niepowtarzalny styl, doskonałość dźwięku i nowoczesnych brzmień, a każda impreza
z udziałem POWER PLAY to niesamowite przeżycie i gwarancja dobrej zabawy, która na długo pozostanie w pamięci . Największe
hity zespołu to „Zawsze cos (oj
tam oj tam)”, „Skok w bok”, „Wole
Ole”, „Chce się żyć”, „Kochaj mnie”,
„Na Zawsze” i wiele innych... Od
roku 2009 zespół tworzy muzykę autorską. Wydanych zostało

5 albumów i 2 single. Powstały
również wideoklipy, które emitowane są w stacjach ogólnopolskich oraz cieszą się ogromną popularnością w internecie.
Grupa ma na swoim koncie setki
zagranych koncertów i eventow.
Podczas występów rozdawane
są płyty zawierające największe
hity zespołu.

EXAITED
Autorski projekt muzyczny Agnieszki Drewnickiej i Tomasza
Sidoruka. To mieszanka nowoczesnych stylów muzycznych
i tanecznych utrzymana w ryt-

mach dance electro czy r’n’b
jest cechą charakterystyczną
dla twórców zespołu. Współpracę zapoczątkował utwór „Taka
chciałeś mnie” prezentowany
w radiach lokalnych w 2005 roku.
Pierwszy oficjalny singiel - „Nie
chcę” wydany w roku 2006 to
autorska propozycja i początek
przygody ze sceną muzyczną.
W 2008 roku zespół zadebiutował
na scenie wielkiej imprezy Radia
Eska „Hity na Czasie” z kolejnym
singlem - „We Can Dance” który
już po krótkim czasie okazuje się
letnim hitem i pozostaje w czołówce list radiowych m.in gorącej
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FABRYKa SZTUK zaprasza
Fabryka Sztuk zaprasza wszystkich do odwiedzenia jej progów podczas wakacji. Warto podkreślić, że udział we wszystkich propozycjach
jest bezpłatny.

Zajęcia dla półkolonii:

•
•

Konkursy:

•

warsztaty plastyczne, lekcje,
zwiedzanie wystaw – stałe
propozycje dostępne na www.
fabrykasztuk.tczew.pl,
nowości: „W galerii sztuki”
– warsztaty towarzyszące
wystawie „Galeria Henryka
Kudzio. Kopie dzieł wielkich
mistrzów”,
ul. Podmurna 15, „Last minute
z historią Tczewa” – historyczny
spacer po Starówce połączony
z warsztatami plastycznymi

•

M. Śniegula

•

Warsztaty plastyczne dla grup
niezorganizowanych:
ul. 30 Stycznia 4

•

•
•

4 lipca, 18 lub 25 lipca, 1 sierpnia o godz. 11.00 – zapraszamy
całe rodziny,
lipcowe poniedziałki o godz.
17.00 – zapraszamy młodzież,
sierpniowe poniedziałki o
godz. 17.00 – zapraszamy dorosłych,

ul. Podmurna 12

•

wakacyjny freestyle dla dzieci
w każdą środę lipca i sierpnia
o godz. 11.00

dwudziestki radia Eska czy Planeta Fm. „Show Me Your Affection”
okazuje się kolejnym strzałem
w dziesiątkę. Zespół zaproszony po raz drugi na imprezę Eski
w Warszawie w 2009 r. wystąpił na
scenie obok największych zagranicznych gwiazd muzyki dance.
Wyjątkowy utwór „Sunshine” otworzył drzwi do wytwórni w Barcelonie. Hiszpańscy producenci
zainteresowani współpracą stworzyli z zespołem odrębny projekt
pod nową nazwą Ines. Tak kolejna
propozycja „Believe” (w remixie
Dj Nitro feat Ines) zagościł na
europejskich listach radiowych
w 2011 r. „Naucz mnie kochać”
– to najnowsza, bardziej osobista
propozycja Agnieszki. Utrzymana w stylu pop doskonale wpasowuje się w szereg utworów
sentymentalnych nagranych we
wcześniejszych latach. Obecnie
zespół pracuje nad materiałem

Spotkania dla dzieci
„Pod słoneczkiem”

•

gry, zabawy ruchowe, quizy z
nagrodami, ćwiczenia manualne – w lipcowe i sierpniowe
wtorki o godz. 14.00, dziedziniec Fabryki Sztuk

Koncerty na dziedzińcu
Fabryki Sztuk:

•
•

28 czerwca o godz. 18.00 - „W
jeden wieczór dookoła świata”
– Orkiestra Kameralna Progress,
15 sierpnia o godz. 18.00
– Orkiestra Kameralna Progress.

Objazdowe Kino Allegro

•

27 czerwca o godz. 18.00 – Zespół Ludowy z Birżai,

16 sierpnia o godz. 20.30, Bulwar Nadwiślański im. Księcia
Sambora II (w razie niepogody
pokaz odwołany).

muzycznym, który zaskoczy nie
tylko pomysłem i różnorodnym
brzmieniem mocno tanecznych

utworów, ale będzie to nowa odsłona której wierni fani z pewnością długo wypatrywali .

•

Podczas tegorocznej biesiady wystąpi m.in. trio Diadem

„Wakacje z aparatem” – pod
hasłem: kolory lata, regulamin
dostępny na: www.fabrykasztuk.tczew.pl,
„Pozdrowienia z…” – we
współpracy z LOT Kociewie – autor najciekawszych pozdrowień
wypisanych na kartce pocztowej i przesłanych w kopercie
wraz z wypełnionym kuponem
na adres Fabryki Sztuk otrzyma
nagrodę – niespodziankę.

Gra miejska „Odkrywaj Tczew”

•

sierpień – regulamin dostępny od połowy lipca na www.
fabrykasztuk.tczew.pl.

Wystawy:

•

stałe i czasowe – ul. 30 Stycznia 4, Podmurna 12 i 15

• plenerowe:
– od 21 sierpnia, „Grzegorz Ciechowski i Republika w obiektywie Mirosława Stępniaka”,
przed Urzędem Miejskim przy
pl. Marsz. Piłsudskiego 1
Szczegóły na:
www.fabrykasztuk.tczew.pl

DIADEM
Zespół Diadem powstał w 1996
roku. W skład zespołu wchodzi:
Mariusz Gołaszewski, Krzysztof Kamieński i Łukasz Popławski. Zespół
wydał 3 płyty, nakręcił kilkanaście
wideoklipów, które można zobaczyć ma antenie Polo TV. Najbardziej znane utwory to: „Kto więcej”,
„Nocy czar”, „Klaun”, „Samoloty”,
„Zabrałaś serce moje”, „Kochanie
Moje”, „Miałaś co chciałaś”, „Ciebie
nie ma”, „Pokochaj mnie” i wiele innych. Zespół posiada wieloletnie
doświadczenie na scenie. Do tej
pory koncertuje na terenie Polski.
Mieli okazję koncertować na terenie Stanów Zjednoczonych i krajów Unii Europejskiej. Mają własne studio nagrań, co daje im dużo
więcej możliwości przy tworzeniu
muzyki. Wydają płyty w największej w Polsce wytwórni fonograficznej, która zrzesza najbardziej
znane zespoły tego nurtu.
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mieście

MUZYCZNA STARÓWKA
Centrum Kultury i Sztuki po raz kolejny zaprasza w lipcu do wysłuchania koncertów
muzycznych na placu Hallera – w każdą niedzielę o godz. 16.00. Wstęp wolny!
5 lipca festyn rodzinny
od godz. 13.00, koncert od
godz. 16.00, wystąpi Gdańska
Orkiestra Ogrodowa – koncert
„Po polsku z przytupem”

Podczas inauguracji cyklu koncerów „Muzyczna Starówka” 5 lipca
zapraszamy już od godz. 13.00.
Partner wydarzenia – Bank Zachodni WBK – przygotował wiele
atrakcji dla całych rodzin. Będzie
miedzy innymi: malowanie buziek, wspólne malowanie farbami
szkicu miasta. Rozdawanie notesów, piłek plażowych, balonów,
długopisów, plecaków, kredek,
farbek, nie zbraknie słodyczy i innych gadżetów. Każdy kto pojawi

się w tym dniu na stoisku promującym akcję społecznościową „Tu
mieszkam, tu zmieniam”, dowie
się jak otrzymać dotację na projekty społeczne.

•
•
•

12 lipca – Tczewska Formacja Szantowa – koncert
pieśni mórz i oceanów
19 lipca – Bartosz Paprot
i Tomasz Fechner – koncert
„W hiszpańskich rytmach”
26 lipca – Kociewsko-kaszubska Orkiestra Dęta
„Torpeda” (zdjęcie obok)
– koncert „Kociewskie granie”

M. Śniegula

•

Partnerem wydarzenia jest Bank
Zachodni WBK.

Wakacje z Klubem Młodzieżowym „Przystań”
Stowarzyszenie Terapii i Profilaktyki Szkolnej „Przemiana’’ zaprasza
młodzież w wieku 13-18 lat do Klubu Młodzieżowego „Przystań” przy
ul. Kasztanowej 2.

K

lub otwarty jest od poniedziałku do piątku w godz.
15.00-20.00, w soboty – 10.0015.00, a w okresie wakacyjnym
od poniedziałku do piątku
w godz. 14.00-20.00.
Przez cały rok:
• umożliwiamy korzystanie
z komputerów z dostępem do
internetu
• oferujemy naukę gry na gitarze
• udostępniamy gry: piłkarzyki,
XBOX, bilard, tenis
• pomagamy w nauce w zakresie szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
• udzielamy porad i konsultacji
pedagogicznych oraz z zakresu doradztwa zawodowego
• mamy drużynę piłki nożnej
• wypożyczamy sprzęt sportowy i gry planszowe
• organizujemy wycieczki i wyjazdy
• organizujemy imprezy sportowe i rekreacyjne

Dodatkowo w czasie wakacji:
• spływ kajakowy rzeką Wdą
• rajd pieszy nad jezioro w Lubiszewie
• wyjazd do Gdańska (Stare
Miasto)
• rajdy rowerowe
• „noc klubowa” – warsztaty interpersonalne
• wspólne grillowanie
• koncert zespołu klubowego
• rajdy piesze po Tczewie
• turniej w piłkę nożną drużyn
niezrzeszonych
• nauka podstawowych kroków
tańca towarzyskiego
• wyjście na miejską pływalnię
– basen odkryty
• wyjście do kina Helios
• turnieje: gier komputerowych,
w lotki, bilard
• warsztaty kulinarne
• sesja fotograficzna w plenerze
• wycieczka do Torunia
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Porozmawiaj ze swoim radnym
Mieszkańcy Tczewa, mogą zgłaszać swoje problemy i opinie radnym. Poniżej podajemy, jak się z nimi skontaktować.
Mirosław Augustyn
przewodniczący Rady Miejskiej
tel. 601 618 532
adres e-mail:
augustyn.prm@gmail.com
Rajmund Dominikowski
wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
tel. 604 545 943
adres e-mail:
rajmunddominikowski@wp.pl
Kazimierz Ickiewicz
wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
tel. 512-232-454
adres e-mail:
kazimierzickiewicz@wp.pl
Jarosław Bartoszewski
tel. 605 320 319
adres e-mail:
genealog66@gmail.com
Krzysztof Bejgrowicz
tel. 883 632 923

adres e-mail:
krzysztof.bejgrowicz@interia.pl
Michał Bollin
tel. 535 800 304
adres e-mail:
pnp.bollin@gmail.com
Marek Byczkowski
tel. 785 198 649
adres e-mail:
djmareczko70@wp.pl

adres e-mail: stklimczak@tcz.pl

Marcin Szulc

Mieczysław Matysiak

tel. 602 376 093
adres e-mail:
szulcmarcin74@wp.pl

Bożena Chylicka

tel. 504 102 751

tel. 512 323 685
adres e-mail: krzy.ch04@wp.pl
Józef Cichon
tel. 058 532 25 13
adres e-mail:
jozefcichon60@gmail.com
Zenon Drewa
tel.): 519 084 738
adres e-mail: drewa@um.tczew.pl
Tomasz Klimczak
tel. 605 099 088

tel. 606 60 32 32
adres e-mail:
miecz.mat@gmail.com
Krzysztof Misiewicz
tel. 508-399-399
adres e-mail: mclaud@gd.onet.pl
Kazimierz Mokwa

Tomasz Tobiański
tel. 502 454 754
adres e-mail: ttobianski@wp.pl
Zbigniew Urban
tel. 697-715-100
adres e-mail:
zbigniew.urban@wp.pl

Bartosz Paprot

Ewa Ziółek-Radziszewska

tel. 668 027 906
adres e-mail:
bartosz.paprot@poczta.onet.pl

tel. 660 827 807
adres e-mail:
ewa.ziolek-radziszewska@o2.pl

Gertruda Pierzynowska

Józef Ziółkowski

tel. 602-277-869
adres e-mail:
g.pierzynowska@wp.pl

tel. 665 221 550
adres e-mail:
j.ziolkowski@fabrykasztuk.tczew.pl

Czesław Roczyński

Danuta Żywicka

tel. 668 425 508
adres e-mail: roczynski@wp.pl

tel. 888 238 115
adres e-mail: danzyw@op.pl

Urząd Miejski w Tczewie – Wydział Spraw Komunalnych
83–110 Tczew, ul. 30 Stycznia 1, tel./fax (058) 77 59 447, www.pee.tczew.pl, e–mail: pee@um.tczew.pl

II edycja konkursu „Lider segreguje i odzyskuje”
Urząd Miejski w Tczewie za pośrednictwem Pracowni Edukacji
Ekologicznej, działającej przy
Wydziale Spraw Komunalnych
i Inwestycji, od wielu lat promuje i koordynuje selektywną
zbiórkę surowców wtórnych
w placówkach oświatowych. Programy i konkursy ekologiczne dla
szkół pozwoliły już przekroczyć
ogromną ilość 100 ton surowców
za 2014 rok zebranych w szkołach
i przedszkolach. Za swoje wyniki
dyrektorzy i koordynatorzy poszczególnych placówek otrzymują corocznie nagrody w postaci
sprzętu czy pomocy dydaktycznych do pracowni szkolnych.

2014/2015. Ciekawostką są wyniki przekraczające 1, a nawet 2 tony
surowców od 1 ucznia.

Dla zwiększenia motywacji
w szkołach, w ubiegłym roku
szkolnym rozpoczęto konkurs dla
klas i pojedynczych uczestników,
w wyniku którego nagrodzono ok.
40 uczniów. W drugiej już edycji
tego konkursu pod nazwą „Lider segreguje i odzyskuje” liczba nagrodzonych przekroczyła
160 osób. Wynika z tego, że aż 160
rodzin z całego Tczewa osiągnęło wynik powyżej 150 kg surowców zebranych w ciągu właśnie
kończącego się roku szkolnego

W wyniku podliczenia wysiłków
poszczególnych uczniów i 230
klas, okazało się, że laureatami
nagród zostały:
3 klasy ze Szkoły Podstawowej
nr 12 – klasa 2 E (z wynikiem 175
kg w przeliczeniu na 1 osobę), 3
B (146 kg), 4 A (99 kg)
3 klasy ze Szkoły Podstawowej nr
11 – klasa 2 E (111 kg), 1 D (95 kg)
2 klasy ze Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 – klasa 6 A (291 kg),
6 D (200 kg)

Sukcesem jest to, że te 100 ton
nie trafiło do osiedlowych pojemników, a bezpośrednio do
odbiorców czystych surowców.
Jednym z nich jest Zakład Utylizacji Odpadów Stałych, który
od stycznia br. aktywnie włączył
się w odbiór surowców ze szkół
oraz został sponsorem konkursu,
częściowo pomagając Urzędowi Miejskiemu w sfinansowaniu
nagród.
Kategoria zespołowa „Najskuteczniejsza klasa”

1 klasa z ze Szkoły Podstawowej
nr 10 – klasa 2 C (90 kg)
oraz 1 klasa z Gimnazjum Katolickiego – klasa 1 C (125 kg)
Nagrodami dla klas są do wyboru: dofinansowania do wycieczek,
zakup pomocy dydaktycznych
do pracowni lub dofinansowanie
działań proekologicznych.
Kategoria indywidualna „Najefektywniejszy uczeń”, w której docenienie wysiłków indywidualnych
ma niewątpliwie wpływ na wynik
całej szkoły i na wynik osiągnięty
w skali całego miasta.
Na liście 166 nagrodzonych
znalazło się aż 58 uczniów ze
Szkoły nr 12, wieloletniego,
niekwestionowanego lidera
w selektywnej zbiórce. To właśnie
ta szkoła rozpoczęła i wyznaczyła
bardzo wysokie standardy postępowania z odpadami, a ostatnie
lata pokazały, że takich szkół jest
coraz więcej i że edukacja odpadowa przynosi bardzo dobre
efekty.
Nagrodzeni uczniowie (patrz
tabela na s. 16-17) otrzymali
od Urzędu Miejskiego nagrody

w postaci kart prezentowych na
książki, gier planszowych, puzzli
oraz innych upominków.
Nie sposób również pominąć
roli koordynatorów w poszczególnych szkołach. To od ich
współpracy z pojedynczymi klasami, odbiorcami surowców oraz
Urzędem Miejskim zależą sukcesy poszczególnych placówek na
polu popularyzacji selektywnej
zbiórki. Serdecznie dziękujemy
wszystkim, a szczególnie tym,
których współpraca z PEE była na
najwyższym poziomie: Agnieszce
Huzarek i Katarzynie Nowak z SP
12, Marcinowi Miotkowi z SSP 2,
Ewie Szwaczce, Hannie Rynkiewicz z Gimnazjum nr 3, Izabeli
Hinz z SP 8, Annie Manuszewskiej, Andżelice Szewe oraz Dorocie Jażdżewskiej z SP 10, Cezaremu Wójcikowi z SP 7, Katarzynie
Świątkowskiej z Gimnazjum nr 2,
Katarzynie Rezmer z SP 11.
Serdecznie dziękujemy uczniom
i ich rodzinom za zaangażowanie w ekologiczne postępowanie
z odpadami i zapraszamy do kolejnej edycji konkursu.

(ABP)
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Lp.

Imię i nazwisko ucznia

1.

Maksymilian Osowski

2.

Oliwia Grzankowska

3.

Kacper Koitka

4.

Bartosz Burdziski

5.

Julian Buchholz

6.

Sebastian Andryka

7.

Mikołaj Frydrychewicz

8.

Tamara Krakowiak

9.

Nikola Grabowska

10.

Aleksandra Jasińska

11.

Miłosz Walkowiak

12.

Małgorzata Błażek

13.

Adam Zbyroski

14.

Agnieszka Klein

15.

Kacper Alfuth

16.

Natalia Maj

17.

Małgorzata Zakrzewska

18.

Amelia Kwiatkowska

19.

Maksymilian Maj

20.

Zuzanna Grzella

21.

Paulina Reglińska

22.

Weronika Klamann

23.

Julia Piekarska

24.

Maciej Brzycki

25.

Filip Ostrowski

26.

Jakub Kosmacz

27.

Marta Grzesik

28.

Piotr Lakos

29.

Adam Mitrus

30.

Adam Pałasz

31.

Kinga Iwanowicz

32.

Błażej Kirszenstein

33.

Damian Broda

34.

Emilia Nawrocka

35.

Zuzanna Dziedzic

36.

Julia Jezierska

37.

Marcel Znaniecki

38.

Michał Filarski

39.

Julia Wryk

Łączna ilość
zebranych
Szkoła klasa surowców
wtórnych
w kg

SSP 2
SP 10
SSP 2
SP 12
SSP 2
SP 11
SP 12
SP 8
SP 11
G1
G2
SP 12
ZSK
ZSK
SP 10
SP 11
SP 12
SP 12
SP 12
SP 12
SP 12
SP 10
SP 12
G3
ZSK
SP 11
ZSK
SP 11
G3
SP 11
SP 12
SP 10
SP 11
G3
SP 12
SP 12
SP 12
SP 12
SP 11

6D
2C
6A
3B
6A
6B
2E
5B
2E
3B
3A
2E
1C
3A
4A
3A
2E
3B
1A
4G
4G
2B
4B
3D
1C
1C
1C
2E
3D
1D
4A
5C
1D
3C
2E
6A
5C
2B
1D

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

2948

40.

Aleksandra Tomasik

2845

41.

Zuzanna Kosior

2816

42.

Julia Wołyńska

2160

43.

Hanna Arendt

1751

44.

Michał Zieliński

1492

45.

Wiktor Kowalski

1410

46.

Jakub Szkuat-Żytkowiak

1300

47.

Szymon Kirszenstein

1280

48.

Kacper Bracik

1200

49.

Patryk Kawiński

1000

50.

Kacper Bieniek

993

51.

Martyna Niedziałkowska

930

52.

Bartek Radkowski

808

53.

Kamil Lipski

798

54.

Monika Radkowska

743

55.

Agnieszka Serafin

735

56.

Jakub Drajewski

703

57.

Magdalena Rutkowska

687

58.

Kinga Marchel

684

59.

Ida Słomska

60.

Amelia Zakrzewska

Łączna ilość
zebranych
Szkoła klasa surowców
wtórnych
w kg

65.

Miłosz Frankiewicz

ZSK
SP 5
SP 12
SP 12
SP 12
SP 12
SSP 2
SP 10
SP 12
G3
SP 10
SP 10
SP 10
SP 12
SP 10
SP 12
SP 12
SP 10
SP 7
SP 11
SP 10
G3
SSP 2
SP 11
SP 12
SP 11

66.

Zuzanna Misiewicz

SP 12

5D

296

67.

Julia Łaś

SP 12

5A

294

68.

Karolina Rozkowińska

SP 8

6B

293

69.

Anna Kamień

SSP 2

1E

286

545

70.

Zuzanna Wędzikowska

SP 8

4A

285

543

71.

Ksawier Sabal

SP 10

1B

281

533

72.

Filip Przeperski

SP 10

1H

280

528

73.

Mikołaj Zaniewicz

SP 12

3F

280

74.

Milan Krakowiak

SP 8

1A

280

665
663
660
652
633
607
600
590
558

525
512
511
464

61.

Piotr Stawicki

62.

Mikołaj Gostomski

63.

Julia Zielińska

64.

Jaśmina Zaniewicz

1C
3B
6C
6A
3E
3C
3B
5C
5F
1C
1A
4C
0A
5A
2E
6B
2E
5A
5A
1C
2B
1F
2C
1E
1C
1D

459
440
439
437
420
406
381
374
371
361
360
354
353
341
330
330
326
320
320
317
314
312
308
304
303
299

75.

Konrad Burdon

SP 7

5B

280

76.

Natalia Pelplińska

SP 10

1F

277

77.

Wiktoria Węglarska

SP 10

3D

275

78.

Oliwia Olszak

SP 5

4B

275

463

79.

Wiktoria Galinska

SSP 2

6B

272

460

80.

Agata Górna

SP 12

6A

272
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Łączna ilość
zebranych
Szkoła klasa surowców
wtórnych
w kg

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

81.

Laura Poznysz

SP 11

1E

82.

Daria Zaborowska

SP 12

83.

Kornelia Wołoszyk

SSP 2

Łączna ilość
zebranych
Szkoła klasa surowców
wtórnych
w kg

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

270

124.

Marta Śmiałek

SP 12

4A

269

125.

Marcin Czaja

6A

269

126.

Aleksandra Szulik

6C

193

SP 12

2E

192

SP 12

4B

190

84.

Kacper Pach

SSP 2

4C

266

127.

Szymon Zwara

G3

3D

190

85.

Kacper Pestka

SP 12

2E

261

128.

Jan Lippke

SP 12

5F

188

86.

Radosław Birna

G2

3C

259

129.

Oliwia Jaszczak

SP 12

4G

183

87.

Maciej Grzegorczyk

SP 8

3A

250

130.

Bartosz Pepliński

SP 12

4A

181

88.

Julia Pięta

SSP 2

6D

248

131.

Weronika Solecka

SP 12

4B

181

89.

Martyna Ławrynowicz

SP 12

1B

245

132.

Maciej Skierka

SSP 2

1F

179

90.

Amelia Kaszubowska

SP 11

1C

243

133.

Filip Spławiński

G3

2C

179

91.

Wojciech Jeśman

SP 8

1B

240

134.

Zuzanna Urbańska

SP 12

1C

178

92.

Kornelia Jarkowicz

SP 8

3A

240

135.

Małgorzata Brykarczyk

SP 11

1C

176

93.

Jan Turski

SSP 2

6D

237

136.

Michał Grodź

SP 10

6C

175

94.

Mateusz Cymanowski

G3

2H

235

137.

Kornelia Kurowska

SP 12

4A

172

95.

Agnieszka Łukowicz

SP 12

5E

234

138.

Oliwier Jendrzejewski

SP 12

1E

171

96.

Kacper Łosiak

SP 11

1E

234

139.

Dawid Bednarczyk

G2

3C

171

97.

Kacper Wielewicki

SP 12

5F

228

140.

Kamil Irzyk

G3

2F

170

98.

Wiktoria Szubowska

SSP 2

3B

227

141.

Wiktor Kulla

SP 8

4B

166

99.

Kacper Wiśniewski

G3

1G

225

142.

Oliwia Szczeblewska

SSP 2

2C

166

100.

Krzysztof Chmielecki

SP 10

5B

220

143.

Olga Wyczyńska

SP 11

1C

162

101.

Weronika Sadowska

SP 10

3A

220

144.

Dawid Kalkowski

G2

2A

160

102.

Nikola Stankiewicz

SSP 2

1D

219

145.

Patryk Szczukowski

G1

2A

160

103.

Łukasz Gładysz

SP 12

6F

216

146.

Oliwier Maras

SP 7

6A

160

104.

Mateusz Kowalski

SP 12

3A

216

147.

Weronika Odrowska

SP 7

5B

160

105.

Leokadia Świeciak

SSP 2

2C

216

148.

Maksymilian Meyer

SP 10

2B

159

106.

Maja Chrobak

SP 12

4A

215

149.

Kornelia Frankiewicz

SP 11

6B

159

107.

Jakub Laufer

SSP 2

6A

215

150.

Aleksandra Telefus

SP 12

6B

159

108.

Oliwia Boguszewicz

SP 12

6A

213

151.

Natalia Tybus

SSP 2

5B

158

109.

Kacper Tibus

SP 12

5A

212

152.

Agata Lewandowska

G3

3C

158

110.

Patrycja Głębocka

ZSK

3B

210

153.

Wiktoria Bonarska

SP 12

2C

157

111.

Patryk Sabatowski

SSP 2

3B

209

154.

Julia Janas

SP 11

3A

155

112.

Mateusz Zieliński

G3

1E

205

155.

Adrian Serafin

SP 12

1C

154

113.

Kinga Gawrońska

G3

1F

203

156.

Izabela Raciborska

SP 12

1C

154

114.

Igor Wosik

SP 12

3C

201

157.

Olgierd Witkiewicz

SP 12

3F

153

115.

Wojciech Kacprzak

SP 12

6A

201

158.

Anastazja Smagliska

SP 12

1C

152

116.

Kamila Jęczmień

SP 12

6D

200

159.

Julia Bajdak

SP 8

1A

152

117.

Kinga Listewnik

SP 5

4D

200

160.

Szymon Kamiński

SP 8

4B

152

118.

Maciej Haraszczuk

SP 11

2E

199

161.

Agnieszka Linda

SP 12

4B

151

119.

Julia Wierzchowska

SP 8

5B

198

162.

Jagoda Stawicka

SP 12

1C

151

120.

Bartosz Wyczling

G3

1D

197

163.

Amelia Rozum

SP 10

1A

150

121.

Zuzanna Kampowska

SP 11

6B

196

164.

Agata Szajda

SP 10

1A

150

122.

Adrian Szczypior

SP 11

1D

196

165.

Miłosz Dąbkowski

G3

2C

150

123.

Agata Łucka

SP 10

4A

194

166.

Klaudia Solecka

G1

2G

150
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KULISY MIĘDZYWOJENNEGO TCZEWA (4)
Osoby cierpiące na zęby znajdą troskliwą pomoc i ulgę. Specjalność: rwanie zębów połączone z znieczuleniem. Nowe szczęki, przeróbkę
takowych i reparację załatwia się w najkrótszym czasie. Szczęki bez płyt, mostki złote,
korony itp.... – tak brzmi treść ogłoszenia zakładu dentystycznego Małgorzaty Pokrzywnickiej, znajdującego się przy ówczesnej ulicy Dworcowej (obecnie Stefana Kardynała
Wyszyńskiego), które ukazało się na łamach
„Dziennika Tczewskiego” – pierwszej polskiej gazety w naszym mieście. Za sprawą
tego tytułu przez dwadzieścia lat sześć razy
w tygodniu tczewianie zaopatrywali się w
garść informacji o wydarzeniach na świecie, w
kraju i sąsiedztwie. Dla nas potomnych szczególne znaczenie nabiera treść kronik lokalnych. Równie ciekawe są drobne ogłoszenia,
reklamy, od których aż roi się w gazecie. Ich
namiastkę prezentujemy w tym numerze.
Dodać należy, że „Dziennik Tczewski” po
ośmiu latach ukazywania się zmienił tytuł
na „Goniec Pomorski”, pierwotną nazwę zachowując w podtytule. Początkowo był drukowany w Pelplinie, a potem w Tczewie przy
ul. Kościuszki. Nic w tym dziwnego, skoro
„Dziennik Tczewski” stanowił swoistą mutację pelplińskiego „Pielgrzyma”. Politycznie
reprezentował poglądy endecji. Regionalistów zainteresuje z pewnością dodatek do
pisma zatytułowany „Kociewie”, redagowany
przez Edmunda Raduńskiego. Redaktor najbardziej kojarzy się współczesnym z pierwszą
monografią Samborowego grodu, której był
autorem. Myliłby się ten, kto uważa, że tylko

„Dziennik Tczewski” ukazywał się na przedwojennym, lokalnym rynku wydawniczym.
Zainteresowanym tym tematem polecamy
publikację Wiktora Peplińskiego „Prasa pomorska w Drugiej Rzeczypospolitej” oraz
artykuł Ewy Rogalskiej „Prasa tczewska od
połowy XIX wieku do 1939 roku ” z numeru
45. „Kociewskiego Magazynu Regionalnego”.
Z kolei żądnych informacji o codzienności

międzywojennego Tczewa, które zawarte są
na łamach tamtejszej prasy, odsyłamy na forum Dawny Tczew – wątek „Dawnych reklam
i ogłoszeń czar”.

M. K.

Fabryka Sztuk
ul. 30 Stycznia 4
83-110 Tczew
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Krótko

Westernowe klimaty na starówce!

M. Śniegula (2)



12 czerwca kilkuset mieszkańców
Tczewa przeniosło się na Dziki Zachód. A to za sprawą tegorocznej
edycji Święta Ulicy.
Na placu Hallera wyrosło miasteczko rodem z westernu,
a poszczególne stoiska oferowały
atrakcje nawiązujące do tematu
imprezy.
– Cieszę się niezmiernie, że
mieszkańcy Starego Miasta wraz
z wolontariuszami i pracownikami Zarządu Miejskiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej
oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przygotowali tak

wspaniałą imprezę. Zapraszam
wszystkich do wspólnej zabawy
– tymi słowami gości powitał
Adam Urban, wiceprezydent
miasta do spraw społecznych,
który wcielił się w rolę szeryfa.
Święto Ulicy zorganizowano
z myślą o mieszkańcach w każdym wieku, jednak najwięcej frajdy dostarczyło dzieciom, które za
udział w poszczególnych działaniach i konkursach otrzymywały
złote kamyczki wymienialne na
nagrody!
Na scenie mogliśmy podziwiać
m.in. dzieci z Przedszkola „Siedem Darów”, świetlicy środowi-

skowo-sąsiedzkiej PKPS i Szkoły
Podstawowej nr 5, występy zespołów „Wiecznie Młodzi”, „Fisolki”, „Cantus”, „Bluesowy Latawiec”,
chór Klubu Seniora Spółdzielczego Domu Kultury na Suchostrzygach oraz Grupę Tczewską
„Awangarda”.
Poza sceną czekały na nas warsztaty rękodzielnicze i plastyczne, gry stolikowe, sportowe i podwórkowe, wspólne szycie lalek,
malowanie twarzy, trampolina,
cymbergaj, dmuchany zamek,
wata cukrowa oraz wykonywanie
totemów. Dużą popularnością
cieszyły się portrety, wykonywane przez artystkę plastyka.
W tym roku w organizację wydarzenia zaangażowało się 20
mieszkańców dzielnicy, którzy
samodzielnie opracowali plan
imprezy, przygotowali dekoracje i prowadzili cześć działań.
Wsparły ich instytucje kulturalne i oświatowe, stowarzyszenie
„Dawny Tczew”, Lokalna Organizacja Turystyczna „Kociewie”,
Fundacja „Pokolenia”, Straż Miejska i Komenda Powiatowa Policji
w Tczewie.
Obchody Święta Ulicy objęte są
honorowym patronatem Prezydenta Miasta Tczewa.

M.Ś.

DYŻURY W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW MIESZKAŃCÓW
M irosław Pobłocki, prezydent Tczewa, przyjmuje interesantów
– w czwartki w godz. 14.00–16.00;
zastępcy prezydenta Tczewa – Adam Urban – w czwartki w godz. 14.00–16.00,
a Adam Burczyk – w poniedziałki w godz. 14.00–15.30.

Statek „Tczew” – w lipcu
początek budowy

Polska Żegluga Morska rozpoczyna w tym roku program inwestycyjny planowany na lata
2015-2020. Jak poinformował
Paweł Szynkaruk, dyrektor naczelny PŻM, dla jednego ze statków planowanych do budowy
w ramach tego programu, PŻM
postanowiła wybrać imię m/s
Tczew.
Rozpoczęcie budowy statku
(cięcie blach) przewidziane jest
na lipiec tego roku. Wodowanie
odbędzie się w kwietniu 2016 r.,
natomiast chrzest „Tczewa” i jego
wejście do floty PŻM zaplanowano na czerwiec 2016 r.
M/s Tczew będzie typowym
masowcem do przewozu takich
ładunków jak zboża, nawozy
sztuczne czy węgiel. Statek będzie miał 190 m długości, 28 m
szerokości i 10 m zanurzenia.
	Najładniej utrzymany

dom, balkon, elewacja
budynku, otoczenie

Trwa konkurs na najładniej
utrzymany dom, balkon, elewację budynku, otoczenie. Konkurs odbywa się po raz osiemnasty. Zgłoszenia przyjmujemy
do 15 lipca br.
Konkurs przeprowadzany jest
w następujących kategoriach;
• dla budynków jednorodzinnych - gdzie oceniana
będzie elewacja budynku,
zagospodarowanie działki
oraz utrzymanie otoczenia,
• dla budynków wielomieszkaniowych, gdzie oceniać
będziemy: zagospodarowanie i utrzymanie otoczenia, najładniej utrzymany
balkon, elewację budynku
w obszarze rewitalizacji.
Uczestnik konkursu może być
nagrodzony tylko w jednej kategorii.
Udział w konkursie na najładniej
utrzymany dom, balkon, otoczenie mogą brać osoby fizyczne
z terenu Tczewa. Konkurs na
najładniejszą elewację kierowany jest do wspólnot mieszkaniowych, administratorów
i zarządców budynków, którzy
ukończyli remont lub renowację
budynku w części obejmującej
przynajmniej jego fasadę w roku
2014. Należy przedstawić aktualne zdjęcie zgłaszanej posesji,
balkonu, otoczenia.
Zgłoszenia przyjmowane będą
do 15.07.2015 r. w Wydziale
Spraw Komunalnych i Inwestycji II piętro pok. 42-43 tel. 58 77
59 439/474
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