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T C Z E W

PANORAMA MIASTAPANORAMA MIASTA
W NUMERZEOTWIERAMY NOWOSUCHOSTRZYCKĄ

28 LISTOPADA otwieramy ulicę Nowosuchostrzycką. O godz. 14.00 zapraszamy 
wszystkich, którzy chcą „wypróbować” nową drogę, zanim przejmą ją zmoto-
ryzowani. Zapraszamy mieszkańców Tczewa – starszych i młodszych, space-
rujących i biegających, na rowerach, hulajnogach, rolkach, z kijkami, itd. 

800-metrowa ulica przecinająca największe tczewskie osiedle powsta-
ła w ciągu siedmiu miesięcy, dzięki środkom z budżetu miasta i wsparciu 
z programu tzw. schetynówek.

● Usiądź z panem Romanem 
– na staromiejskim deptaku 
stanęła ławeczka z figurą 
Romana Landowskiego

● Pracodawcy Pomorza 
podpisali porozumienie 
o współpracy z miastem

● Słodko i patriotycznie 
świętowaliśmy niepodległość

● Na starówce szykują się 
ulgi dla gastronomików

● 5 grudnia – po raz drugi 
„odpalamy” rowerową choinkę

● Konkurs na najpiękniejsze 
świąteczne iluminacje
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Spotkanie opłatko-
we tczewian – tzw. 
wigilia miejska od-
będzie się w tym 
roku po raz jedena-
sty, tym razem jed-
nak w innym miej-
scu i o innej porze. 

Uroczystość odbędzie 
się w niedzielę 22 grud-
nia. Część religijna (ży-
czenia, dzielenie się opłatkiem, kolędy) odbędzie się na pl. Św. Grzegorza 
– początek już o godz. 14.00.

Poczęstunek natomiast przygotowany zostanie w parku za Centrum 
Kultury i Sztuki. Tego samego dnia, o godz. 13.30 odsłonimy fi-
gurkę ZIMY na pl. Hallera. Równocześnie trwać będzie Jarmark 
Bożonarodzeniowy (więcej na str. 9).

Darczyńców, którzy na spotkanie wigilijne chcieliby ofiarować pro-
dukty spożywcze prosimy o kontakt z Urzędem Miejskim pod nume-
rem tel. 58 77 59 364 (e-mail: ludwik.k@wp.pl).

Organizatorem spotkania jest Urząd Miejski w Tczewie.
M.M.

XXXVIII SESJA
Porządek obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Tczewie

na dzień 28 listopada 2013 r. (czwartek) 
o godz. 10.00 w sali konferencyjnej im. F. Fabicha 

w Urzędzie Miejskim w Tczewie

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 31 paździer-

nika 2013 r. 
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za listo-

pad 2013 r.
6. Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych w okresie 

od 31 października do 27 listopada 2013 r.

II. CZĘŚĆ DRUGA:
 7. Informacja o realizacji systemu zadań selektywnej zbiórki odpadów.
8. Podjęcie uchwał w sprawie: 

8.1 wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku 
od nieruchomości, rolnego i leśnego,
8.2 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komu-
nikacyjnych i dworców na terenie Tczewa oraz warunków i zasad 
korzystania z nich przez przewoźników wraz ze stawkami opłat,
8.3 wprowadzenia „Tczewskiej Karty Rodziny Wielodzietnej”, 
8.4 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego,
8.5 zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywa-
nia prac społecznie użytecznych w mieście Tczewie  na rok 2014,
8.6 wystąpienia Gminy Miejskiej Tczew ze Stowarzyszenia pod 
nazwą „Forum Rewitalizacji”  
8.7 wystąpienia Gminy Miejskiej Tczew ze Stowarzyszenia Gmin 
Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Bałtyk.

9. Zgłaszanie interpelacji i zapytań oraz wniosków.
10. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, ży-

czenia itp.).
 Porządek sporządzono 14 listopada 2013 roku.

Aktualności

KTO JEST KIM W RADZIE MIEJSKIEJ
CZESŁAW ROCZYŃSKI

PANORAMA MIASTA – BIULETYN INFORMACYJNY SAMORZĄDU MIASTA TCZEWA
RADA PROGRAMOWA: przewodniczący – Kazimierz Ickiewicz

CZŁONKOWIE – Zenon Drewa, Katarzyna Mejna, Barbara Kamińska, Włodzimierz Mroczkowski, Zbigniew Urban
REDAKTOR NACZELNA – Małgorzata Mykowska

Urząd Miejski Tczew, Biuro Rzecznika Prasowego  77-59-322
WYDAWCA: Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta,

ul. J. Dąbrowskiego 6,  531-35-50; 531-36-37

Ma 48 lat. Od 28 lat jest nauczycielem i wycho-
wawcą młodzieży. Obecnie pełni funkcję dy-

rektora Zespołu Szkół Technicznych im. kmdra An-
toniego Garnuszewskiego w Tczewie. Za swoją pracę 
w 2006 r. otrzymał nagrodę Starosty Tczewskiego, 
w 2010 za szczególne zasługi dla oświaty i wychowa-
nia „Medal Komisji Edukacji Narodowej”. 

W tczewskiej Radzie Miejskiej zasiada po raz dru-
gi, jako osoba bezpartyjna. W bieżącej kadencji jest członkiem klubu 
radnych „Porozumienie na Plus”. 

Pracuje w Komisji  Opiniującej tytuł: „Honorowy Obywatel Mia-
sta Tczewa” – jako jej przewodniczący. Jest przewodniczącym Komisji 
Finansowo-Budżetowej oraz  członkiem Komisji Edukacji, Kultury 
i Kultury Fizycznej. 

W Radzie Miejskiej reprezentuje mieszkańców  z osiedla Śródmie-
ście, jednak interesuje się sprawami wszystkich mieszkańców Tczewa.

Pracując w Radzie Miejskiej stara się poprawić bezpieczeństwo 
mieszkańców, estetykę miasta, jakość dróg,  szczególnie osiedla Śród-
mieście. Będzie czynił starania o zwiększenie ilości miejsc parkingo-
wych  na tym osiedlu. Jego marzeniem jest, aby młodzi mieszkańcy 
naszego miasta mieli optymalne warunki do zdobywania wiedzy i po-
znawania kultury, co w przyszłości ułatwi im start w dorosłe życie.

Studia magisterskie ukończył na WSP w Bydgoszczy, podyplomowe: 
informatyka – Uniwersytet Gdański, pedagogika obronna – Akademia 
Marynarki Wojennej w Gdyni, matematyka – Wyższa Szkoła Ekono-
miczno – Humanistyczna w Elblągu. 

Jest żonaty i ma dwoje dzieci – syna – studenta Politechniki Gdań-
skiej i córkę – studentkę Akademii Medycznej. Jego pasją są podróże po 
Polsce i świecie, a także czytanie książek. Interesuje się także sposoba-
mi udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Wiedzą z tego zakre-
su stara się dzielić z młodzieżą szkolną. Czas wolny najchętniej spędza 
w gronie rodzinnym, w ogródku działkowym i wśród przyjaciół. 

Adres mailowy: czeslawwsag@wp.pl

22 grudnia na pl. Św. Grzegorza
SPOTKANIE OPŁATKOWE TCZEWIAN

Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki zaprasza wszystkich 
mieszkańców na publiczną debatę na temat budżetu miasta 
na 2014 rok.

Spotkanie będzie okazją do przedstawienia propozycji i oczekiwań, jakie 
wobec przyszłorocznego budżetu miasta mają mieszkańcy, organizacje, 
instytucje, a także realnych możliwości finansowych miasta w przy-
szłym roku.

Debata odbędzie się w środę 27 listopada o godz. 17.30 w sali nr 8 
w Urzędzie Miejskim w Tczewie.

ILU NAS JEST?
Na początku listopada w Tczewie zameldowanych było 59 181 osób, 
w tym 57 947 na pobyt stały i 1234 na pobyt czasowy. Od początku 
października przybyło 52 mieszkańców miasta.

27 listopada, godz. 17.30
PREZYDENT TCZEWA ZAPRASZA 
NA DEBATĘ BUDŻETOWĄ
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Aktualności

Prezydent Tczewa Mirosław 
Pobłocki zaprasza wszyst-

kich mieszkańców na otwarcie ul. 
Nowosuchostrzyckiej – 28 listopada 
o godz. 14.00 (od strony ul. Żwirki). 
Jako pierwsze nową ulicą przejadą 
zabytkowe samochody. Zaprasza-
my też wszystkich, którzy, zanim 
ulica oddana zostanie kierowcom, 
chcieliby ją „wypróbować” – na 
rolkach, rowerach, hulajnogach, 
pieszo, z kijkami, biegiem itp. 

Na uroczystość zostali też 
zaproszeni m.in. wojewoda po-
morski Ryszard Stachurski, 
marszałek woj. pomorskiego 
Mieczysław Struk, przed-
stawiciele Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad 
oraz wykonawca inwestycji.

Budowa ul. Nowosuchostrzyc-
kiej rozpoczęła się na początku 
kwietnia. Droga przecina naj-
większe tczewskie osiedle – Su-
chostrzygi łącząc al. Solidarności 
z ul. Żwirki. Długość drogi to ok. 

Po raz drugi na terenie zin-
tegrowanego węzła trans-
portowego w Tczewie stanie 
rowerowa choinka. W ubie-
głym roku była to jedyna 
taka choinka w Polsce.

Mieszkańcy Tczewa (i nie tylko 
Tczewa) odpowiedzieli na nasz 
apel i chętnie przekazywali swo-
je stare rowery lub i części na 
kolejną rowerową choinkę. Do jej 
budowy zostaną wykorzystane ro-
wery przekazane przez tczewian 
w ubiegłym roku, ale chcieliśmy, 
żeby tym razem choinka była jesz-
cze bardziej widoczna i okazała. 
Dlatego w tym roku również prosi-
liśmy mieszkańców o przyłączenie 
się do naszej akcji i do podarowa-
nia rowerów. Ze wszystkich tych 
elementów w grudniu powstanie 
rowerowa choinka.

Swój jednoślad przekazał 
m.in. radny miejski Roman 
Kucharski (na zdjęciu).

– Rower służył mi przez 15 lat. 
Kupiłem go w Gdańsku Oruni. 
Gdy w 2006 r. zostałem radnym 
Rady Miejskiej, postanowiłem na 
rowerze promować Tczew – mówi 
Roman Kucharski.

Radny ozdobił rower elemen-
tami kojarzącymi się z Tczewem 
– wykorzystał logo miasta, propor-
czyk z herbem Tczewa i inne ele-
menty „promocyjno-dekoracyjne”. 
– Chciałem, aby rower wzbudzał 
zainteresowanie Tczewem i tak 
się stało – twierdzi radny, który na 
dwóch kółkach jeździł nie tylko po 
Tczewie, ale też m.in. po Ciecho-
cinku, Warszawie, Dziwnówku. 

Jak przyznał radny, rower już 
mocno się zużył – teraz czas na 
nowy, który również będzie pro-
mował Tczewa. A stary… będzie 
ozdobą rowerowej choinki.

Zapraszamy na węzeł trans-
portowy – 5 grudnia.

M.M.

Teraz każdy może usiąść na 
ławce obok Romana Landow-
skiego, regionalisty zasłużo-
nego dla Tczewa i Kociewia.
Ławeczka ustawiona została 14 li-
stopada na deptaku przy ul. Jaro-
sława Dąbrowskiego. Odsłonili ją 
Mirosław Pobłocki, prezydent 
Tczewa oraz syn Romana Lan-
dowskiego – Janusz.

– To dla mnie bardzo wzrusza-
jąca chwila, usiąść na ławce obok 
ojca. Mam nadzieję, że ta ławecz-
ka przyczyni się do popularyzacji 
jego dorobku literackiego – powie-
dział Janusz Landowski. 

– Już od pewnego czasu szukali-
śmy postaci związanej z Tczewem, 
a jednocześnie znanej i cenionej 
przez mieszkańców – powiedział 
prezydent Mirosław Pobłocki. 
– To miejsce również zostało wy-
brane nieprzypadkowo. To stąd 
jest bardzo blisko do Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej, z którą Roman 
Landowski był związany przez 
wiele lat. Ta ławeczka to początek 
nowości w małej architekturze 
naszego miasta.

Naturalnej wielkości fi gurę 
wykonał gdański artysta Cze-
sław Gajda. 

Dzień odsłonięcia ławeczki 
zbiegł się z fi nałem Konkursu 
Literackiego im. Romana Lan-
dowskiego, który już po raz szósty 
odbywa się w Tczewie. – Impreza 
promuje twórczość kociewskich 
twórców – Romana Landowskie-
go, Andrzeja Grzyba, Zygmunta 
Bukowskiego, ks. Janusza Sta-
nisława Pasierba, ks. Franciszka 

Usiądź na ławce z Panem Romanem

Kameckiego. Konkurs adresowa-
ny jest przede wszystkim do dzieci 
i młodzieży z trzech kociewskich 
powiatów – powiedziała Ele-
onora Lewandowska, prezes 
Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Tczewskiej. 

Eleonora Lewandowska przy-
pomniała też życiorys i dokonania 
Romana Landowskiego. 

Regionalista urodził się 
w 1937 r. w Świeciu nad Wisłą, 
od 1950 r. związał się z Tczewem 
– był uznanym poetą, prozaikiem 
i publicystą. Swoją pracą zawo-
dową i działalnością społeczną 
na stałe wpisał się w życie mia-
sta. Należał do współzałożycieli 
Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Tczewskiej i Kociewskiego Kan-
toru Edytorskiego, Dyskusyjnego 
Klubu Filmowego „Sugestia”, 
Sceny Literackiej „Propozycje”. 

Kierował redakcją „Kociewskie-
go Magazynu Regionalnego” 
i był redaktorem w Wydawnic-
twie Diecezjalnym w Pelplinie. 
Współpracował z „Pielgrzymem” 
i „Dziennikiem Bałtyckim”. W do-
robku pisarskim ma kilkanaście 
książek, m.in. „Tczew – spacery 
w czasie i przestrzeni”. Za dzia-
łalność na rzecz miasta otrzymał 
medal tczewskiego samorządu 
„Pro Domo Trsoviensi” oraz Ho-
norowe Obywatelstwo Miasta 
Tczewa. Zmarł w 2007 r.

Ławeczka bardzo spodobała 
się dzieciom, które błyskawicznie 
dosiadły się do Romana Landow-
skiego. Każdy chciał mieć z nim 
zdjęcie…

M.M.

(O VI Konkursie Literackim im. R. 
Landowskiego piszemy na str. 13)

Otwieramy Nowosuchostrzycką

800 m. Wzdłuż ulicy biegnie chod-
nik i ścieżka rowerowa. Wzdłuż 
domków jednorodzinnych, na od-
cinku ok. 300 m usytuowane są 
ekrany akustyczne o wys. 3-4,5 m 
– aluminiowe z elementami ze 
szkła. Przy tzw. drodze serwiso-
wej zbudowano ponad 120 miejsc 
parkingowych.

Inwestycja zrealizowana zosta-
ła przez miasto Tczew, jej koszt to 
6,7 mln zł. Dotacja w ramach Na-
rodowego programu przebudowy 
dróg lokalnych – Etap II Bezpie-
czeństwo – Dostępność – Rozwój 
(edycja 2013) czyli tzw. schetynó-
wek wynosi 35,29 proc.

M.M.

5 grudnia na węźle 
transportowym
Znowu zbudujemy 
rowerową choinkę
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Tczew szykuje ułatwienia dla 
gastronomików prowadzą-
cych działalność na terenie 
Starego Miasta.

Z inicjatywy prezydenta Tcze-
wa Mirosława Pobłockiego 
przygotowywany został projekt 
uchwały w sprawie zwolnienia 
z podatku od nieruchomości tych 
budynków i gruntów, które są 
związane z działalnością gospo-
darczą w zakresie usług gastro-
nomicznych. Ulgi dotyczyć mają 
nieruchomości, które znajdują się 
na terenie objętym programem 
rewitalizacji starówki.

Zgodnie z projektem uchwały, 
zwolnienie przysługiwać ma na 
okres 36 miesięcy – tym podmio-
tom, które prowadzą już dzia-
łalność gastronomiczną i tym, 
które dopiero ją rozpoczynają lub 
rozpoczną.

Uchwała ma zachęcić przed-
siębiorców do otwierania no-
wych punktów gastronomicznych 
i utrzymania już istniejących, 
a w efekcie przyczynić się do oży-
wienia Starego Miasta i zachęcić 
mieszkańców i turystów do odwie-
dzania tej części miasta.

Na tczewskiej starówce 

SZYKUJĄ SIĘ ULGI DLA GASTRONOMII

Ulgi dla gastronomików mają przyczynić się do ożywienia 
starówki

Tczewscy radni przyjęli 
uchwałę dotyczącą pomocy 
dla powiatu tczewskiego 
w 2014 r. Jej wartość się-
gnie ponad 1,5 mln zł. 

Pomoc dotyczy budżetu na 2014 
rok. 1,2 mln zł miało być prze-
znaczone na dofi nansowanie 
przebudowy ulicy 30-go Stycz-
nia, w celu poprawy bezpieczeń-
stwa i stanu technicznego ulicy 
lub innej inwestycji wskazanej 
przez powiat tczewski, do wyso-
kości 1 200 000 zł. Jak przyznał 
obecny na miejskiej sesji, Józef 
Puczyński, starosta tczewski, 
prawdopodobnie nie uda się 
w przyszłym roku wyremonto-
wać ul. 30 Stycznia. Starostwo 
planowało wykonanie zadania 
w oparciu o dotację z Narodowe-
go Programu przebudowy dróg 
lokalnych czyli tzw. schetynó-
wek. Wiadomo już jednak, że 
środki rządowe na ten cel zosta-
ły mocno uszczuplone i niewiel-

PONAD 1,5 MLN ZŁ POMOCY MIASTA DLA POWIATU
kie są szanse na pozyskanie do-
fi nansowania. Jeśli więc remont 
ul. 30 Stycznia nie dojdzie do 
skutku, starosta zaproponował 
wykonanie, wspólnie z miastem, 
przebudowy ronda przy wieży 
ciśnień. Koszt tej inwestycji sza-
cowany jest na ok. 3 mln zł.

W uchwale znalazły się też 
dwie kwoty, którymi miasto wes-
prze remont Mostu Tczewskiego:
– dofi nansowanie odbudowy 

zabytkowej części Mostu 
Tczewskiego przez rzekę Wi-
słę (do wysokości 245 000 zł)

– dofi nansowanie na opraco-
wanie dokumentacji przebu-
dowy mostu drogowego przez 
rzekę Wisłę w Tczewie (w wy-
sokości 82 750 zł).
Zarząd nad Mostem Tczew-

skim sprawuje Starostwo Po-
wiatowe, jednak jest to obiekt 
stanowiący wizytówkę Tczewa 
i będącym jego wielką atrakcją 
turystyczną, inżynierską. Most 
Tczewski jest Międzynarodo-

wym Zabytkiem Inżynierii 
Budowlanej, uznany za obiekt 
europejskiego dziedzictwa kul-
tury technicznej. Most Tczewski 
jest w fatalnym stanie technicz-
nym zarówno w części typowo 
technicznej – inżynierskiej jak 
i w części stanowiącej zabytek. 
Z uwagi na ten stan w paź-
dzierniku 2011 roku został 
zamknięty dla ruchu pieszego 
i kołowego. Generalnej naprawy 
wymagają wszystkie elementy 
mostu: pomosty, dźwigary głów-
ne, stężenia, łożyska, podpory, 
elementy wyposażenia i zabyt-
kowe wieżyczki mostu. Przebu-
dowa Mostu Tczewskiego po-
zwoli na przywrócenie na nim 
ruchu pieszego i kołowego oraz 
uchroni zabytek przed zupeł-
ną dewastacją. Powiat Tczew-
ski uzyskał pomoc fi nansową 
ze środków rządowych na wyko-
nanie dokumentacji projektowej 
przebudowy mostu drogowego 
i jego zabytkowych części.

Urząd Miejski w Tczewie 
wydał ulotkę informacyjną 
dotyczącą zasad sytuowania 
reklam na Starym Mieście.

Przygotowana publikacja popula-
ryzuje zapisy uchwały w sprawie 
zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego 
w części dotyczącej zasad i warun-
ków sytuowania reklam.

Zależy nam, aby właściciele 
budynków na Starym Mieście 
wiedzieli, jakiego rodzaju rekla-
my mogą stosować bez szkody dla 
obiektów zabytkowych i zabytko-
wego obszaru staromiejskiego. Za-
chęcamy do stosowania tych reguł 
i liczymy na współpracę przy odno-
wie historycznej dzielnicy Tczewa.

Ulotka została wydana w na-
kładzie 1000 egzemplarzy. Moż-
na ja otrzymać w Urzędzie Miej-
skim, w Domu Przedsiębiorcy, 
w Fabryce Sztuk. Można ją też 
pobrać z miejskiego portalu: 
www.wrotatczewa.pl

Po szczegółowe informacje 
można się zwrócić także do miej-
skiego konserwatora zabytków 
miasta Tczewa

M.M.

Komisje Rady Miejskiej 
już zapoznają się z projektem 
uchwały, ale przyjęcie tego 
przepisu będzie możliwe po 
zmianie rozporządzenia unij-
nego dotyczącego pomocy pu-
blicznej. Zwolnienie od podatku 
nastąpiłoby na zasadzie tzw. 
pomocy de minimis (wsparcie 
o niewielkich rozmiarach, któ-
re nie zakłóca konkurencji na 
rynku, pomoc ta nie wymaga 

powiadomienia Komisji Eu-
ropejskiej). Po opublikowaniu 
rozporządzenia, projekt naszej 
uchwały zostanie skierowany 
do zaopiniowania do Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów. W grudniu uchwała 
powinna trafi ć pod obrady Rady 
Miejskiej, a od stycznia 2014 r. 
mogłaby już obowiązywać.

M.M.

Reklamy na starówce 

ULOTKA POMOŻE

Na to zadanie Gmina Miej-
ska Tczew przekazała już część 
środków fi nansowych w roku 
2013. Dofi nansowanie odbu-
dowy zabytkowej części mostu 
i wykonania dokumentacji tech-
nicznej przebudowy całej kon-
strukcji w roku 2014 jest konty-
nuacją wsparcia dla Powiatu 
Tczewskiego na ten cel – czytamy 
w uzasadnieniu uchwały.

Starosta Józef Puczyń-
ski podziękował prezydentowi 
Mirosławowi Pobłockiemu 
oraz całej Radzie Miejskiej za 
decyzję o przejęciu od 2014 r. przez 
miasto dróg powiatowych 
znajdujących się na terenie 
Tczewa. Starosta potwier-
dził, że w zamian, przez 7 lat 
powiat będzie przekazywał 
miastu po 2 mln zł rocznie 
na inwestycje drogowe oraz 
600 tys. zł rocznie na bieżące 
utrzymanie dróg, w tym na 
utrzymanie zimowe.

M.M.
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Gospodarka

Urząd Miejski w Tczewie 
zgłosił do Urzędu Marszał-

kowskiego w Gdańsku wniosek 
o dofi nansowanie dokumentacji 
projektowej parkingu, który miał-
by zostać zbudowany na terenie 
węzła transportowego.

Projekt pn. Dokumentacja 
projektowa dla wzmocnienia 
infrastruktury transporto-
wego węzła integracyjnego 

– Pracodawcy Pomorza to jedna 
z najbardziej dynamicznie rozwi-
jających się organizacji skupiają-
cych przedsiębiorców – powiedział 
Mirosław Pobłocki, prezydent 
Tczewa. – Wielokrotnie rozmawia-
liśmy na temat rozwoju Tczewa, 
roli naszego miasta w metropolii, 
problemach przedsiębiorców. Dzi-
siaj przyszedł czas, aby tę współ-
pracę sformalizować. Deklaruję 
wolę współdziałania we wszyst-
kich dziedzinach związanych 
z rozwojem gospodarczym Tcze-
wa. Ze strony naszego partnera 
liczę m.in. na działalność promu-
jąco – lobbującą np. przy pracach 
związanych z zagospodarowy-
waniem terenów powojskowych. 
Mam nadzieję, że dojdzie do skut-
ku idea utworzenia tam parku 
technologicznego. 

Zbigniew Canowiecki mó-
wił o rosnącym znaczeniu organi-
zacji pracodawców. Przekonywał, 
że skupia ona osoby najbardziej 
aktywne w środowisku gospo-
darczym i gotowe angażować się 
w działania na rzecz rozwoju 
miasta i regionu. – Tczew zawsze 
był ośrodkiem bardzo prężnym 
– stwierdził Z. Canowiecki. 
– Teraz pracujemy m.in. nad 
utworzeniem Centrum Kultury 
i Biznesu Kociewia. Projekt po-
wstaje przy wsparciu prezydenta 
Tczewa, starosty i wójta gminy 
Tczew. Drugą ważną sprawą do-
tyczącą rejonu Tczewa jest realne 
połączenie bezkolizyjną drogą 
centrum logistycznego powstają-
cego w Zajączkowie Tczewskim 

Porozumienie samorządu miasta i Pracodawców Pomorza

RAZEM DLA ROZWOJU TCZEWA
Mirosław Pobłocki, prezydent Tczewa oraz Zbigniew Canowiecki, prezes zarządu Pracodawców Po-
morza podpisali porozumienie o współpracy w zakresie kształtowania polityki gospodarczej miasta.

z autostradą A–1. W tej sprawie 
wkrótce spotykamy się z marszał-
kiem woj. pomorskiego.

Przewodniczącym tczewskie-
go oddziału Pracodawców Pomo-
rza jest Grzegorz Sobieralski. 
Oddział skupia ponad 20 firm.

W spotkaniu wzięła udział 
również Teresa Kamińska, pre-
zes Pomorskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej oraz członkowie PP 
z Tczewa. 

– Tczew ma wspaniałe tereny 
powojskowe w środku miasta. 
Utworzenie tam centrum tech-
nologicznego to bardzo dobry 
pomysł. Warto stworzyć pewną 
spójną strategię, razem z Gdań-
skiem i Gdynią, gdzie już funk-
cjonują parki technologiczne 
– uznała T. Kamińska. 

Podczas spotkania przed-
siębiorcy dzielili się swoimi do-
świadczeniami, m.in. jeśli chodzi 
o partnerstwo publiczno-prywat-
ne. Mimo powszechnej opinii, że 
jest to trudna sprawa, miejski 
radny Krzysztof Misiewicz 
wskazał na pozytywne przykłady 
z Tczewa. Jednym z nich jest wy-
budowanie tzw. ul. Jagiellońskiej 
„bis” na terenie dawnej fabryki 
domów. Przedsiębiorcy party-
cypowali w kosztach projektu, 
a ulicę zbudowało miasto. Podob-
nie ma być w przyszłym roku. 
Do projektu budżetu wpisany zo-
stanie remont ulicy na os. Górki. 
Dokumentację potrzebną do tej 
inwestycji zobowiązali się sfinan-
sować mieszkańcy.

M.M.

Prezydent Tczewa i prezes zarządu Pracodawców Pomorza 
tuż po podpisaniu porozumienia

Jaka współpraca?

Porozumienie o współpracy 
w zakresie kształtowania 
polityki gospodarczej miasta 
Tczewa pomiędzy samorzą-
dem miasta a Pracodawcami 
Pomorza zawiera m.in. zapisy 
dotyczące: 
–  organizacji wspólnych 

przedsięwzięć, takich jak 
seminaria, konferencje, 
spotkania biznesowe i kul-
turalne; 

–  współpracy w transferze 
wiedzy i doświadczeń 
obu stron poprzez prowa-
dzenie wspólnych projek-
tów promowanych przez 
obie strony;

–  dążenia do realizacji 
wspólnych inicjatyw zmie-
rzających do wykorzysta-
nia potencjału Tczewa oraz 
potencjału środowiska biz-
nesowego reprezentowa-
nego przez Pracodawców 
Pomorza;

–  promocji przedsiębiorczo-
ści i działań związanych 
z rozwojem gospodarczym 
Tczewa. 
Ponadto miasto zobowią-

zało się do zasięgania opinii 
Pracodawców Pomorza w klu-
czowych sprawach związa-
nych z polityką gospodarczą 
Tczewa. Pracodawcy Pomo-
rza będą natomiast zasięgali 
opinii miasta we wszystkich 
realizowanych działaniach 
mających wpływ na politykę 
gospodarczą miasta.

Parking wielopoziomowy – wniosek o dofinansowanie
w Tczewie – etap II został zło-
żony do Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa 
Pomorskiego na lata 2007-2013.

Przedmiotem projektu jest 
wykonanie dokumentacji dla 
nadbudowy parkingu wielo-
poziomowego nad istniejącym 
parkingiem naziemnym, zloka-
lizowanym na obszarze tczew-
skiego węzła integracyjnego. 

Na dokumentację składają się: 
raport oddziaływania na śro-
dowisko, dokumentacja projek-
towa i studium wykonalności. 
Uzyskana dokumentacja będzie 
umożliwiała uzyskanie pozwo-
lenia na budowę i realizację za-
dania. Studium wykonalności 
zawierać będzie analizę fi nan-
sowo-ekonomiczną, wskazującą 
i uzasadniającą przyjęcie zasad 

zarządzania infrastrukturą par-
kingową. Nadbudowa parkingu, 
będzie odpowiedzią na realne 
potrzeby użytkowników węzła, 
których liczba stale wzrasta.

Wartość projektu: 240 000,00 zł
Wartość wydatków kwalifiko-

wanych: 195 121, 95 zł 
Wnioskowana kwota dofinan-

sowania: 146 341,00 zł (75%)
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 Podatek od nieruchomości 
– od stycznia nowe stawki

Podczas październikowej sesji 
radni miejscy uchwalili stawki 
podatku od nieruchomości, które 
obowiązywać będą w 2014 r. 

Zaproponowane na 2014 rok 
stawki podatku od nieruchomości 
nie są stawkami maksymalnymi 
ogłoszonymi przez Ministra Fi-
nansów na rok 2014 – są one niższe 
od maksymalnych o 7,20%, a jed-
nocześnie wyższe o ustalonych na 
2013 rok średnio o 1,67%. Wzrost 
ten pozwoli na pozyskanie dodatko-
wych wpływów do budżetu miasta 
w wysokości około 333 000 zł.

Uchwałę publikujemy w dodat-
ku do PM.

Leszek Miller, 
przewodniczący Soju-
szu Lewicy Demokra-
tycznej spotkał się 
z prezydentem Tczewa.
– Jestem w Tczewie po raz pierw-
szy jako poseł pomorski – powie-
dział były premier. – Jeśli mogę 
być pomocny samorządowi, bar-
dzo chętnie to uczynię.

– W Tczewie współpracujemy 
z każdą opcją. Ważna jest współ-
praca z konkretnymi ludźmi, a nie 
podziały polityczne – stwierdził 
prezydent Mirosław Pobłocki. 

Były premier obiecał, że zainte-
resuje się sprawą remontu Mostu 
Tczewskiego. – Wiem, że wsparcie 
dla mostu deklarowało już wielu 
polityków. Wkrótce przyjadę tu 
z Bogusławem Liberadzkim, europo-
słem i byłym ministrem transportu, 
który w Parlamencie Europejskim 
zajmuje się podobnymi zagadnienia-
mi – powiedział L. Miller. 

Jak stwierdził prezydent Tcze-
wa, potrzebne jest budowanie 
dobrego klimatu wokół sprawy 
mostu. 

Leszek Miller spotkał się z prezydentem Tczewa

Rozmawiano także na temat 
obowiązków, które są nakłada-
ne na samorządy przez rząd, 
a nie idą za nimi odpowiednie 
fundusze. Mowa była także m.in. 
o terenach przemysłowych Tczewa 
i rozwoju gospodarczym miasta. 
Zdaniem szefa SLD, bezrobocie 
w Tczewie na poziomie 7-8 proc. 
świadczy o prężności podmiotów 
gospodarczych, także Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej. 

– Dla rozwoju miasta najważ-
niejsze są władze samorządowe 
i umiejętność pozyskiwania sojusz-
ników i środków potrzebnych do 
realizacji celów – uznał L. Miller.

W spotkaniu w Urzędzie Miej-
skim wzięli udział także Jerzy 
Śnieg, szef struktur wojewódz-
kich SLD oraz Adam Piłat, 
przewodniczący Rady Powiatowej 
SLD w Tczewie.

M.M.

Prezydent Miasta Tczewa infor-
muje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Tczewie (II piętro) 
został wywieszony wykaz nieru-
chomości stanowiącej własność 
Gminy Miejskiej Tczew oznaczonej 
nr dz. 39/176 obr. 4 o pow. 114 m2 
położonej w Tczewie przy ul. Topo-
lowej, KW GD1T/00017345/7 prze-
znaczonej do sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej na poprawienie 
warunków zagospodarowania 
nieruchomości przyległej.

Celem konkursu jest wyróż-
nienie najlepszych part-

nerstw: społeczno-prywatnego 
i społeczno-publicznego, które 
przyczyniają się do powstania 
i rozwoju przedsięwzięć społecz-
nych przy wykorzystaniu poten-
cjału społecznej odpowiedzialno-
ści biznesu oraz promocja tychże 
partnerstw. Projekt realizowany 
w partnerstwie z 10 podmiotami 
sektora publicznego i społecznego 
realizuje cel programu, czyli pro-
muje zaangażowanie wielu 
podmiotów w tworzenie 
trwałych i stabilnych przed-
sięwzięć społecznych. 

Uzasadnienie jury: inicjatywa 
adresowana przede wszystkim 
do osób starszych, cenna w ob-

Bank czasu – Bankiem życzliwości 
Najlepsze partnerstwo społeczno-publiczne 2013 roku
Projekt realizowany od 2007 roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie otrzymał nagrodę główną w kategorii 
Najlepsze Partnerstwo Społeczno-Publiczne 2013 Roku. 

liczu wyzwań demografi cznych. 
Jej realizacja nie jest uzależniona 
od posiadania wysokich środków 
finansowych, ponieważ wykorzy-
stuje ideę ruchu sąsiedzkiego. Ak-
centując ważkość relacji z drugim 
człowiekiem, może być łatwo repli-
kowana w różnym wymiarze.

Organizatorem Konkursu 
o Nagrodę Programu Narodów 
Zjednoczonych ds. Rozwoju na Naj-
lepsze Partnerstwo Społeczne, jest 
Program Narodów Zjednoczonych 
ds. Rozwoju, Biuro Projektowe 
w Polsce (UNDP) oraz Krajowy 
Ośrodek Europejskiego Funduszu 
Społecznego (Krajowy Ośrodek 
EFS), którego działalność jest fi -
nansowana ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego.

Bank czasu jako forma ruchu samopomocy przyczynił się m.in. do poprawy funkcjonowania osób starszych i niepełnosprawnych w środowisku 
lokalnym, wspólnie z parterami realizuje działania międzypokoleniowe, m.in. współtworzy program animacyjnych zajęć dla grup sąsiedzkich 
na obszarze Starego Miasta. Oferta banku czasu skierowana jest do osób starszych i niepełnosprawnych, które chcą skorzystać ze swoich 
umiejętności, wiedzy, pomysłów, aby wspierać inne osoby potrzebujące oraz korzystać z nieodpłatnej pomocy innych osób. Uczestnicy wymie-
niają się pomocą w trudnych dla siebie czynnościach, każdy może dawać i brać pomoc. Każda godzina pracy ma taką samą wartość. Osoby 
zainteresowane zapraszamy na spotkania w Forum Inicjatyw Społecznych przy ul. Łaziennej 5 w środy o godz. 9.00. 
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Samorząd

Zgłoszenia najładniejszego 
wystroju świątecznego może 

dokonać każdy mieszkaniec 
miasta załączając aktualne zdję-
cie wystroju świątecznego wraz 
z uwidocznioną datą. 

Konkurs przeprowadzony zo-
stanie w następujących katego-
riach;  
• dla budynków 

ednorodzinnych 
• dla budynków wielomieszka-

niowych – balkony
• dla witryn sklepowych

Do oceny miejsc konkursowych 
powołana zostanie komisja kon-
kursowa, która dokona przeglądu 
wytypowanych posesji, balkonów 
oraz witryn sklepowych.

Uczestnik konkursu może być 
nagrodzony tylko w jednej kate-
gorii, a udział w konkursie mogą 
brać wyłącznie osoby fi zyczne 

 Nowy regulamin 
 cmentarza komunalnego

Radni uchwalili nowy regulamin 
cmentarza komunalnego w Tcze-
wie. W związku z wybudowaniem 
kolumbarium wystąpiła koniecz-
ność wprowadzenia opłat za nowe 
usługi cmentarne i tym samym 
wprowadzenie nowego rodzaju 
opłat do obowiązującego cennika. 
Wystąpiła również konieczność 
uporządkowania dotychczaso-
wych zapisów regulaminu i wpro-
wadzenia nowych o charakterze 
organizacyjnym (godziny otwar-
cia cmentarza).

Regulamin cmentarza wraz 
z aktualnym cennikiem usług 
cmentarnych można znaleźć na 
www.wrotatczewa.pl

 1,2 mln zł na profi laktykę 
uzależnień

Na październikowej sesji Rady Miej-
skiej zatwierdzony został Gminny 
Program Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych 
i Przeciwdziałania Narkomanii 
w mieście Tczewie na 2014 r. Global-
na kwota zaplanowana na ten cel to 
1,2 mln zł. Zadania przewidziane w 
programie to m.in.: 

– zwiększenia dostępności po-
mocy terapeutycznej i rehabilita-
cyjnej dla osób uzależnionych od 
alkoholu i narkomanii;

– udzielanie rodzinom, 
w których występują problemy 
alkoholowe i narkomanii po-
mocy psychospołecznej i praw-
nej, a w szczególności ochrony 
przed przemocą w rodzinie;

– prowadzenie profilaktycznej 
działalności informacyjnej i eduka-
cyjnej w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych i przeciw-
działania narkomanii, w szczegól-
ności dla dzieci i młodzieży, w tym 
prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych, a także działań na 
rzecz dożywiania dzieci uczestni-
czących w pozalekcyjnych progra-
mach opiekuńczo-wychowawczych 
i socjoterapeutycznych;

– wspomaganie działalności 
instytucji, stowarzyszeń i osób 
fi zycznych, służącej rozwiązy-
waniu problemów alkoholowych 
i narkomanii;

– podejmowanie interwencji 
w związku z naruszeniem prze-
pisów określonych w ustawie 
o wychowaniu w trzeźwości i prze-
ciwdziałaniu alkoholizmowi oraz 
występowanie w charakterze 
oskarżyciela publicznego.

Gmina ogłosi konkurs ofert na 
realizację powyższych zadań. 

Z SESJI

To trzeci plac zabaw w Tczewie 
zrealizowany w ramach dofi-

nansowanego przez rząd progra-
mu „Radosna szkoła”. Pierwszy 
oddano w 2011 r. przy Szkole Pod-
stawowej nr 10, a drugi – przed 
rokiem – przy „dwunastce”. Place 
zabaw „Radosna szkoła” powstają 
z myślą o najmłodszych uczniach, 
aby ułatwić im przejście z poziomu 
przedszkolnego do szkolnego. 

Koszt nowego placu zabaw to 
blisko 170 tys. zł Inwestycję w po-
łowie sfinansował samorząd mia-
sta, a połowa to dotacja z Urzędu 
Wojewódzkiego.

Uczniowie „dwójki” mają radosną szkołę
Przy Sportowej Szkole Podstawowej nr 2 otwarty został plac zabaw 
„Radosna szkoła”.

Plac zabaw został otwarty 
i udostępniony dzieciom 15 li-
stopada. Wstęgę przecinał pre-
zydent Tczewa Mirosław Po-
błocki razem z uczennicą kl. Ic 
– Zuzią Matczak. 

Jak powiedział Robert Kra-
ska, dyrektor SSP 2, od pomysłu 
do realizacji inwestycji minął zale-
dwie rok. Dyrektor podziękował 
prezydentowi Tczewa za nowy 
obiekt, który uatrakcyjni najmłod-
szym uczniom pobyt w szkole. 

Najmłodsi szybko wypróbowali nowe miejsce do zabawy
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Ofi cjalne otwarcie było okazją do 
krótkiego występu artystyczne-
go uczniów „dwójki”. Występ nie 
mógł jednak trwać zbyt długo, bo 
dzieci z niecierpliwością czekały 
na możliwość skorzystania z no-
wych urządzeń do zabawy. Prezy-
dent Tczewa życzył najmłodszym, 
aby to miejsce dobrze im służyło 
i aby szkoła nie kojarzyła się tylko 
z nauką, ale też z zabawą oraz 
przyjemnością. 

M.M.Zuzia Matczak przecięła wstęgę
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Uwaga! Konkurs

Najładniejszy wystrój świąteczny

z terenu Tczewa. Przegląd zgło-
szonych dekoracji świątecznych 
nastąpi do 15 stycznia.
Laureatami zostaną osoby, które 
zdobędą największą ilość punk-
tów, a nagrody wręczone będą 

na spotkaniu laureatów z pre-
zydentem miasta oraz komisją 
konkursową. Zgłoszenia przyjmo-
wane będą do 23 grudnia 2013 r. 
w Wydziale Spraw Komunalnych 
II piętro pok. 42-43. 

Prezydent Tczewa ogłasza konkurs na najładniejszy wystrój świąteczny.
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Tel. alarmowy 986
Fax 58 77 59 338
Dyżurny Straży Miejskiej 
58 77 59 371

STRAŻ  MIEJSKA 
W TCZEWIE

W październiku straż miejska 
odnotowała 665 interwen-

cji, z tego 379 zostało zgłoszonych 
przez mieszkańców, 151 – przez 
operatorów monitoringu, a 140 
przez dyżurnych komendy Powia-
towej Policji w Tczewie. 
• Skazani z Aresztu Śledczego 

w Starogardzie Gd. wykonu-
jąc prace porządkowe na te-
renie Tczewa zebrali łącznie 
1099 worków (o poj. 120 litrów 
każdy) różnego rodzaju odpa-
dów. W październiku prace 
skazanych polegały głównie 
na usuwaniu zanieczyszczeń 
z miejsc publicznych, m.in. 
w pobliżu kojców na śmieci 
oraz koszeniu terenów zielo-
nych i nieużytków.

• Skontrolowano 4 placówki 
usługowe w zakresie zawarcia 
umów na wywóz śmieci. Nie 
stwierdzono nieprawidłowości.

21-letni mieszkaniec Tczewa 
– Mateusz R. został zatrzy-
many przez wspólny patrol 
straży miejskiej i policji po 
tym, jak ukradł trzy pary 
spodni z jednego ze sklepów 
w Galerii Kociewskiej.

Do zdarzenia doszło 24 paździer-
nika. Tego dnia funkcjonariusze 
tczewskiej straży miejskiej oraz 
Wydziału Ruchu Drogowego Ko-
mendy Powiatowej Policji prowa-
dzili wspólne działania pod nazwą 
„Niechronieni uczestnicy ruchu 
drogowego”. Tuż przed godz. 17.00 
funkcjonariusze zauważyli męż-
czyznę wybiegającego z Galerii 
Kociewskiej. Spod kurtki wypa-
dły mu spodnie. Na widok radio-
wozu mężczyzna zaczął uciekać, 
ale przy ul. Gdańskiej udało się 
go zatrzymać. Po wylegitymowa-
niu, okazało się, że jest to 21-letni 
mieszkaniec Tczewa. Ujawniono 
przy nim trzy pary spodni, każde 
o wartości 149,90 zł. Towar został 
skradziony z jednego ze sklepów 
w Galerii Kociewskiej.

Straż miejska i policja zatrzymała 
sprawcę kradzieży w galerii

Mężczyznę przewieziono do Ko-
mendy Powiatowej Policji i osadzo-
no w pomieszczeniu dla osób zatrzy-
manych. Poddano go badaniu na 
zawartość alkoholu w wydychanym 
powietrzu – miał 2, 76 promila.

Pięć dni później, również przy 
Galerii Kociewskiej, strażnicy wy-
legitymowali kierowcę samocho-
du osobowego, który zaparkował 

pojazd za znakiem zakazu zatrzy-
mywania się. Funkcjonariusze 
poczuli od kierowcy wyraźną woń 
alkoholu. Okazało się, że kierowca 
przed wejściem do samochodu wy-
pił trzy piwa. Na miejsce wezwano 
patrol KPP. Mężczyzna został za-
trzymany do wyjaśnienia.

M.M.

Straż Miejska w październiku 2013 r. 
Mandaty za bezprawne naklejanie reklam

• 1 października patrol straży 
miejskiej zatrzymał osobę roz-
klejającą informacje reklamo-
we w miejscu do tego nieprze-
znaczonym. Sprawcę ukarano 
mandatem w wysokości 100 zł 
i zobowiązano do usunięcia re-
klam, co zostało wykonane. Do 
podobnych sytuacji doszło 18 
i 23 października. Po usu-
nięciu informacji reklamowej 
przez sprawców, osoby te zo-
stały pouczone.

• Dzielnicowi pracujący na os. 
Suchostrzygi i Bajkowym pod-
jęli 26 interwencji własnych 
oraz 39 zleconych – przez admi-
nistracje osiedli, mieszkańców, 
dyżurnych SM. Interwencje 
dotyczyły głównie spożywania 
alkoholu w miejscach publicz-
nych, spraw porządkowych 
i wykroczeń drogowych. Nało-
żono 18 mandatów na łączną 

kwotę 1300 zł. Pouczono 23 
osoby. Wystawiono 4 wezwa-
nia w spr. wykroczeń.

 Dzielnicowi pełniący służbę 
na Os. Garnuszewskiego i Sta-
rym Mieście podjęli 43 inter-
wencje własne oraz 56 zgłoszo-
nych. Nałożono 19 mandatów 
karnych na łączną kwotę 2800 
zł. Pouczono 34 osoby. Wysta-
wiono 17 wezwań w spr. wy-
kroczeń.

• Do Komendy Powiatowej Po-
licji w Tczewie przekazano 
materiały z monitoringu doty-
czące 7 przypadków kradzieży 
mienia (z 15, 17, 21, 22, 25, 28 
października).

• 24 października funkcjonariu-
sze straży miejskiej wzięli udział 
w działaniach drogowych 
zorganizowanych przez KPP 
Tczew, a ukierunkowanych na 
dyscyplinowanie pieszych, ro-

werzystów i motorowerzystów. 
Ukarano mandatami 5 osób, 
w tym 4 za przejście przez ulice 
w miejscu niedozwolonym oraz 
1 za przejście na czerwonym 
świetle. 7 osób pouczono.

• Przeprowadzono 27 kontroli 
na terenie Rodzinnych Ogro-
dów Działkowych.

• Przeprowadzono działania 
dotyczące egzekwowania od 
właścicieli psów zgodnego 
z przepisami wyprowadzania 
czworonogów i sprzątania po 
nich. W ramach akcji „Psy” 
nałożono 10 mandatów, z cze-
go 8 za niezgodne przepisami 
wyprowadzanie psów oraz 
2 za niesprzątanie po psach. 
Pouczono 13 osób. Skierowano 
2 wnioski do sądu o ukaranie. 
Pracownicy schroniska wyła-
pali 7 bezpańskich psów. 

M.M.

Akcja Znicz 2013
W skoordynowanych z Komendą 
Powiatową Policji działaniach 
ZNICZ 2013 wzięło udział 16 
strażników miejskich. 31 paździer-
nika działania polegały głównie 
na zapewnieniu bezpieczeństwa 
osobom odwiedzającym cmen-
tarze, przeciwdziałaniu aktom 
wandalizmu oraz kontroli handlu 
w rejonach miejsc kultu religijne-
go. 1 listopada funkcjonariusze 
koncentrowali się na zapewnieniu 
bezpieczeństwa pieszym odwie-
dzającym cmentarze oraz dozoro-
waniu miejsc wyznaczonych na 
parkingi przy cmentarzach.

Przenośne kamery pomogą 
schwytać sprawców
Straż Miejska otrzymała dwie 
przenośne kamery. Urządzenia 
funkcjonują od początku listopada 
i są montowane w miejscach, gdzie 
najczęściej dochodzi do zdarzeń 
niepożądanych społecznie. Zdjęcia 
osób zarejestrowanych przez ka-
mery są niezwłocznie przesyłane  
do dyżurnych straży miejskiej, co 
pozwala na  szybkie podejmowanie 
działań zmierzających do zatrzy-
mania potencjalnych sprawców. 
Nagrania z kamer mogą również 
pomóc w identyfi kacji sprawców 
i stanowić materiał dowodowy.
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Wokół nas

Na Jarmark Bożonarodzeniowy 
zgłosiło się 28 wystawców, spo-
śród których 19 zakwalifikowano 
do udziału w imprezie. Większość 
wystawców to osoby z Tczewa 
i powiatu tczewskiego, ale mamy 
także zgłoszenia z Wilna, Ino-
wrocławia, Białegostoku, Czer-
ska. Produkty oferowane przez 
wystawców to m.in. pamiątki, 
dekoracje, upominki świąteczne, 
wiklina, rękodzieło kociewskie, 
wyroby skórzane, jubilerskie, 
przyprawy, zioła, miody, swojskie 
wędliny. Będzie można również 

Od 20 do 22 grudnia na pl. Hallera
JARMARK BOŻONARODZENIOWY

Uroczystości odbyły się 17 listo-
pada. Rozpoczęła je msza święta, 
której przewodniczył ks. infułat 
Stanisław Grunt. Pobłogosła-
wił też sztandar chóru z wize-
runkiem św. Cecylii, patronki 
muzyki kościelnej. Sztandar ude-
korowano najwyższym odznacze-
niem PZCHiO – Złotą Odznaką 
z Wieńcem Laurowym. 

Fundatorami sztandaru są: 
prezydent Tczewa Mirosław Po-
błocki, starosta powiatu tczew-
skiego Józef Puczyński, prezes 
ZUOS Marian Cegielski oraz 
Bank Spółdzielczy w Tczewie.

Chórem dyryguje Leszek Go-
łąb, prezesem jest Włodzimierz 
Mroczkowski, a akompaniuje 
mu Tadeusz Abt.

Uroczysta akademia odbyła 
się w Centrum Kultury i Sztu-
ki. Poprowadził ją Włodzimierz 
Mroczkowski. Mirosław Po-
błocki, prezydent Tczewa, po-
witał Halinę Sumińską-Kie-
drowską, córkę założyciela chóru 
i pierwszego dyrygenta Ludwika 
Sumińskiego. 

Przedstawiono krótką historię 
chóru. Powstał on w 1923 roku. 
Cztery lata później przystąpił do 
Pomorskiego Związku Kół Śpie-
waczych, którego celem było upo-
wszechnianie kultury muzycznej 
poprzez zakładanie chórów i or-
kiestr oraz udzielanie im pomocy 
fachowej oraz materialnej.

CHÓR MĘSKI ECHO MA 90 LAT

W związku z jubileuszem Zarząd 
Oddziału Gdańskiego Polskiego 
Związku Chórów i Orkiestr przy-
znał zasłużonym chórzystom Od-
znaki Honorowe oraz Dyplomy 
Uznania (listę nagrodzonych publi-
kujemy na www.wrotatczewa.pl). 

Prezydent Mirosław Pobłocki 
również wręczył pamiątkowe dy-

plomy i upominki członkom chóru. 
Wśród nagrodzonych znaleźli się: 
Leszek Gołąb (od 11 lat dyrygent), 
Stanisław Birna, Ryszard Kropi-
dłowski (43 lata pracy w chórze), 
Jerzy Gburek, Krzysztof Szlagow-
ski, Czesław Woźniak, Tadeusz 
Górski, Bogdan Mindt, Tadeusz 
Obczyński (63 lata pracy w chórze), 

Jerzy Rojek, Jerzy Buchholz (55 lat 
pracy w chórze).

Prezydent pogratulował 
wszystkim odznaczonym i życzył 
dalszych sukcesów. 

Następnie goście wysłuchali 
koncertu. Gościem specjalnym 
chóru była Anna Maria Fabrel-
lo (sopran), absolwentka Wydzia-
łu Wokalno-Aktorskiego Gdań-
skiej Akademii Muzycznej. 

Wnukowie założyciela chóru – 
Ludwika Sumińskiego: Ludwik 
Kiedrowski i Henryk Kie-
drowski oraz wnuczka Anna 
Ciesielska wręczyli dyrygentowi 
kopię „Requiem na chór, orkiestrę 
i cztery głosy solowe” Ludwika 
Sumińskiego (75 lat od prawyko-
nania utworu), w tym także Te 
Deum i Pieśni Eucharystyczne. 

– W 1938 r., w sali obecnego 
Centrum Kultury i Sztuki, requ-
iem zostało wykonane przez Woj-
skową Orkiestrę Symfoniczną 
z Torunia oraz cztery połączone 
chóry z Tczewa, łącznie z Chórem 
Męskim Echo, pod dyrekcją kom-
pozytora – powiedział Ludwik 
Kiedrowski.

Członkowie chóru wystąpili 
w nowych garniturach ufun-
dowanych przez Urząd Miejski 
w Tczewie. 

Po koncercie goście zostali za-
proszeni na poczęstunek – jubile-
uszowy tort. 

Uroczystości odbyły się pod 
patronatem prezydenta Tczewa 
Mirosława Pobłockiego i prezesa 
Oddziału Gdańskiego PZCHiO 
Wiktorii Batorowskiej.

ESS

kupić domki z piernika i oczywi-
ście choinki. Wystawcy z Litwy 

Przez trzy dni, od 20 do 22 
grudnia, na pl. Hallera trwać 
będzie Jarmark Bożonarodze-
niowy. Taka impreza odbędzie 
się w Tczewie po raz pierwszy, 
a inspiracją dla niej były trady-
cyjne przedświąteczne jarmar-
ki w zachodniej Europie.

Chór Męski Echo obchodził ju-
bileusz 90-lecia działalności. Z tej 
okazji chórzyści otrzymali sztan-
dar oraz nowe garnitury.

Od 11 lat chórem dyryguje Leszek Gołąb

Chórzyści otrzymali sztandar
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przywiozą m.in. sękacze, chleb 
litewski, kwas chlebowy, ciasta 

drożdżowe. Będzie można rów-
nież kupić prace plastyczne pod-
opiecznych placówek opiekuńczo-
wychowawczych z Tczewa.

Zaproszenie organizatorów 
przyjęli też gastronomicy. Odwie-
dzający jarmark będą więc mieli 
okazję skosztować ciepłych prze-
kąsek, barszczu, grzanego piwa 
i wina, pierogów.

Jarmarkowi towarzyszyć bę-
dzie wiele atrakcji, m.in. imprezy 
dla najmłodszych, które przygotu-
je Fabryka Sztuk i Centrum Kul-
tury i Sztuki.

22 grudnia o godz. 13.30 za-
praszamy najmłodszych do przy-
witania kolejnej figurki pory roku 
– zimy. Będą na nich czekać słod-
kie niespodzianki. 

Organizatorem imprezy jest 
Urząd Miejski w Tczewie. 

M.M.
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Uroczystości 11 listopada 
rozpoczęły się mszą św. za 

Ojczyznę w kościele p.w. Podwyż-
szenia Krzyża Św. Tam odsłonię-
ta została tablica upamiętniająca 
rocznicę odzyskania niepodległo-
ści w 1918 r. 

Po mszy Harcerska Orkiestra 
Dęta pod batutą Magdy Kubic-
kiej-Netki poprowadziła uczest-
ników na cmentarz „stary”, gdzie 
znajduje się pomnik „Ku chwale 
poległym w obronie ojczyzny”. 

W uroczystościach wzięli 
udział przedstawiciele samorzą-
dów miasta i powiatu, komba-
tanci, młodzież tczewskich szkół, 
przedstawiciele związków, stowa-
rzyszeń, zakładów pracy, ducho-
wieństwo, służby mundurowe. 
Pod pomnikiem złożono kwiaty, 
zapalono znicze. 

– 11 listopada to jedno z naj-
bardziej radosnych dni w polskim 
kalendarzu – Narodowe Święto 
Niepodległości. To rocznica zwy-
cięstwa i radość z odzyskania 
własnego państwa. I dzisiaj tak 
ją obchodzimy – patriotycznie, ale 
przede wszystkim radośnie – po-
wiedział Mirosław Pobłocki, 
prezydent Tczewa.

Jak podkreślił prezydent, my 
Polacy chętnie celebrujemy rocz-
nice i sięgamy do przeszłości, ale 
naszą dumę narodową i poczucie 

WOLNOŚĆ JEST SŁODKA…
Tczewianie uczcili Narodowe Święto Niepodległości – patriotycznie i słodko.

własnej wartości powinniśmy 
opierać przede wszystkim na tym, 
co udało nam się zbudować – na 
naszych sukcesach. – Odzyska-
nie niepodległości w 1918 roku, 
zachowanie polskiej tradycji, 
kultury, mowy po latach rusyfi -
kacji i germanizacji było nie lada 
wyczynem. Tak samo – obale-

Harcerska Orkiestra Dęta poprowadziła uczestników uroczystości pod pomnik

nie komunizmu i porwanie do 
zmian ustrojowych i społecznych 
całej postkomunistycznej Europy. 
Teraz przed nami nowe wyzwa-
nia – budowanie takiej ojczyzny, 
w jakiej chcielibyśmy mieszkać. 

– W Tczewie nie zmarnowali-
śmy czasu wolności – stwierdził 
M. Pobłocki. – W ciągu prawie 

25 lat wolnej Polski powstało 
nowe miasto – nowoczesne, ale 
szanujące tradycję i historię. Za-
gospodarowaliśmy nabrzeże Wi-
sły, zbudowaliśmy zintegrowany 
węzeł transportowy, rewitalizu-
jemy starówkę, zbudowaliśmy 
kilka boisk, ulic, nowe skwery, 
place zabaw, miejsca rekreacji 
i wypoczynku. To wszystko zro-
biliśmy wspólnie, aby w Tczewie 
lepiej nam się żyło. 

Prezydent apelował, abyśmy 
poczuli się gospodarzami, czę-
ścią lokalnej wspólnoty. – Bądź-
my też odpowiedzialni za czasy 
w których żyjemy, pracujemy, 
w których realizujemy swoje 
małe i wielkie zadania. Bądźmy 
odpowiedzialni za to, co przeka-
żemy tym, którzy przyjdą po nas 
– dodał M. Pobłocki.

Fakty historyczne związane 
z odzyskaniem niepodległości 
w 1918 r. przybliżył radny i hi-
storyk – Kazimierz Ickiewicz. 
O niepodległości w polskiej litera-
turze przypomnieli uczniowie Ze-
społu Szkół Technicznych. Słowo 
Boże wygłosił ks. prałat Piotr Wy-
sga. Za udział w uroczystościach 
podziękował zebranym starosta 
tczewski Józef Puczyński.

Po południu świętowaliśmy 
niepodległość w Centrum Kultu-

W kościele farnym odsłonięta została pamiątkowa tablica
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Na wszystkich czekał biało-czerwony tort

Wśród uczestników uroczystości nie zabrakło najmłodszych Prezydent M. Pobłocki mówił o radosnym przeżywaniu święta

Zbigniew Jujka i Krystian Nehrebecki rozmawiali 
o satyrycznych portretach królów Polski

Stanisław Soyka zachęcał publiczność do wspólnego 
śpiewania

Gerhard Giel zachwycił grą na fortepianie i znajomością 
jęz. polskiego

ry i Sztuki – na wesoło i słodko. 
Gwiazdą koncertu „Bo wolność 
jest słodka…” był Stanisław 
Soyki, ale atrakcji było znacz-
nie więcej. Byliśmy świadkami 
debiutu chóru „Passionata”, 
który pod kierunkiem Moni-
ki Bławat działa przy CKiS. 
Obejrzeliśmy „Animowaną Hi-
storię Polski” – 10-minutowy 
nominowany do Oscara fi lm 

Tomasza Bagińskiego. Zna-
ny rysownik Zbigniew Jujka 
zaprezentował m.in. swój poczet 
królów Polski. Z krótkim recita-
lem wystąpił też specjalny gość 
z miasta partnerskiego Witten 
w Niemczech – Gerhard Giel, 
który zachwycił wspaniałą grą 
na fortepianie, ale też bardzo do-
brą polszczyzną. Ci, którzy przed 
koncertem obejrzeli wystawy 

w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
i Fabryce Sztuk, mogli losować 
nagrody prezydenta Tczewa Mi-
rosława Pobłockiego. Główną 
nagrodę – biało-czerwony tort 
wygrał Piotr Antczak, a pozo-
stałe – Lidia Sawicka i Bog-
dan Ackerman.

Na wszystkich gości czekały 
muffinki w barwach narodowych 
oraz biało-czerwony tort.

Popołudniowy koncert popro-
wadził dyrektor CKiS – Kry-
stian Nehrebecki. 

Organizatorem uroczystości 
11 listopada był Prezydent Miasta 
Tczewa, a sponsorem strategicz-
nym – Zakład Energetyki Ciepl-
nej w Tczewie. Do współpracy 
włączyli się CKiS, Fabryka Sztuk, 
MBP oraz TCSiR.

M.M.
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ul. Obrońców Westerplatte 3 w Tczewie
tel. 58 77 53 41 (42, 43), fax. 58 77 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

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 swoich 
adresów e-mail, na które mogą 
Państwo otrzymywać bieżące 
informacje poprzez bezpłatny 
newsletter Domu Przedsiębiorcy.

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

• Doradca podatkowy 
– Piotr Geliński, w każdą 
2 i 4 środę miesiąca, od 10:00 
do 11:30, pok. 13

• Bezpłatne konsultacje 
prawne 

–  adwokat Szymon Bubka, 
w każdą 2 i 4 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 
Hoffmann, w 3 poniedziałek 
miesiąca, w godz. 13:00-14:00, 
pok. 18

• Krajowy System Usług 
– Punkt Konsultacyjny 
dla biznesu, w  każdy 
2. czwartek miesiąca od 9:00 
do 13:00, pok. 18 

• Sieć Informacyjna Fundu-
szy Europejskich, w każdą 
środę, od 8:00 do 15:00, pok. 18.

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

Pod koniec listopada dowiemy 
się, kto zwycięży w ogłoszo-

nych przez Prezydenta Tczewa 
związanych z rozwojem przed-
siębiorczości. 

Jest to druga edycja kon-
kursów, w której złożono: MÓJ 
BIZNESPLAN 6 prac (roku 

22 października o godz. 17:00 
w sali konferencyjnej Domu 
Przedsiębiorcy w Tczewie odbyło 
się XII już spotkanie z cyklu „Biz-
nes na obcasach”. Tematem spo-
tkania była inicjatywa związana z 
założeniem w powiecie tczewskim 
stowarzyszenia kobiet biznesu. 
Podczas spotkania przedstawio-
no paniom wszystkie aspekty 
prawne związane z powołaniem 
i prowadzeniem stowarzyszenia. 
Mentorem spotkania i doradcą 

Dom Przedsiębiorcy w Tcze-
wie prowadzi mały inku-

bator przedsiębiorczości. Nabór 
do inkubatora prowadzony jest 
przez cały rok. Obecnie z oferty 
inkubatora skorzystało już 13 
podmiotów. Dla każdej nowej 
firmy lub już funkcjonującej po-
siadamy w pełni wyposażone 
pomieszczenia biurowe wraz 
z mediami w cenie 25 zł za m2. 
Obecnie, w wyniku zakończo-
nych regulaminowych okresów 
umownych, wolne są ponownie 
cztery pomieszczenia biurowe. 
Inkubator ma na celu pomagać 
firmom w pierwszych latach 
ich działalności, aby utrzymały 
się na coraz bardziej wymaga-
jącym rynku. Do inkubatora 
mogą przystąpić osoby fizyczne, 
prowadzące lub rozpoczynające 
działalność gospodarczą o cha-
rakterze innowacyjnym. Każdy 
podmiot, który chciałby skorzy-

Wkrótce rozstrzygnięcie!
ubiegłym 2), RZEMIEŚLNIK 
ROKU – 139 wniosków na 
7 różnych fi rm (w roku ubie-
głym 58 wniosków na 14 firm). 
Do konkursu Innowacyjny 
Tczew nie zgłoszono żadnych 
kandydatów, w związku z tym 
pozostaje on nierozstrzygnięty. 

Zgłoszenia zostaną przeana-
lizowane przez kapituły konkur-
sów powołane przez Prezydenta 
Tczewa, a wyniki poznamy pod-
czas obchodów Światowego Ty-
godnia Przedsiębiorczości – 22 
listopada o godz. 9:30 podczas 
uroczystej gali konkursowej.

„Stowarzyszenie kobiet biznesu” 
– już wkrótce kolejne spotkanie

w sprawie dalszych działań była  
Katarzyna Podhajska-Śred-
niawa z Centrum Transferu 
Technologii z Gdańska.

Stworzono zarys działalności 
przyszłego stowarzyszenia oraz 
dyskutowano nad przyszłym 
statutem stowarzyszenia. Poja-
wiło się wiele propozycji poten-
cjalnej współpracy, jednakże 
wymagają one jeszcze konsulta-
cji. Już wkrótce Panie spotkają 
się ponownie, aby opracować 

docelową koncepcję działalności 
stowarzyszenia oraz plan dzia-
łań na nowy sezon. 

Inicjatorkami spotkania 
były panie uczestniczące dotąd 
w dwóch sezonach spotkań z cy-
klu „Biznes na obcasach”. Gorą-
co zachęcamy do wzięcia udzia-
łu w tej inicjatywie wszystkie 
przedsiębiorcze panie. Wszelkie 
informacje znajdą Państwo na 
stronie www.dp.tczew.pl w za-
kładce „Biznes na obcasach”.

Inkubator przedsiębiorczości 
– zapraszamy do współpracy!

stać z oferty inkubatora musi 
wykazać się innowacyjnością. 

Innowacją może być wprowa-
dzenie do produkcji wyrobów no-
wych lub też udoskonalenie ist-
niejących, wprowadzenie nowej 
lub udoskonalonej metody pro-
dukcji, otwarcie nowego rynku, 

zastosowanie nowego sposobu 
sprzedaży lub zakupów, zasto-
sowanie nowych surowców lub 
półfabrykatów, wprowadzenie 
nowej organizacji produkcji. In-
nowacja stanowi każdorazowo 
zmianę niepowtarzalną (jedno-
razową, nieciągłą). 
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Region

– Głównym celem konkursu jest 
przybliżenie dorobku znanych na 
Kociewiu regionalistów:  Romana 
Landowskiego, Andrzeja Grzy-
ba, ks. Franciszka Kameckiego, 
Zygmunta Bukowskiego oraz ks. 
Janusza St. Pasierba – powiedzia-
ła Eleonora Lewandowska, 
prezes Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Tczewskiej.  

W konkursie wzięły udział 
reprezentacje przedszkoli, szkół 
podstawowych, gimnazjów, szkół 
ponadgimnazjalnych a także do-
mów kultury, środowiskowych do-
mów pomocy społecznej, różnych 
form pracy pozaszkolnej oraz za-
interesowani mieszkańcy Kocie-
wia i innych regionów Polski.

Podczas koncertu fi nałowego 
zaprezentowali się laureaci pierw-
szych miejsc w poszczególnych ka-
tegoriach konkursowych. Wystą-
pił również zespół folklorystyczny 
„Frantówka”.

Organizatorami konkursu są: 
Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Tczewskiej, Centrum Kultury 
i Sztuki, Miejska Biblioteka Pu-
bliczna oraz Fabryka Sztuk. Patro-
nat nad konkursem objął prezydent 
Tczewa Mirosław Pobłocki.

LAUREACI KONKURSU:

RECYTACJE:
Przedszkola:
I m. – Jakub Wichman, II m. – Ju-
lia Madeja (oboje z Przedszkola nr 
8 w Tczewie).
Szkoły podstawowe kl. I-III:
I m. – Zuzanna Macuk (Zespół 
Szkół nr 2 w Pelplinie), II m. – Kor-
nelia Krysiak (GOK w Lubicho-
wie), III m. – Paweł Dietrich (SP 10 
w Tczewie).
Szkoły podstawowe kl. IV-VI – kat. 
poezja:
I m. – Jakub Lewandowski (SP 12 
w Tczewie), II m. – Marcel Czer-

VI Kociewski Konkurs Literacki im. Romana Landowskiego

258 uczestników zmierzyło się z twórczością regionalistów
258 uczestników z trzech powiatów: tczewskiego, starogardzkiego i świeckiego wzięło udział 
w VI Kociewskim Konkursie Literackim im. Romana Landowskiego. 

wiński (Zespół Szkół w Subko-
wach), III m. – Urszula Nitkowska 
(SP 10 w Tczewie).
Szkoły podstawowe kl. IV-VI – kat. 
proza:
I m. – Bartłomiej Norkowski (SP 
12 w Tczewie), II m. – Oliwia Mie-
liwek (SP w Miłobądzu), III m. 
– Agata Cejer (SP 12 w Tczewie). 
Gimnazja:
I m. – Sandra Krajnik (Gim. 1 
w Starogardzie Gd.), II m. – Sara 
Szczuka (Gim. Katolickie w Tcze-
wie), III m. – Olga Krzyżyńska 
(Starogardzkie Centrum Kultury).
Szkoły ponadgimnazjalne:
I m. – Michalina Jóźwiak (Uniwer-
syteckie Katolickie LO w Tczewie), 
II m. – Daniela Pawłowska (Ognisko 
Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie 
Gd.), III m. – Aleksandra Gołuńska 
(II LO w Starogardzie Gd.).
Środowiskowe Domy Samopomocy:

I m. – Marian Graczyk (ŚDS ul. 
Chopina w Tczewie), II m. – Ka-
rol Niewiedział (ŚDS ul. Chopina 
w Tczewie), III m. – Danuta Bojarska 
(ŚDS ul. Nowowiejska w Tczewie).

PROGRAMY SCENICZNE
Grand Prix: Środowiskowe Domy 
Samopomocy w Tczewie, I m. – In-
ternat ZSE w Tczewie, II m. – Col-
legium Marianum w Pelplinie, 
III m. – SP 4 w Starogardzie Gd. 
oraz nagroda specjalna Janusza 
Landowskiego dla SP 4 w Staro-
gardzie Gd, nagrody specjalne  
senatora RP Andrzeja Grzyba dla: 
Anny Swobody, Wiktorii Cieplak, 
Martyny Bronowieckiej i Szymo-
na Kamaszewskiego.

JUWENILIA LITERACKIE
Poezja: w grupie do 12 lat: I m. 
Oliwia Orlikowska, II m. – Anna 

Szymydyńska, III m. Filip Mali-
szewski;
Poezja: w grupie powyżej 12 lat: 
I m. – Maria Dietrich, II m. – Wik-
toria Muza, III m. –  Marieta Do-
machowska. 
Proza: I m. – Jakub Miczek, II m. 
– Aleksandra Kuraszewicz, III m. 
– Agata Kowalewska.

KONKURS PLASTYCZNY
Laureaci I miejsc w poszczegól-
nych kategoriach wiekowych:
Zuzanna Sawczak, SP 7 w Tcze-
wie, Agata Tiałowska, Starogard 
Gd, Artur Hausmann, Tczew, 
Danuta Puchowska, ŚDS, ul. 
Nowowiejska w Tczewie.

Kompletne wyniki konkursu publi-
kujemy na www.wrotatczewa.pl

M.M.

Uczestnicy reprezentowali 35 
placówek, w tym:
–  3 przedszkola
–  13 szkół podstawowych
–  6 gimnazjów
–  9 szkół ponadgimnazjalnych
–  4 placówki pozaszkolne
–  8 zgłoszeń indywidualnych.

Zgłosiło się:
– 198 uczestników z powiatu 

tczewskiego

W VI Kociewskim Konkursie Literackim im. Romana Landowskiego 
wzięło udział- 258 uczestników (pod kierunkiem 84 opiekunów). 

– 57 uczestników z powiatu 
starogardzkiego

– 3 uczestników z powiatu 
świeckiego.

Jurorzy oceniali:
–  32 młodzieńcze prace 

literackie
–  85 recytacji
–  1 program poetycko-muzyczny
–  8 inscenizacji
–  61 prac plastycznych.
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192 prace napłynęły na kon-
kurs „Wakacje z aparatem”. 
Nagrodę prezydenta Tcze-
wa otrzymał Stanisław Bor-
kowski.

Konkurs organizowany przez Fa-
brykę Sztuk odbył się już po raz 
szósty. Tym razem jego tematem 
były „Zwierzęta wśród nas”. Pod-
czas fi nisażu, 21 października, 
wręczono nagrody i wyróżnienia 
za najlepsze prace.

– W konkursie wzięło udział 
42 uczestników. Zakwalifi kowa-
no prace 41 osób. Zgłoszono łącz-
nie 192 zdjęcia. Jury przyjęło do 
konkursu 150 prac. Do celów wy-
łonienia zwycięskich prac fotogra-
fi e zostały wyłącznie ponumero-
wane, bez oznakowania imieniem 
i nazwiskiem autora – wyjaśniła 
Alicja Gajewska, dyrektor Fa-
bryki Sztuk.

Jury w składzie: Tomasz 
Telefus (przewodniczący) oraz 
Arkadiusz Grzesiński i Sła-
womir Gawroński wyłoniło 
najlepsze prace. I miejsce otrzy-
mał Łukasz Romanowski, II 
miejsce – Rafał Sobkowiak, III 
miejsce – Justyna Prabucka. 
Wyróżnienia odebrali: Julia 
Bloch, Dorota Dajda, Roman 
Hudzik, Krzysztof Kurczew-
ski, Rafał Grzenkowski.

Swojego faworyta mogła wy-
brać też publiczność. – W ran-
kingu publiczności oddano łącz-
nie 843 ważne głosy, w tym 538 
przez internet. Zwyciężyło zdję-

WAKACJE Z APARATEM – NAGRODY ROZDANE

cie, którego autorką jest Justy-
na Prabucka. Zdjęcie otrzymało 
85 głosów – powiedziała Alicja 
Gajewska. 

Tradycją „Wakacji z apara-
tem” stały się nagrody prezydenta 
Tczewa za zdjęcie najlepiej promu-
jące Tczew. W tym roku na zdję-
ciu oczywiście musiało być jakieś 
zwierzę. 

– Przez dwa dni zastanawiali-
śmy się, którą fotografi ę wybrać. 
Przyznam, że nie bez znaczenia 
była dla nas niż demografi czny 
i urocze spojrzenie – rąbka tajem-

nicy uchylił Zenon Drewa, wice-
prezydent Tczewa. 

Nagrodę specjalną Prezyden-
ta Miasta Tczewa za fotografi ę 
najlepiej promującą Miasto Tczew 
w kategorii „Zwierzęta wśród nas 
w Tczewie”, otrzymało zdjęcie, któ-
rego autorem jest Stanisław Bor-
kowski. Fotografia przedstawia 
stadko bocianów podrywających 
się do lotu, a w tle widać staromiej-
ski krajobraz. – Zobaczyłem bocia-
ny w rządku i już wiedziałem, że 
coś z tego będzie. Wystarczyło po-
czekać – przyznał autor zdjęcia. 

Prezydent przyznał również 
wyróżnienie, które otrzymał Le-
szek Brucki. – o swoim zdjęciu 
(przedstawia krowę na tle Mostu 
Tczewskiego) opowiedział tak: 
Krowa podeszła, spojrzała i zrobi-
łem zdjęcie…

Znany jest już temat przy-
szłorocznego konkursu „Wakacje 
z aparatem” Będzie to „Dziecko 
na wakacjach”.

Finisaż uświetnił występ Da-
rii Makowskiej i i Mateusza 
Kotwicy.

M.M.

Stanisław Borkowski otrzymał nagrodę z rąk wiceprezydenta Zenona Drewy

Młodzi ludzie przyjechali z Aiz-
kraukle na Łotwie i Birżai na Li-
twie. Tczew wybrali jako miejsce 
swojej wizyty jeszcze w lipcu, pod-
czas międzynarodowego obozu na 
Łotwie, w którym wzięli udział 
także przedstawiciele Młodzieżo-
wej Rady Miasta Tczewa.

30 października 32-osobowa 
grupa spotkała się w z prezyden-
tem Mirosławem Pobłockim, 
jego zastępcą – Zenonem Dre-
wą oraz radną Barbarą Ka-
mińską.

Prezydent Tczewa przekazał 
gościom najważniejsze informacje 

MŁODZIEŻ Z BIRŻAI I AIZKRAUKLE ODWIEDZIŁA TCZEW

o mieście, jego historii, położeniu, 
znaczeniu w regionie. – Mam na-
dzieje, że Tczew wam się spodoba 

i jeszcze tutaj wrócicie – powiedział.
 Goście z Litwy i Łotwy otrzy-

mali od prezydenta upominki.

Samorządowcy natomiast 
w prezencie otrzymali parasol, 
który ma ich chronić nie tylko 
przed deszczem, ale przed wszyst-
kimi problemami.

Zanim młodzi ludzie przy-
byli do Tczewa, spędzili jed-
ną noc w „Wilczym Szańcu” 
w Gierłoży, koło Kętrzyna, 
gdzie zwiedzali bunkry hitle-
rowskie. Odwiedzili też zamek 
w Malborku,  oraz  pod opieką 
przewodnika – Zdzisława 
Bergiela, obejrzeli najciekaw-
sze zakątki Tczewa. Nie mogło 
też zabraknąć czasu na spo-
tkanie z rówieśnikami z Mło-
dzieżowej Rady Miasta Tcze-
wa. Podczas pobytu w Polsce 
zobaczyli też Gdańsk i Sopot. 

M.M.

Na zaproszenie prezyden-
ta Mirosława Pobłockie-
go, do Tczewa przyjechała 
grupa młodzieży z miast 
partnerskich.

Prezydent Mirosław Pobłocki przekazał młodzieży upominki z Tczewa



• 15
PANORAMA MIASTA • www. wrotatczewa.pl • www.bip.tczew.pl • Październik 2013

Wokół nas

Do Urzędu Marszałkowskiego 
złożony został wniosek o dofi-

nansowanie projektu pn. „Zapro-
gramowani na sukces – program 
rozwojowy szkół podstawowych 
i gimnazjalnych miasta Tczewa”.

Samorząd miasta ubiega się 
o dofi nansowanie unijne w ra-
mach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki.

Projektodawcą jest Fundacja 
Edukacyjne Centrum Doskona-
lenia z Gdańska, a partnerem 
miasto Tczew.

Projekt realizowany ma być 
we wszystkich tczewskich szko-
łach samorządowych – podstawo-
wych i gimnazjalnych, od 1 stycz-
nia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. 
Obejmuje on zajęcia pozalekcyjne 
rozwijające wiedzę i umiejętno-
ści naukowo-techniczne, infor-
matyczne, przyrodniczo-mate-
matyczne. Program adresowany 
jest dla uczniów zdolnych i tych, 
którzy mają problemy w nauce.

Z zajęć będzie mogło skorzystać 
420 uczniów. Budżet projektu to 
975 664 zł, z czego wnioskowana 
kwota dotacji wynosi: 866 130 zł.

M.M.

Z okazji jubileuszu „Samboro-
wych Dzieci”, w Szkole Pod-

stawowej nr 10 z Oddziałami In-
tegracyjnymi odbyła się uroczysta 
akademia połączona z upamięt-
nieniem 95. rocznicy odzyskania 
niepodległości przez Polskę. Ży-
czeniom i gratulacjom dla mło-
dych Kociewiaków i ich opiekunki 
nie było końca. Drobne upominki 
przygotował dla artystów także 
prezydent Tczewa Mirosław Po-
błocki. Najwięcej było słodkości.

Zespół ma w dorobku wiele 
tańców i piosenek kociewskich. 
Założycielką i opiekunką grupy 
jest Ewa Litwińska i zwykle 
trzon zespołu stanowią uczniowie 
z jej klasy. Młodych Kociewia-
ków muzyką i śpiewem wspiera 
szkolny chór „Carpe Diem” pod 
kierownictwem Elwiry Andra-
szewicz.

Zespół ma za sobą wiele wystę-
pów i sukcesów. Prezentował się 
podczas miejskich i regionalnych 
imprez, m.in. w prezentacjach 

W Szkole Podstawowej nr 10

„SAMBOROWE DZIECI” MAJĄ 15 LAT

Ekspozycja ukazała kulisy 
i mechanizm fałszerstw wy-

borczych komunistów oraz wpływ 
propagandy na postawy wybor-
ców. Przybliżyła również nastroje 
społeczeństwa oraz atmosferę ży-
cia w powojennej Polsce na przy-
kładzie ówczesnego województwa 
gdańskiego. Na wystawie można 
było zobaczyć m.in. plakaty i hasła 
propagandowe z okresu tzw. kam-
panii przedreferendalnej, a także 
dowody fałszerstw dokonanych 
przez komunistów. Materiały do 
wystawy zebrano z kilkunastu 
placówek naukowych i od osób 
prywatnych. 

Ekspozycja spotkała się 
z dużym uznaniem i zaintereso-
waniem ze strony społeczności 
lokalnej Tczewa i okolic. Wśród 
zwiedzających były osoby, które 
same pamiętały tamte czasy lub 

REFERENDUM W BIBLIOTECE

artystycznych dzieci i młodzieży 
szkół podstawowych w Tczewie, 
podczas przeglądów folklorystycz-
nych w Piasecznie. „Samborowe 
Dzieci” wystąpiły także przed 
papieżem Janem Pawłem II, gdy 
w 1999 r. był w Pelplinie. Wów-
czas, dzięki wsparciu samorządu 
miasta Tczewa, otrzymały stroje 
kociewskie. Mali artyści śpiewali 

i tańczyli także w polskim par-
lamencie, a przed 10 laty gościli 
na międzynarodowym przeglą-
dzie zespołów folklorystycznych 
w Kłajpedzie na Litwie. Wystę-
powali podczas dni Ziemi Tczew-
skiej, Kongresu Kociewskiego 
i wielu innych imprez.

M.M.

znały je z opowiadań swoich ro-
dziców. Mieszkańcy podkreślali 
wysoki poziom merytoryczny wy-
stawy. Pan Benedykt Urbański 
z Miłobądza przyniósł nawet ze 
sobą broszurę propagandową – 
poradnik dla głosujących wydany 
w 1946 r. nakładem Drukarni 
Państwowej Nr 1. Warto wspo-
mnieć, że komuniści przygotowu-
jąc się do referendum wyproduko-
wali 38 mln egzemplarzy ulotek, 
plakatów, afiszy itp., a liczba oby-
wateli Polski wynosiła 24 mln. 

Dla młodzieży z klas licealnych 
zostały przygotowane warsztaty 
historyczne, które odbyły się 
18 października w Bibliotece 
Głównej. Młodzież wzięła udział 
w tajnym głosowaniu, w którym 
należało odpowiedzieć na trzy 
pytania: „Czy brałeś już kiedyś 
udział w głosowaniu?, „Czy Two-

im zdaniem matematyka powin-
na być przedmiotem obowiązko-
wym na maturze?, „Czy uważasz, 
że głos jednej osoby może wpłynąć 
na wynik głosowania?”. Komisja 
po skrupulatnym przeliczeniu gło-
sów podała sfałszowane wyniki. 
Program zajęć obejmował również 
wykład wzbogacony o prezentację 
multimedialną. Uczestnicy spo-
tkania poznali genezę, przygoto-
wania do referendum zarówno ze 
strony komunistów jak i opozycji, 
skupionej w głównej mierze wokół 
Polskiego Stronnictwa Ludowego, 
oraz sam przebieg głosowania 
i metody sfałszowania jego wyni-
ków. Na zakończenie spotkania 
przeprowadzone zostało ćwicze-
nie podsumowujące wiedzę zdo-
bytą na zajęciach. Warsztaty 
poprowadził Krzysztof Drażba, 
a uczestniczyło w nich około 120 

W pierwszej połowie października 2013 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tczewie eksponowana 
była wystawa „Urna to jest taki pniak. Wrzucisz nie, wychodzi tak. Referendum 30 czerwca 1946 r. 
w województwie gdańskim”, przygotowana przez Krzysztofa Drażbę z Instytutu Pamięci Narodowej. 

Zespół „Samborowe Dzieci” działający przy Szkole Podstawowej nr 10 
w Tczewie ma już 15 lat, ale jego członkom daleko do tego wieku. Zespół 
składa się z uczniów najmłodszych klas i kultywuje kociewskie tradycje.

uczniów z II liceum Ogólnokształ-
cącego, Zespołu Szkół Katolickich 
oraz Zespołu Szkół Technicznych 
w Tczewie.

ZAPROGRAMOWANI 
NA SUKCES
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Urząd Miejski w Tczewie – Wydział Spraw Komunalnych
83-110 Tczew, ul. 30 Stycznia 1, tel./fax (058) 531 76 41, www.pee.tczew.pl, e-mail: pee@um.tczew.pl

Temperatura w piecach domowych wynosi zaledwie od 200 do 500 
stopni C. Jednym z czynników, które mają wpływ na nasze bez-

pieczeństwo jest właśnie zbyt niska temperatura spalania. Z domowych 
palenisk do atmosfery wydostają się wtedy nieoczyszczone szkodliwe 
substancje chemiczne, a ich lista jest długa.

LEKARZE ALARMUJĄ

Zanieczyszczenia w powietrzu wpływają na nasz cały organizm i cho-
ciaż skutki ich oddziaływania nie są widoczne natychmiast, to groma-
dzące się toksyny mają znaczący wpływ na nasze zdrowie. Często dole-
gliwości zaczynają się od kaszlu i uczucia duszności. Szczególnie dzieci 
są narażone na choroby związane z układem oddechowym i obniżoną 
odpornością, która objawia się w formie alergii.

Zanieczyszczenie dwutlenkiem siarki powietrza powoduje trudności 
w oddychaniu, tlenki azotu podrażniają płuca, tlenek węgla powoduje 
zatrucia i ma negatywny centralny układ nerwowy. Niekontrolowa-
ny proces spalania śmieci prowadzi do przedostania się do atmosfery 
związków nazywanych dioksynami i furanami związanych z choro-
bami nowotworowymi. Powstają też koszty innego rodzaju: spalanie 
śmieci w domowych warunkach powoduje uszkodzenia instalacji i prze-
wodów kominowych.

NIE PAL ŚMIECI W DOMU, TO DROGO KOSZTUJE!
Często w okresie jesienno-zimowym wiele osób ulega pokusie pozbycia się śmieci paląc je w piecach domowych. Metoda 
ta nie pomaga zaoszczędzić na kosztach węgla, wydajność energetyczna nieposegregowanych śmieci nie jest tak wielka, 
a może stać się przyczyną bardzo poważnych i „kosztownych” kłopotów.

JAK ROZPOZNAĆ CZY W PIECU SPALANE SĄ ODPADY 
KOMUNALNE? 
Dym wydobywający się z komina w kolorze bladopomarańczowym lub 
w różnych odmianach czerwieni świadczy o wrzucaniu do pieca różnego 
rodzaju śmieci (plastiki, puszki, obierki, stare ubrania).

Jeżeli dym z komina jest w kolorze czarnym albo białym może to 
oznaczać, iż w piecu spalane są węgiel albo drewno. Może to też świad-
czyć o spalaniu opon.

REGULACJE PRAWNE
Przepisy prawne nie wystarczą, aby chronić nas przed konsekwencjami 
złych nawyków. W Polsce obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpa-
dów komunalnych w urządzeniach nie przystosowanych do tego celu, 
ale to my sami musimy mieć świadomość, na co narażamy siebie i sąsia-
dów paląc śmieci w domowym piecu.

PAMIĘTAJMY!
Palenie śmieci w domu jest niebezpieczne i grozi wysoką grzywną. 
Unikajmy domowych sposobów pozbywania się śmieci, które bez odpo-
wiedniej technologii są dla nas po prostu zagrożeniem. Spalanie śmieci 
w naszych domowych piecach nie jest oszczędne, tylko kosztowne.

ŹRÓDŁO: HTTP://WWW.NIEPALSMIECI.PL/
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Sport

Choć pogoda nie zapowiadała 
się nadzwyczajna, to przed 

godz. 9.00 przestało padać i tem-
peratura podniosła się do + 8C. 
Już zapisy elektroniczne (185 
osób) zapowiadały rekordowy 
bieg pod względem ilości uczest-
ników. Do tej pory było to 177 
osób, a w sobotę Bieg Główny 
ukończyły 222 osoby!

O godz. 11.00 na starcie biegu 
„Mały Sambor” stanęli najmłodsi 
uczestnicy imprezy ze szkół pod-
stawowych i gimnazjów, a było ich 
ponad 250. Dystans 2 km najszyb-
ciej pokonali w kat. szkół podsta-
wowych – Natalia Felszkowska 
z Kościerzyny i Jakub Kunowski 
z Tczewa, a w kat. gimnazjów 
– Weronika Pustułka z Koście-
rzyny oraz Sebastian Szczygieł 
z Twardej Góry.

Wszyscy otrzymali pamiątkowe 
statuetki, medale, oraz nagrody 
rzeczowe.

XXIII Uliczny Bieg SAMBORA – rekordowa frekwencja
9 listopada odbył się już XXIII Uliczny Bieg Sambora, zorganizowany z okazji obcho-
dów Święta Niepodległości przez Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji. Bieg był 
rekordowy pod względem frekwencji.

XXIII Uliczny Bieg Sambo-
ra ruszył dokładnie w południe. 
Od początku ton wiedli zawod-
nicy z Ukrainy. Większość bie-
gaczy jednak cieszyła się samą 
atmosferą imprezy, biegli wła-
snym tempem, walcząc o jak 
najlepszy wynik w swojej kate-

gorii. Na starcie stanęli między 
innymi wiceprezydent Tczewa 
Zenon Drewa.

XXIII Bieg Sambora wygrał 
Bogdan Semenowycz z Ukrainy, 
przed swoim rodakiem Pavlo Olii-
nyk, III m dla Bartosza Mazer-
skiego ze Sztumu.

Wśród pań najlepsza była 
Marta Krawczyńska z Malborka, 
przed Svitlaną Oliinyk z Ukrainy 
i Maryną Lukyanenka z Białorusi.

Wszyscy uczestnicy otrzymali 
nagrody rzeczowe, a wszyscy 
biegacze, którzy ukończyli bieg, 
pamiątkowe medale. Po biegu 
można było dodatkowo rozgrzać 
się herbatą i grochówką przygoto-
waną przez organizatora.

Organizatorem imprezy 
było Tczewskie Centrum Spor-
tu i Rekreacji oraz Urząd Miej-
ski w Tczewie.

Wielkie podziękowania dla Po-
licji i Straży Miejskiej w Tczewie, 
oraz uczniów Technikum Mecha-
nicznego (ratownicy medyczni), 
Liceum Katolickiego, I i II LO za 
pomoc w zabezpieczeniu biegu. 

INFORMACJA NADESŁANA 
PRZEZ TCSIR

Wyniki biegu można znaleźć 
na www.wrotatczewa.pl

Impreza odbyła się 27 paź-
dziernika. Jej organizatorem 

było Powiatowe Centrum Sportu 
w Tczewie, Starostwo Powiato-
we w Tczewie oraz Stowarzy-
szenie Biegający Tczew, patro-
nami honorowymi byli starosta 
tczewski Józef Puczyński oraz 
prezydent Tczewa Mirosław 
Pobłocki, którzy ufundowali na-
grody fi nansowe dla zwycięzców 
w klasyfi kacji generalnej.

W klasyfi kacji generalnej, 
wśród kobiet najlepiej pobiegły:
I miejsce: Kamila Pobłocka 

(Lębork) 1:24:50
II miejsce: Beata Lupa 

(Łapy) 1:24:53
III miejsce: Krystyna Kuta 

(Serock) 1:25:27
A wśród mężczyzn:

I miejsce: Wojciech Kopeć 
(Olsztynek) 1:09:28

II miejsce: Bartosz Mazerski 
(Sztum) 1:10:23

2. Bieg Nadwiślański Szlakiem Doliny Dolnej Wisły
324 zawodników ukończyło 2. Bieg Nadwiślański Szlakiem Doliny Dolnej Wisły. 
Trasa długości 21,097 km wiodła od Małych Walichnów do Tczewa.

III miejsce: Piotr Pobłocki 
(Lębork) 1:13:01.
Wszyscy uczestnicy biegu 

otrzymali pamiątkowe medale 
i koszulki, natomiast zwycięzcy 

w poszczególnych kategoriach 
wiekowych – puchary. Wśród 
wszystkich, którzy ukończyli bieg 
rozlosowano 50 nagród rzeczo-
wych. Nagrody wręczali starosta 

Józef Puczyński, prezydent Tcze-
wa Mirosław Pobłocki, członek 
Zarządu Powiatu Tczewskiego 
Stanisław Ackerman oraz gość 
honorowy olimpijczyk urodzony 
w Tczewie Kazimierz Zimny.

Podczas ceremonii wręczenia 
nagród prezes Stowarzyszenia 
„Biegający Tczew” Marek Mo-
szyński wręczył pamiątkową 
statuetkę oraz dyplom honoro-
wemu członkowi Stowarzyszenia 
„Biegający Tczew” Kazimierzowi 
Zimnemu. 

Impreza nie odbyłaby się gdy-
by nie liczni sponsorzy, darczyńcy 
oraz wolontariusze, którym orga-
nizatorzy serdecznie dziękują.

Więcej informacji, zdjęć na 
stronie: www.pcs.tczew.pl , www.
biegajacy.tczew.pl

INFORMACJA NADESŁANA 
PRZEZ POWIATOWE 
CENTRUM SPORTU
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Sceny z życia miasta

PROBLEMY MIESZKAŃCÓW

• W butelce od wody pitnej zosta-
ła znaleziona przez pracownika 
Przedsiębiorstwa Budownic-
twa Rolniczego w Tczewie… 
polna mysz1.

• W pewnej tczewskiej kwia-
ciarni były problemy z dostawą 
ciętych kwiatów. Klienci mu-
sieli wybierać głównie wśród 
kwiatów doniczkowych i jak 
to określił reporter „plastyko-
wych substytutów”2. 

• Lokatorzy wieżowca przy al. 
Zwycięstwa 19 mieli kłopoty 
z często psującą się windą i opóź-
nieniami z jej naprawą, zwłasz-
cza w dni wolne od pracy3.

• Mieszkańcy ul. Rejtana nie 
mogli doczekać się utwardze-
nia nawierzchni ulicy4.

• Problemem drogowców i nie 
tylko zmotoryzowanych tcze-
wian były obfite opady śniegu5.

• Teren nad Wisłą, jak i sama 
rzeka były zaśmiecane. Na 
skarpie pojawiały się m.in. 
stare ubrania, gumowe buty, 
puszki, gruz6. 

• 192 mieszkańców osiedla Su-
chostrzygi, władze Tczewa, re-
prezentanci instytucji i organi-
zacji wyrazili sprzeciw wobec 
likwidacji pralni „Śnieżka” na 
tymże osiedlu7.

• Lokatorom bloku nr 20 przy al. 
Zwycięstwa niefortunne usy-
tuowanie nowych skrzynek 
pocztowych typu „Hermes” 
uniemożliwiało założenie do-
datkowych drzwi przed klatką 
schodową, które chroniłyby 
przed zimnem i niepowołany-
mi gośćmi8.

M. K.
SEKCJA HISTORII MIASTA

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI 
PUBLICZNEJ W TCZEWIE

Przypisy:
1 Samobójstwo w butelce, „Głos Wy-

brzeża”, 1976, nr z 28.07; Czyja 
była mysz, „Głos Wybrzeża”, 1976, 
nr z 4.08, Jest właściciel myszy, 
„Głos Wybrzeża”, 1976, nr z 18.08.

2 (H.B.), Kwiaciarnia bez kwiatów, 
„Głos Wybrzeża”, 1976, nr z 17.02.

3 (hb), Kłopoty z windą, „Głos Wy-
brzeża”, 1985, nr 195.

4 (ka), Żużel zamiast betonu, „Głos 
Wybrzeża”, 1985, nr 117.

5 (jz), Tczew w śniegu, „Dziennik 
Bałtycki”, 1988, nr 27.

6 (kr.), „Muzeum” Wisły, „Głos Wy-
brzeża”, 1984, nr 175.

7 Gabryszak Zbigniew, Wojna o pral-
nię na osiedlu Suchostrzygi, „Głos 
Wybrzeża”, 1989, nr 266.

8 (bis), Trudno się przestawić, „Głos 
Wybrzeża”, 1987, nr 269.

Postanowiliśmy przejrzeć archiwum prasowe z lat 70. i 80., by w telegraficznym skrócie przedstawić 
bolączki tczewian opisywane na łamach „Głosu Wybrzeża” i „Dziennika Bałtyckiego”.

Ilustracje w tym odcinku dotyczą 
problemów tczewian występujących 
zimą z dwóch powodów. po pierwsze, 
zima zbliża się nieuchronnie. Z kolei 
drugą przyczyną jest przygotowywa-
na przez Miejską Bibliotekę Publiczną 
w Tczewie wystawa pod wstępnym 
tytułem „Zima na wsi, zima w mie-
ście”. W związku z tym zwracamy 
się z uprzejmą prośbą do Czytelników 
o wypożyczenie zdjęć i eksponatów 
na przygotowywaną wystawę.

 Jesteśmy zainteresowani:
–  zdjęciami architektury Tczewa 

i okolicznych pejzaży wykonany-
mi zimą (do 1990 r.)

–  zdjęciami rodzinnymi: ze space-
rów, kuligów, zabaw na śniegu itp. 
(do 1990 r.) oraz z okresu Świąt 
Bożego Narodzenia, Sylwestra 
(zwłaszcza z 1. poł. XX w.),

–  starymi przedmiotami związa-
nymi tematycznie z wystawą, 
np. sankami, nartami...

–  wspomnieniami mieszkańców 
np. o „zimie stulecia”.
Chronologicznie wystawa obejmie 

XX w. Terytorialnie: Tczew i okolice, 
ale z miłą chęcią przyjmiemy też stare 
fotografie z innych rejonów Polski.

Osoby zainteresowane współpra-
cą zapraszamy do Sekcji Historii Mia-
sta (Biblioteka Główna przy ul. J. Dą-
browskiego 6, 1. piętro, pokój nr 14). 
Prosimy o wcześniejszy kontakt tele-
foniczny: 58 531 36 37 wew. 19 lub 
elektroniczny: shm@mbp.tczew.pl 
w celu umówienia się na spotkanie. 
Materiały przyjmowane będą do 
13 grudnia 2013 roku.
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Wydarzenia

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,

 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.

Drogi sąsiedzie, droga sąsiadko,
W imieniu swoim i naszych dzie-
ci mamy przyjemność zaprosić 
Ciebie na wspólne świętowanie 
Mikołajek, w świetlicy Środowi-
skowo-Sąsiedzkiej. Spotkajmy się 
6 grudnia na Zamkowej 26, za-
czynamy o godzinie 14.

Przyjdź i pomóż nam stworzyć 
najpiękniejsza choinkę w Tczewie. 
Spędź Mikołajki ze swoimi sąsia-
dami, podziel się z nimi uśmie-
chem, nie daj się prosić, ubierz 
choinkę, zaśpiewaj kolędę i puść 
do nich oko.

Zachęcamy do przyniesienia 
ozdób choinkowych.

Będziemy:
• stroić choinkę
• bawić się na trawie lub śniegu
• wspólnie pić korzenną herbatę 

i barszcz czerwony przygoto-
wane przez Sąsiedzką Grupę 
Kulinarną

• śpiewać kolędy
 Ponadto :
• quiz choinkowy z nagrodami
• konkurs na najpiękniejszą 

bombkę
• sąsiedzki łańcuch pełen ży-

czeń.
DZIECI I RODZICE/OPIEKUNOWIE 
ZE ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWO-

SĄSIEDZKIEJ ZAMKOWA 26.

6 grudnia, godz. 12:00 
SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM 

Już tradycyjnie Święty Mikołaj 
przywita wszystkie dzieci 6 grud-
nia przed Urzędem Miejskim. 
Czeka na nie mnóstwo atrak-
cji, słodkich prezentów, muzyki 
i zabawy. Zapalimy też lampki na 
choince przed urzędem. W tym 
roku Mikołajowi towarzyszyć 
będzie duża grupa pomocników, 
więc bądź tam z nami! Po spotka-
niu korowód Świętego Mikołaja 
ruszy do wszystkich przedszkoli, 
Domu Dziecka oraz szpitala.

Plac przed Urzędem Miej-
skim w Tczewie

16 grudnia 
godz. 10:00 i 12:00
SPEKTAKL KOPCIUSZEK
Reżyseria: 
Tomasz Podsiadły
Scenariusz: Miron Miotk

Klasyczna, mądra baśń w cał-
kiem nowym wydaniu. Piękne 
i kolorowe kostiumy, dynamiczna 
choreografi a, porywająca muzy-
ka, wyraźne i charakterystyczne 
postaci, to tylko niektóre atuty 
przedstawienia. Na spektakl za-
praszamy dzieci młodsze, starsze 
a także dorosłych…

Będzie to widowisko iście fa-
milijne, również interaktywne, 

CENTRUM KULTURY I SZTUKI 
ZAPRASZA W GRUDNIU

angażujące publiczność w akcję 
baśni. Łatwiej Kopciuszkowi ze-
brać odwagę i wyruszyć na bal 
do Księcia kiedy wszyscy razem 
wykonają wspólny taniec.

Spektakl dla dzieci od 6 lat
Bilety: 12 zł
Sala Widowiskowa Cen-

trum Kultury i Sztuki

31 grudnia, godz. 20:00
KONCERT SYLWESTROWY 
– KRÓLEWSKA ORKIESTRA 
SALONOWA

Zakończ ten rok w znakomitym 
towarzystwie! Zapraszamy na 

Koncert Sylwestrowy w wyko-
naniu Królewskiej Orkiestry 
Salonowej pod przewodnictwem 
Natalii Walewskiej (skrzypce). 
Zaśpiewają dla nas Karolina 
Karcz (sopran), Witalij Wydra 
(tenor) oraz Marcin Pomykała 
(tenor). Sylwester – to piękne stro-
je dam, wytworne fraki panów, 
fajerwerki dźwięków, uśmiech 
i radość. Taka też będzie muzyka 
tego koncertu – popisowe arie ope-
rowe, operetkowe i musicalowe 
z dzieł królujących na światowych 
estradach. To także wirtuozowski 
popis orkiestry w muzyce kró-
lewskich pałaców i wiedeńskich 
salonów. Usłyszymy przeboje 
z: „Zemsty nietoperza”, „Barona 
Cygańskiego”, „Księżniczki czar-
dasza”, „Hrabiny Maricy”, „Weso-
łej wdówki”, a także „Przetańczyć 
całą noc”, „Umówiłem się z nią na 
dziewiątą” „Już taki jestem zimny 
drań”, „Miłość Ci wszystko wyba-
czy”… i wiele innych. Wystąpi 
także Zespół Taneczny„Rapsodia” 
do choreografii Beaty Stoppa. Go-
spodarzem koncertu będzie Bar-
bara Żurowska-Sutt. 

Bilety: 50 zł (przedsprzedaż) 
70 zł (w dniu koncertu)

Sala Widowiskowa Cen-
trum Kultury i Sztuki

6 grudnia na Zamkowej

Budujemy choinkę

6 stycznia 2014 r. ulicami Tczewa 
przejdzie Orszak Trzech Króli. 
Organizatorzy zapraszają rodzi-
ny, przedszkola, szkoły, nauczy-
cieli, rodziców, organizacje poza-
rządowe, stowarzyszenia, kluby, 
zespoły, chóry i in. do wspólnego 
kolędowania. Można zabrać swoje 
sztandary, szyldy, proporce, moż-
na wykorzystać przebrania. 

Orszak wyruszy o godz. 14.00 
z placu parkingowego między 
NOMI a Centrum Handlowym 
Atrium, przejdzie ul. Gdańską, 
wiaduktem 800-lecia Tczewa do 
pl. Hallera. Przedszkolaki i małe 
dzieci dołączą do orszaku na wy-
sokości ul. 1 Maja (za wiaduktem). 
Po pokłonie Dzieciątku i Świętej 
Rodzinie wszyscy uczestnicy zo-
staną poczęstowani kawą, herba-
tą, ciastem.

Każdy uczestnik orszaku 
otrzyma certyfi kat udziału po-
twierdzony przez trzech króli. 

Planowany czas zakończenia: 
ok. godz. 15.30

Koordynatorzy przedsięwzięcia 
to: Stefan Kukowski, ks. Wojciech 
Korzeniak, Włodzimierz Mrocz-
kowski oraz Witold Sosnowski.

6 stycznia

Orszak Trzech Króli
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