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W NUMERZE

 Trwa budowa krytego 
lodowiska

 Mamy wstępną koncepcję 
rozbudowy basenów

 Na Czyżykowie i os. 
staszica – inwestujemy  
w tereny rekreacyjne

 Tczewianie świętowali 
niepodległość

 stadion lekkoatletyczny 
– czekamy na oferty 

 kaplica na cmentarzu 
komunalnym  
 po remoncie

Mirosław Pobłocki po raz trzeci wybra-
ny został prezydentem Tczewa. W II turze 
wyborów większością blisko 67 proc. głosów pokonał Tadeusza Dzwon-
kowskiego.
W wyborach do Rady Miejskiej, największą liczbę mandatów (10) zdobył 
prezydencki komitet Porozumienie na Plus. W nowej radzie zasiądą także 
przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości (6), Koalicji Obywatelskiej (4) oraz 
Inicjatywy Samorządowej (3).
W I turze wyborów frekwencja nieznacznie przekroczyła 50 proc., w II turze 
wyniosła 39,5 proc.
Obecna kadencja samorządu trwać będzie 5 lat .

TCZEW PO WYBORACH
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Ilu nas jest?
Na początku listopada br. w Tczewie zameldowane były 57 192 
osoby, w tym 55 888  na pobyt stały i 1304 na pobyt czasowy. Od 
początku września ubyło 65 osób.
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19 listopada

Inauguracyjna sesja rady MIejskIej 
I inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Tczewie VIII kadencji 2018-2023 
odbędzie się w poniedziałek, 19 listopada 2018 r., o godz. 14.00 w sali 
obrad Rady Miejskiej im. Franciszka Fabicha, w budynku Urzędu Miej-
skiego przy ul. 30 Stycznia 1
Porządek sesji:
1. Otwarcie i prowadzenie sesji, do czasu wyboru przewodniczą-

cego, przez radnego najstarszego wiekiem obecnego na sesji
2. Stwierdzenie obecności co najmniej połowy ustawowego skła-

du rady
3. Ślubowanie radnych
4. Wybór przewodniczącego Rady Miejskiej
5. Wybór zastępcy/zastępców przewodniczącego
6. Ślubowanie prezydenta miasta.
7. Zakończenie obrad sesji.

W listopadzie kończy się budowa średniowiecznego zamku dla naj-
młodszych na Bulwarze Nadwiślańskim.
 Rozbudowa istniejącego placu zabaw na bulwarze  to jeden z pro-
jektów tegorocznego Budżetu Obywatelskiego Tczewa, wsparte-
go środkami z ogólnego budżetu oraz dotacji z budżetu państwa 
na nadwiślańskie inwestycje rekreacyjne. 
Zamek został posadowiony na bezpiecznej, gumowej nawierzch-
ni. Jego wysokość to ok. 8 m, ale najwyższy podest znajduje się 
na wysokości 2,7 m. Zanim ta wielka zabawka zostanie udostęp-
niona dzieciom, musi spełnić wszelkie wymagane atesty bezpie-
czeństwa.
Koszt inwestycji to blisko 1 mln zł. 

M.M.

Serdecznie zapraszamy do współtworzenia Kalendarza Imprez 
Miejskich 2019. 

Zgłoszenia wydarzeń z dziedziny kultury należy przysyłać do 23 
listopada 2018 roku do Centrum Kultury i Sztuki:
– na adres Centrum – 83-110 Tczew, ul. St. Kard. Wyszyńskie-

go 10
– drogą mailową: mriebandt@ckis.tczew.pl, 
– tel. 693 368 107
z dopiskiem KALENDARZ IMPREZ MIEJSKICH 2018. 
Jednocześnie informujemy, że przyjęcie zgłoszenia nie jest jed-
noznaczne z udostępnieniem sali widowiskowej lub innych po-
mieszczeń CKIS. Te kwestie będą rozpatrywane i negocjowane 
indywidualnie. Wymaga to złożenia do CKiS odrębnego pisma 
o wynajem sali.
Zgłoszenia wydarzeń z dziedziny sportu i rekreacji należy przy-
syłać do 23 listopada 2018 roku do Tczewskiego Centrum Spor-
tu i Rekreacji: 
– na adres – 83-110 Tczew, ul. Wojska Polskiego 28a
– drogą mailową: a.golembiewski@tcsir.pl
– tel. 58 531 46 26
– lub faxem: 58 531 46 26.
z dopiskiem KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH 2019.
Pozostałe wydarzenia należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego  
w Tczewie (Biuro Rzecznika Prasowego) – do 23 listopada 2018 r.
– na adres: 83-110 Tczew, pl. Piłsudskiego1, pok. 30
– drogą mailową: sniegula@um.tczew.pl
– faxem: 58 531 34 90.
UWAGA
Zgłoszenia powinny zawierać nazwę imprezy, datę, godzinę (jeśli 
jest możliwa do określenia), miejsce, i dane organizatora wydarze-
nia (nazwę, adres i numer telefonu). 

Miejski kalendarz Imprez na 2019 r. 

czekaMy na zgłoszenIa
zamek na bulwarze 

dla Małych rycerzy I ksIężnIczek
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Aktualności

Mirosław Pobłocki (PnP) zdo-
był 66,84 proc. głosów w II turze 
wyborów pokonując Tadeusza 
Dzwonkowskiego (PiS).
4 listopada odbyła się w Tczewie 
II tura wyborów prezydenckich. 
Zmierzyli się w niej: Mirosław 
Pobłocki, prezydent Tczewa 
w latach 2010-2018, kandy-
dat Porozumienia na Plus oraz 
Tadeusz Dzwonkowski, staro-
sta tczewski w kadencji 2014-
2018, kandydat Prawa i Spra-
wiedliwości.
Mirosław Pobłocki otrzymał 
11 766 głosów (66,84 proc., 
Tadeusz Dzwonkowski – 5837 
głosów (33,16 proc.).
W II turze wyborów karty do 
głosowania wydano 17 780 oso-
bom, z czego 1 cudzoziemcowi 
– obywatelowi kraju Unii Euro-
pejskiej. 6 osób głosowało przez 
pełnomocnika. 171 oddanych 
głosów było nieważnych.
Frekwencja wyborcza wyniosła 
39,5 proc.
Mirosław Pobłocki dwukrotnie 
pełnił funkcję prezydenta Tcze-
wa – w kadencji 2010-2014 oraz 
2014-2018. Wcześniej przez 
dwie kadencje był wiceprezy-
dentem Tczewa ds. gospodar-
czych.
W I turze wyborów, która od-
była się 21 października, o sta-
nowisko prezydenta Tczewa 
ubiegało się 6 kandydatów. 
Wyniki kandydatów na prezy-
denta Tczewa uzyskane w I tu-
rze wyborów:
• Mirosław Pobłocki  

(KW Porozumienie  
na Plus): 42,18 proc.

• Tadeusz Dzwonkowski 
(Prawo i Sprawiedliwość): 
22,96 proc.

• Wojciech Drzeżdżon (KW 
Stowarzyszenie Inicjatywa 
Samorządowa): 13,44 proc.

• Iwona Nitza (Koalicyjny 
Komitet Wyborczy Platfor-
ma .Nowoczesna – Koalicja 
Obywatelska): 11,63 proc.

• Zbigniew Urban (KWW 
Świadomy Tczew): 7, 36 proc.

• Marcin Chełstowski 
(KWW #TNP): 2,41 proc.

M.M.

Siedmiu kandydatów przypadało 
na jedno miejsce w wyborach do 
Rady Miejskiej w Tczewie. W wy-
borach głosowało ponad 50 proc. 
uprawnionych.
W Tczewie uprawnionych do 
głosowania jest blisko 45 tys. 
osób. W niedzielę, 21 paździer-
nika na kandydatów na prezy-
denta, do Rady Miejskiej, Rady 
Powiatu Tczewskiego oraz Sej-
miku Samorządowego Woj. Po-
morskiego głosowało nieco po-
nad 50 proc. uprawnionych.
W Tczewie zarejestrowanych 
zostało 6 komitetów wybor-
czych:
–  Koalicyjny Komitet Wybor-

czy Platforma. Nowoczesna 
Koalicja Obywatelska (łącz-
na liczba głosów uzyskanych 
przez kandydatów: 3830)

–  KW Prawo i Sprawiedliwość 
(5209 głosów)

–  KW Porozumienie na Plus 
(7627 głosów)

–  KW Stowarzyszenie Inicjaty-
wa Samorządowa (2742 głosy)

–  KW W Świadomy Tczew 
(1388 głosów)

–  KWW #TNP.
O 23 miejsca w Radzie Miej-
skiej w Tczewie walczyło 164 
kandydatów, czyli 7 osób na 
jeden mandat. 10 mandatów 
zdobyło Porozumienie na Plus,  
6 mandatów – Prawo i Spra-
wiedliwość, 4 mandaty – Ko-
alicja Obywatelska, 3 manda-
ty – Inicjatywa Samorządowa. 
Świadomy Tczew oraz #TNP 
nie mają swoich przedstawicie-
li w Radzie Miejskiej. Obecna 
kadencja samorządu trwać bę-
dzie 5 lat (2018–2013).

Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w wyborach 
samorządowych – 21 października i 4 listopada. 
Udowodniliście, że Tczew jest dla Was ważny, że 

czujecie się jego gospodarzami i chcecie mieć wpływ 
na jego przyszłość.

Dziękuję za zaufanie i za to, że postawiliście  
na nowoczesne, dynamiczne miasto.

Dziękuję, że jesteście ze mną.
Razem znowu zmienimy Tczew.

164 kandydatów walczyło o Mandaty 
w radzIe MIejskIej w tczewIe

Mandaty do Rady Miejskiej  
w Tczewie zdobyli:
W okręgu nr 1 (Zatorze, Stare 
Miasto, Os. Staszica):
1. Krzysztof Misiewicz (Porozu-

mienie na Plus) – 375 głosów
2. Bożena Chylicka (Porozumie-

nie na Plus) – 310 głosów
3. Józef Cichon (Prawo i Spra-

wiedliwość) – 304 głosy
4. Michał Ciesielski (Inicjatywa 

Samorządowa) – 334 głosy
5. Iwona Nitza (PO. Nowo-

czesna, Koalicja Obywatel-
ska) – 451 głosów

W okręgu nr 2 (Czyżykowo, 
Os. Witosa, Za Parkiem, Bema, 
Kolejarz):
1. Kazimierz Mokwa (PnP)  

– 715 głosów
2. Tomasz Tobiański (PnP)  

– 556 głosów
3. Tadeusz Dzwonkowski 

(PiS) – 959 głosów
4. Łukasz Brządkowski (IS)  

– 408 głosów
5. Brygida Genca (KO) – 365 

głosów

W okręgu nr 3 (Os. Garnuszew-
skiego, Nowe Miasto, ul. Woj-
ska Polskiego):
1. Mirosław Pobłocki (PnP)  

– 701 głosów
2. Maciej Skiberowski (PnP) 

– 199 głosów
3. Ewa Ziółek-Radziszewska 

(PiS) – 170 głosów
4. Mieczysław Matysiak (PiS) 

– 416 głosów
5. Wojciech Borzyszkowski 

(KO) – 344 głosy
W okręgu nr 4 (Suchostrzygi, 
Os. Bajkowe, Prątnica):
1. Gertruda Pierzynowska 

(PnP) – 724 głosy
2. Zenon Drewa (PnP) – 678 głosów
3. Kazimierz Ickiewicz (PnP) 

– 637 głosów
4. Krystian Cieśnik (PnP)  

– 309 głosów
5. Piotr Antczak (PiS) – 786 głosów
6. Wojciech Korda (PiS) – 472 

głosy
7. Roman Kucharski (KO)  

– 553 głosy
8. Marcin Kussowski (IS)  

– 373 głosy.
M.M.

Mirosław Pobłocki nadal 
prezydentem tczewa
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Dział Świadczeń Rodzinnych 
Miejskiego Ośrodka Pomoc y 
Społecznej w Tczewie przypomi-
na, iż trwa  składanie wniosków 
o ustalenie prawa do świadczeń 
na nowy okres świadczeniowy 
2018/2019.
Program „Rodzina 500+”  
oraz Fundusz Alimentacyjny
Świadczenia wychowawcze wy-
płacane w ramach programu 
„Rodzina 500+” oraz świadcze-
nia z funduszu alimentacyjne-
go przyznawane są na okres od 
1.10.2018 r. do 30.09.2019 r. 
Aby otrzymać świadczenie za 
pełen okres, wniosek o ustale-
nie prawa do świadczenia trze-
ba złożyć do końca paździer-
nika br. Jeśli wniosek zostanie 
złożony później, np. w listopa-
dzie czy grudniu, świadczenie 
przyznane będzie od miesiąca 
jego złożenia, bez wyrównania 
za wcześniejsze miesiące.
Świadczenia rodzinne
Trwa również nabór wniosków 
o ustalenie prawa do świadczeń 
rodzinnych na kolejny okres za-
siłkowy, obejmujący okres od 
1.11.2018 r. do 30.10.2019 r.
Aby otrzymać świadczenie na 
pełen okres, wniosek o ustale-
nie prawa do świadczenia trze-
ba złożyć do końca listopada br. 
W przypadku złożenia wnio-
sku po upływie tego terminu, 
świadczenie przyznane będzie 
od miesiąca jego złożenia, bez 
wyrównania za wcześniejsze 
miesiące.
Świadczenie Dobry Start 
Jednocześnie przypominam, 
że do końca listopada 2018 r. 
trwa przyjmowanie wniosków 
o świadczenie Dobry  Start. 
Wnioski złożone po tym ter-
minie zostaną pozostawione bez 
rozpatrzenia.
Aktualne formularze wnio-
sków do pobrania, wydruko-
wania i złożenia w naszym 
ośrodku znajdą Państwo pod 
adresem: https://mops.tczew.
pl/wnioski/
Mogą Państwo również sko-
rzystać z najszybszego sposo-
bu na złożenie wniosku – dro-
gą elektroniczną, szczegóły  
w zakładce: https://mops.tczew.
pl/ewnioski

Zakończył się remont kaplicy na 
Cmentarzu Komunalnym w Tczewie. 
Inwestycję realizuje Zakład 
Usług Komunalnych. Remont 
trwał od marca br., a od 25 paź-
dziernika kaplica jest czynna. 
Obiekt został gruntownie prze-
budowany  – odnowiona została 
elewacja, wyremontowane stro-
py, izolacje, dach. Na remont 
czeka jeszcze węzeł sanitarny.
– Przebudowana została główna 
sala – jej powierzchnia znacz-
nie się zwiększyła dzięki likwi-
dacji chłodni – mówi Przemy-
sław Boleski, dyrektor ZUK. 
– Duża, energochłonna chłod-
nia została zastąpiona lodów-
ką, w której mieszczą się dwie 
trumny. Do tej pory w kapli-
cy było miejsce dla ok. 30 osób, 
teraz może się tam swobodnie 

Tczewscy lekkoatleci osiągają 
coraz więcej sukcesów, dlate-

go potrzebne im jest nowoczesne 
miejsce do trenowania i rozgry-
wania zawodów. Stadion służył 
będzie nie tylko wyczynowcom, 
ale też wszystkim miłośnikom 
aktywnego spędzania czasu. 
Na początku listopada ogło-
szony został przetarg na bu-

Przetarg na boIsko lekkoatletyczne Przy ul. bałdowskIej

dowę I etapu boiska lekkoatle-
tycznego przy ul. Bałdowskiej. 
W jego zakres wchodzą m.in.: 
budowa bieżni lekkoatletycz-
nej oraz sektora rzutów z na-
wierzchnią z trawy naturalnej, 
budowa płyty boiska piłkar-
skiego, dostawa i montaż wy-
posażenia boiska piłkarskiego, 
wykonanie kanalizacji desz-

Już w przyszłym roku lekkoatleci będą mogli trenować na nowym obiekcie
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czowej. Termin składania ofert 
mija 23 listopada.
Termin wykonania prac oraz 
uzyskania certyfikatu Polskiego 
Związku Lekkiej Atletyki został 
określony na październik 2019 r. 
W budżecie miasta na ten cel 
zabezpieczono 5 mln zł.

M.M.

kaPlIca na cMentarzu koMunalnyM już Po reMoncIe

zmieścić ok. 150–200 osób (100 
miejsca siedzących, reszta stoją-
ce). Sala jest ogrzewana
Dotychczasowy koszt remontu 
to ok. 430 tys. zł.

Zakład Usług Komunalnych 
przejął administrowanie cmen-
tarzem przy ul. Rokickiej od 
stycznia 2018 r.

M.M.

MoPs PrzyPoMIna  
o ważnych terMInach
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Mirosław Pobłocki
Prezydent tczewa:

– Potrzebę budowy lub rozbudowy basenu w Tczewie analizowaliśmy już od pewnego czasu. dotychczasowy 
obiekt „pęka w szwach” – korzystają z niego szkoły, kluby sportowe, zakłady pracy, rozmaite organizacje i 
oczywiście osoby indywidualne, a więc zapotrzebowanie jest bardzo duże. wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom mieszkańcom, a jednocześnie zdając sobie sprawę, że wybudowanie dużego aquaparku przekraczałoby 
możliwości finansowe samorządu, przygotowaliśmy wstępną koncepcję rozbudowy istniejącego kompleksu 
basenów – na kanonce. Mam nadzieję, że zaprezentowany pomysł na rozbudowę spodoba się mieszkańcom. 
koncepcja zakłada wykonanie nowych basenów, będą też elementy aquaparku i wiele innych atrakcji służą-
cych rekreacji i wypoczynkowi.

Inwestycje

Jeszcze w tym sezonie zimowym 
tczewianie skorzystają z krytego 
lodowiska. Przez cały rok obiekt 
będzie wykorzystywany na cele 
sportowe.

Trwają prace przy budowie 
krytego lodowiska na terenie 
TCSiR przy ul. Wojska Pol-
skiego (między halą teniso-
wą a kortami). Inwestycja ma 
służyć mieszkańcom jeszcze  
w tym sezonie zimowym. Po 
sezonie, pod koniec marca – ta-
flę lodową zastąpi rolkowisko, 
a potem boiska do koszykówki 
i tenisa. Będzie też miejsce na 
niewielkie trybuny i wypoży-
czalnię sprzętu. – W Tczewie 
budujemy coraz więcej obiek-
tów, które pozwalają miesz-

Nowy basen sportowy, basen re-
kreacyjny, strefa sportu, a nawet 
strefa SPA – to tylko niektóre ele-
menty zawarte we wstępnej kon-
cepcji rozbudowy tczewskich ba-
senów. 
Koncepcja została przygoto-
wana na zlecenie Urzędu Miej-
skiego. Zgodnie z nią, rozbudo-
wa obecnego budynku TCSiR 
będzie obejmowała następują-
ce elementy:
–  nowy basen sportowy 25 m x 

16 m (400 m2) z ruchomym 
dnem + trybuny, zlokalizo-
wany obok istniejącego du-
żego basenu z przejściem 
łączącym nowe i istniejące 
trybuny. Nowy basen przy-
stosowany będzie do rozgry-
wania zawodów pływackich 
zgodnie z obowiązującymi 
wymaganiami;

–  basen rekreacy jny o po-
wierzchni ok. 350 m2 ze 
zjeżdża lnią wodną oraz 
urządzeniami do rekreacji i 
rehabilitacji wodnej;

–  brodzik oraz wodny plac za-
baw dla dzieci (z różnorod-
nymi atrakcjami) ok. 65 m2;

–  balon wodny z wodotry-
skiem.

–  wanny z hydromasażem (ja-
kuzzi) 

–  strefa SPA (zespół saun)  
w skład której będą wcho-
dziły : sauna sucha, sau-

MAMY KONCEPCJę ROZBUDOWY BASENóW W TCZEWIE
na parowa, sauna zapacho-
wa, sauna na podczerwień, 
grota solna, grota śnież-
na, basen schładzający 
oraz cztery natryski 
wielofunkcyjne; 

–  s t r e f a  s p o r t u  – 
nowa s i łow n ia 
oraz zespół ścia-
nek wspinacz-
kowych;

–  nowe szat-
nie dla po-
szczegól-
nych stref 
w rozbu-
dowanej 
części.

Koncepcja przewiduje po-
wstanie nowych wejść do bu-
dynku oraz zastosowanie wind 
do komunikacji pomiędzy kon-
dygnacjami, m.in. w celu uła-
twienia dostępu dla osób nie-
pełnosprawnych.

KRYTE lODOWISKO – JUż W TYM SEZONIE ZIMOWYM

kańcom aktywnie spędzać czas 
– mówi Mirosław Pobłocki – 

Na kryte lodowisko czeka wie-
lu mieszkańców Tczewa i mam 

nadzieję, że będzie dobrze słu-
żyło wszystk im chętnym – 
hokeistom, zawodnikom, ale 
przede wszystkim dzieciom, 
młodzieży i tym, którzy lubią 
aktywność i sport. O tym, że 
nie brakuje w Tczewie ama-
torów łyżwiarstwa świadczy  
popularność „Białego Orlika” 
przy Szkole Podstawowej nr 11, 
którego działalność jest nieste-
ty zależna od pogody.
Zakończenie inwestycji pla-
nowane jest na przełom grud-
nia i st ycznia. Niezależnie 
od krytego lodowiska, nadal 
funkcjonować będzie „Biały 
Orlik” przy Szkole Podstawo-
wej nr 11.

M.M.

Ogółem powierzchnia net-
t o  n o w e j  c z ę ś c i  b u d y n -
k u  T C S i R  w y n i e s i e  o k . 
5100 m 2.

Koncepcja zakłada również po-
wstanie nowych miejsc parkin-
gowych.

M.M.

M
. M

yk
ow

sk
a 



Listopad 2018 • Panorama miasta • www.wrotatczewa.pl • www.bip.tczew.pl
� • Samorząd

M
. M

yk
ow

sk
a  

(2
)

Tczew oferuje swoim 
mieszkańcom coraz 
więcej miejsc do aktyw-
nego spędzania czasu. 
Tylko w 2018 r. powsta-
ły nowe tereny rekre-
acyjne – w rejonie ul. 
Andersena na Os. Baj-
kowym, na Os. Staszica 
przy ul. Flisaków. Trwa 
zagospodarowywanie 
niecki czyżykowskiej.

TeReN RekReaCyjNy  
Na CzyŻykowie
W tym roku rozpoczęło się za-
gospodarowywanie niecki czy-
żykowskiej z przeznaczeniem 
na teren rekreacyjny adresowa-
ny przede wszystkim do miłoś-
ników ekstremalnej jazdy na 
rolkach, deskorolach, rowerach. 
Oprócz elementów służących 
tego rodzaju sportom, pozosta-
nie tam plac zabaw i urządzenia 
do ćwiczeń. Dodatkowo będzie 
też strefa zieleni i spokojnego 
wypoczynku.
Ze względu na bardzo duży za-
kres zadania, inwestycja została 
podzielona na etapy. Trzy z nich 
realizowane są w tym roku.
W ramach tegorocznych zadań 
wykonywane są lub wykonane 
do końca roku zostaną:
–  roboty rozbiórkowe (stare 

oświetlenie, chodniki, dro-
ga z trylinki)

tczew stawia na aktywność

nowe tereny rekreacyjne na czyżykowIe I os. staszIca

–  drenaż terenu 
–  podbudowy pod tory typu 

pumptrack (4 szt.) 
–  budowa chodników 
–  przeniesienie wybiegu dla 

psów
–  schody terenowe 
–  zieleń niska i wysoka oraz 

mała architektura 
–  dostawa i montaż torów typu 

pumptrack
–  budowa boiska do piłki pla-

żowej
–  dostawa i montaż trzech 

urządzeń typu slackline
–  roboty elektroenergetyczne.

Przewidywany koszt inwestycji 
w 2018 r. 2,7 mln zł.

TeReN RekReaCyjNy  
Na os. sTasziCa
Z terenu rekreacyjnego przy ul. 
Flisaków korzysta coraz wię-
cej mieszkańców Os. Staszi-
ca. Obok placu zabaw, siłowni 
pod chmurką, powstały boiska 
do piłki siatkowej i koszyków-
ki. Trwa zagospodarowywanie 
terenu zielenią, montaż ma-
łej architektury, budowa chod-
ników.

Do tej pory zrealizowane zosta-
ły następujące elementy:  

–  budowa boiska o sztucznej 
nawierzchni poliuretanowej 
do gry siatkówkę, wraz z wy-
posażeniem boiska w osprzęt 
(słupki do siatkówki, siatka)

–  budowa boiska o sztucznej 
nawierzchni poliuretano-
wej do gry w koszykówkę, 
wraz wyposażeniem boiska 
w osprzęt (tablice do ko-
szykówki na słupach z ob-
ręczami) (powierzchnia–
613,11 m2)

–  budowa ogrodzenia boisk 
wraz z piłkochwytami

Niecka czyżykowska będzie wkrótce miejsce aktywności i relaksu

–  montaż ławek na boiskach, 
oraz metalowych koszy na 
śmieci 

–  budowa dojścia do boisk 
o nawierzchni utwardzo-
nej z kostki betonowej – 
chodniki.

–  miejsca parkingowe przy ul. 
Spółdzielczej 

–  ławki, kosze na śmieci, sto-
jaki rowerowe

–  chodniki
–  oświetlenie parkowe.
Jeszcze w tym roku wykonane 
zostaną nasadzenia zieleni.
Koszt realizowanych w 2018 r. 
prac to 1 150 000 zł.
W latach następnych pozosta-
nie do wykonania: 
–  tor dla rolkarzy, 
–  boisko do gry w piłkę noż-

ną o naturalnej nawierzch-
ni trawiastej, tor rowerowy 
typu „pumptrack”,

–  alejki spacerowe wraz z oświet-
leniem parkowym (pozostała 
część przewidziana w doku-
mentacji projektowej),

–  nasadzenia zieleni (pozostała 
zieleń przewidziana w doku-
mentacji projektowej).

M.M.Mieszkańcy Os. Staszica cieszą się z nowych miejsc do rekreacji
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W XI edycji konkursu „Wakacje z 
aparatem” zwyciężyła Katarzyna 
Światek, a nagrodę prezydenta 
Tczewa otrzymał Roman Hudzik.

Konkurs Fotograficznego „Wa-
kacje z aparatem”, organizowa-
ny jest przez Fabrykę Sztuk, 
pod patronatem posła na Sejm 
RP Kazimierza Smolińskiego, 
starosty tczewskiego Tadeusza 
Dzwonkowskiego i prezydenta 
Tczewa Mirosława Pobłockie-
go. 25 października otwarta zo-
stała wystawa prac nadesłanych 
na konkurs połączona z wręcze-
niem nagród i wyróżnień.
Uroczystość umilił występ mu-
zyczny Emilii Kalinowskiej  
z Fabryki Sztuk.
– Od dziesięciu lat, z inicjatywy 
Jurka Cyganowskiego, organi-
zowany jest konkurs fotograficz-
ny „Wakacje z aparatem” – mówi 
Alicja Gajewska, dyrektor Fa-
bryki Sztuk. – Pierwsza edycja 
adresowana była wyłącznie do 
młodzieży, od czwartej fotogra-
ficznym zmaganiom towarzy-
szy temat przewodni. Uczestnicy 
uwieczniali na kliszy letni pej-
zaż, aktywny wypoczynek, dzie-
ci, zwierzęta, a także kolory lata, 
letnie zauroczenie, pogodę czy jej 
brak. Tegoroczny temat brzmiał: 
„O świcie i o zmierzchu”. Każdy 
uczestnik mógł zgłosić od 3 do 

Zaledwie kilka tygodni minęło 
od otwarcia świetlicy i bibliote-
ki na Górkach, a już odbywa się 
tam mnóstwo zajęć dla dzieci i 
młodzieży. 
Organ izatorami wa r sz ta-
tów i innych atrakcji są Fabry-
ka Sztuk, Miejska Biblioteka 
Publiczna, Centrum Kultury 
i Sztuki oraz Tczewskie Cen-
trum Sportu i Rekreacji. 
Na jednych z pierwszych zajęć 
przygotowanych przez Fabrykę 
Sztuk (na zdjęciu) , najmłodsi 
wysłuchali opowieści maskot-
ki Fabryki Sztuk – koci koci… 
Kociewiaka o tym, jak wybrał 
się na spacer po Starym Mieście 
i zwiedził zabytkowe budowle, 
z których najbardziej urzekła go 
Fara Świętego Krzyża. Nie za-
brakło zabaw ruchowych oraz 
tzw. kociej muzyki, oczywi-

ŚwIetlIca na górkach tętnI życIeM

ście w wykonaniu uczestników. 
Program spotkania obejmował 
również kształcenie umiejętno-
ści plastycznych – dzieci wyko-
nały zakładkę do książki oraz 
maskotkę z f ilcu. Ogłoszono 

ponadto konkurs dla rodziców  
i dziadków – osoba, która wyko-
nała najładniejszy portret koci 
koci… Kociewiaka, otrzymała 
prezent dla swojej pociechy. 

(Fabryka Sztuk)

Harmonogram zajęć w świet-
licy Osiedlowej na Os. Wito-
sa (ul. Ks. Młyńskiego 4). Za-
jęcia odbywają się w czwartki 
od godz. 16.30 do 18.00.
• 22 listopada – warsztaty pla-

styczne „Czarodziejskie cuda 
na patyku” z Fabryką Sztuk

• 29 listopada –zajęcia z ani-
macji filmowej z Centrum 
Kultury i Sztuki,

• 6 grudnia – Mikołajki na 
Górkach

• 13 grudnia – „Z Nellą doo-
koła świata” – warsztaty li-
teracko-plastyczne z Miej-
ską Biblioteką Publiczną

• 20 grudnia – warsztaty pla-
styczne „Ozdoby bożonaro-
dzeniowe” z Fabryką Sztuk.

„wakacje z aParateM” – najPIęknIejsze zdjęcIa o ŚwIcIe I zMIerzchu

5 zdjęć. W jedenastu edycjach 
wzięło udział 457 osób, które 
dostarczyły około 2040 zdjęć. 
Uczestnicy wernisażu minu-
tą ciszy uczcili śp. Stacha Bor-
kowskiego, który wspierał ten 
konkurs i chętnie w nim uczest-
niczył. W Fabryce Sztuk dwu-
krotnie zorganizowano wysta-
wę jego zdjęć. 
– Wszystkie zdjęcia są piękne i 
naprawdę trudno wybrać to naj-
lepsze – powiedział prezydent 
Mirosław Pobłocki. – Podzi-
wiam wasze umiejętności foto-
grafowania, znalezienia właści-
wego ujęcia, ale też determinację 
– zapewne niełatwo wstać o 3 

lub 4 nad ranem po to, by zro-
bić zdjęcie. Gratuluję wszystkim 
uczestnikom konkursu i życzę 
kolejnych udanych fotografii. 
Na konkurs wpłynęły 183 prace 40 
autorów z Tczewa i okolic, Trój-
miasta, Olsztyna, Słupska i Grojca. 
28 osób zadebiutowało w tym kon-
kursie. Przyznano 12 nagród. 
Nagrody: 
Kategoria: zdjęcie promują-
ce Tczew
Nagroda gł.: Roman Hudzik 
Wyróżnienie  
– Michał Żołęski 
Kategoria: debiut 
Mariusz Garczewski 

Nagrody główne:
I miejsce: Katarzyna Świątek 
II miejsce: Roman  Hudzik 
III miejsce: Marcin Burclaw 
Wyróżnienia:
Marcin Burclaw, Liliana De-
kowska, Łukasz Knop, Joanna 
Sałata, Michał Żołęski 
Nagroda publiczności, która 
głosowała podczas wernisażu: 
Monika Holz 
W organizacji uroczystości po-
mogli wolontariusze ze Świet-
licy Środowiskowo-Sąsiedzkiej 
przy ul. Zamkowej pod opieką 
Magdy Grabowskiej. 

M.M.

Wspólne zdjęcie laureatów wraz z organizatorami i patronami konkursu



Listopad 2018 • Panorama miasta • www.wrotatczewa.pl • www.bip.tczew.pl
� • Bezpieczeństwo

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

S T R A ż  M I E J S K A  
W  T C Z E W I E

Nadeszła jesień i rozpoczął się se-
zon grzewczy, więc szczególnie 
wieczorami tu i ówdzie czuć, że 
do pieców trafia nie tylko legal-
ny opał, ale i różnego rodzaju od-
pady. Wiele osób wciąż nie zda-
je sobie sprawy, że wrzucając do 
pieca śmieci, trują siebie, swoich 
najbliższych i sąsiadów. 
Szkodliwe substancje najczęś-
ciej unoszą się i po czasie opa-
dają w najbliższej okolicy. Aler-
gia, częste zapalenie gardła, 
problemy z górnymi drogami 
oddechowymi mogą być kon-
sekwencją spalania odpadów 
w przydomowych instalacjach 
grzewczych. Ponadto to dość 
powszechny proceder, który  
w myśl Ustawy o odpadach jest 
wykroczeniem zagrożonym 
karą grzywny. 
Ważnym elementem jest pro-
wadzenie działań profilaktycz-
no-edukacyjnych w tym zakre-
sie, w związku z czym strażnicy 
rozpoczęli akcję informacyjną 
dotyczącą szkodliwości spalania 
odpadów. Podczas prowadzo-
nych działań mundurowi po-

W październiku 2018 r. tczewska 
Straż Miejska odnotowała 902 in-
terwencje, w tym 434 zgłoszone 
przez mieszkańców i przedstawi-
cieli instytucji, 162 – od operato-
rów monitoringu, 77 – zgłoszonych 
przez dyżurnych Komendy Powia-
towej Policji w Tczewie oraz 229 – to 
interwencje własne strażników.

• Przewieziono 4 osoby z upoje-
niem alkoholowym: 2 – do miej-
sca zamieszkania, 2 – do pogoto-
wia socjalnego w Elblągu.

• Osadzeni w Areszcie Śled-
czym w Starogardzie Gdań-
skim wykonywali prace po-
rządkowe na terenie Tczewa. 
Prace prowadzone były m.in. 
w rejonie ul. Jedności Narodu, 
Gdańskiej, Wąskiej, Ogro-
dowej, Kruczej, Podgórnej, 
na Bulwarze Nadwiślańskim, 
ul. 1 Maja, Okrzei, pl. Piłsud-

straż MIejska w PaźdzIernIku 
skiego, al. Kociewskiej, Topo-
lowej, Wojska Polskiego.

 Zebrano łącznie 152 worki od-
padów oraz śmieci pozosta-
wione przez osoby bezdomne 
(koce, plastiki, stara odzież, po-
duszki, obudowy telewizorów). 

• Dzielnicowi strażnicy miejscy 
działający na osiedlach Su-
chostrzygi i Bajkowym pod-
jęli 28 interwencji własnych 
oraz 30 zleconych (przez ad-
ministracje i mieszkańców 
osiedli, dyżurnych SM), na-
łożyli 7 mandatów karnych 
na łącznie 500 zł, wystawi-
li 12 wezwań dla sprawców 
wykroczeń drogowych oraz 
24 osoby pouczyli. 

 Na Zatorzu i Os. Garnu-
szewskiego dzielnicowi pod-
jęli 19 interwencji własnych 
oraz 80 zleconych, nałoży-
li 15 mandatów karnych na 

łącznie 1800 zł, wystawili 8 
wezwań dla sprawców wy-
kroczeń drogowych oraz 5 
osób pouczyli. 

 Na Starym Mieście i Czyży-
kowie dzielnicowi podjęli 29 
interwencji własnych oraz 22 
zlecone, nałożyli 6 manda-
tów karnych na łącznie 350 
zł, wystawili 12 wezwań dla 
sprawców wykroczeń drogo-
wych oraz 14 osób pouczyli. 

 Interwencje dzielnicowych 
dotyczą głównie spraw po-
rządkowych, spożywania al-
koholu w miejscach publicz-
nych, wykroczeń drogowych.

• Funkcjonariusze doprowadzi-
li do usunięcia pojazdów dłu-
go nieużywanych i wraków: 
Forda z ul. Nizinnej, Dodge 
z ul. Prostej, Audi z al. Zwy-
cięstwa, Daewoo z ul. Jurgo, 
Hondy z ul. Tetmajera.

• Do Komendy Powiatowej 
Policji przekazano materia-
ły z monitoringu dotyczące: 
kradzieży mienia (1, 11, 12, 
22.10), kolizji drogowych (1, 
2, 5, 12, 30, 31.10), wyścigów 
samochodowych (1, 2.10), po-
bicia (5.10), rozboju (11.10), 
uszkodzenia mienia (11.10), 
zakłócenia porządku publicz-
nego przez kibiców (29.10), 
uszkodzenia pojazdu (30.10).

• Przeprowadzono działania 
dotyczące egzekwowania od 
właścicieli psów niezgod-
nego z przepisami wypro-
wadzania czworonogów i 
sprzątania po nich. Przepro-
wadzono 17 interwencji. Na-
łożono 1 mandat karny (50 
zł) za niezgodne z przepi-
sami wyprowadzanie psów. 
Pouczono 2 osoby. 5-krotnie 
zgłoszono do schroniska in-
formację o psach bez opieki.

PalIsz ŚMIecI – sPodzIewaj sIę kontrolI strażnIków

zostawiali ulotki w skrzynkach 
pocztowych oraz rozmawiali 
z mieszkańcami. W większo-
ści przypadków kontrolowani 
chętnie wpuszczali nas do swo-
ich domów i mieszkań, a z każ-
dej tego typu interwencji spo-
rządzany był protokół. 
Niestety pomimo nieustannych 
apeli i prowadzonych akcji wciąż 
zdarzają się osoby , które skłon-
ne są wrzucać do domowych 
pieców plastikowe butelki, stare 
ubrania czy buty. Każdy kto nie 
stosuje się do obowiązujących 
przepisów musi liczyć się z kon-

sekwencjami. Artykuł 191 Usta-
wy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, 
poz. 21) mówi, że kto termicznie 
przekształca odpady poza spa-
larnią odpadów lub współspa-
larnią odpadów podlega karze 
aresztu albo grzywny. Strażnik 
miejski może wypisać man-
dat od 20 do 500 zł. Munduro-
wi na podstawie upoważnienia 
Prezydenta Tczewa w oparciu 
o art. 379 ustawy Prawo ochro-
ny środowiska uprawnieni są do 
wstępu przez całą dobę na teren 
nieruchomości na której pro-

wadzona jest działalność go-
spodarcza, oraz od 6.00-22.00 
na pozostały teren w celu prze-
prowadzenia kontroli. Ponadto 
próba niewpuszczenia upoważ-
nionych do kontroli strażników 
na teren posesji też może skut-
kować sankcjami. Artykuł 225 
§ 1 Kodeksu karnego (Dz. U.  
z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. 
zmianami) mówi bowiem, że 
kto osobie uprawnionej do prze-
prowadzenia kontroli w zakresie 
ochrony środowiska lub osobie 
przybranej jej do pomocy uda-
remnia lub utrudnia wykonanie 
czynności służbowej, podlega 
karze pozbawienia wolności do 
lat trzech. 
Zwracamy się również z proś-
bą do wszystkich mieszkańców 
o zgłaszanie do Straży Miej-
skiej pod bezpłatny numer tel. 
986 przypadków spalania od-
padów w domowych piecach. 
Należy podkreślić, że z roku na 
rok wzrasta świadomość miesz-
kańców odnośnie szkodliwości 
spalania śmieci i ochrony środo-
wiska , a prowadzone działania 
przynoszą pozytywne efekty.
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wydarzenia

Największą atrakcją apli-
kacji była szansa wy-

miany zdobytych punktów 
na bikecoiny, czyli wirtu-
alne monety, które umożli-
wiały zakup nagród (m.in. 
zapięcia rowerowe, uchwyty 
na telefony, lampki). Apli-
kacja Activy pozwalała rów-
nież na wgląd do statystyk 
zawartych poniżej oraz kil-
ku innych, ciekawych infor-
macji. Dzięki aktualizacjom 
na profilu rowerzyści wie-
dzieli o ile mniej CO2 trafiło 
do powietrza, co było bez-
pośrednio związane z wybo-
rem dwóch kółek, a także ile 
kalorii spalono podczas jaz-
dy. W sumie udało się okrą-
żyć kulę ziemską i ochro-
nić środowisko przed emisją 
15,6 tony CO2! Dodatkowo 
premiowane były dojazdy 
do/z pracy. Okazuje się, że 
ponad połowę przejazdów 
w Tczewie zarejestrowano 
właśnie jako takie. Gratu-
lujemy wszystkim uczestni-
kom i uczestniczkom! 
Najlepsza firma mikro: 

Multimedia DTP
Najlepsza firma mała: 

Miejska Biblioteka Pub-
liczna im. Aleksandra 
Skulteta

Najlepsza firma średnia: 
KP PSP Tczew 

Najlepsza firma duża: 
Press Glass

Najlepsza firma makro: 
Flex

Ranking indywidualny:
1. Zbyszek Rz – KP PSP 

Tczew 
2. Łukasz K – Multimedia 

DTP 

Urząd Miejski w Tczewie – Wydział Rozwoju Miasta
83–110 Tczew, ul. 30 Stycznia 1, tel. (058) 77 59 428 
www.rower.tczew.pl, e–mail: rowery@um.tczew.pl,

 https://www.facebook.com/mdrtczew/

ZESPół DS. POlITYKI ROWEROWEJ

KONIEC RYWAlIZACJI ROWEROWEJ

3. Sebastian87.sl – Urząd 
Miejski w Tczewie

4. Wojciech M.S – PRESS 
GLASS

5. kaszubek6 – KP PSP 
Tczew

6. Daniel R (ex aequo) – 
PRESS GLASS

6. Ken_Adams (ex aequo) 
– PKP Cargo

7. Acid – Flex 
8. Izabela T – Flex 
9. Aneta P – Fontanna 

Marzeń Prywatna Szko-
ła Podstawowa

10. Lolka – Flex 
Ranking firm (ogólny): 
1. Flex 
2. PRESS GLASS 
3. Gemalto 
4. KP PSP Tczew 
5. Urząd Miejski w Tcze-

wie
6. Apator Metrix S.A. 
7. Multimedia DTP 
8. GARDNER AERO-

SPACE TCZEW
9. Oiler SA 
10. Huber+Suhner 
Ranking grup:
1. AGR TCZEW 
2. Roweryki 
3. Stowarzyszenie Na 

Rzecz Szkolnictwa Spe-
cjalnego 

Ranking Szkół:
1. I Liceum Ogólnokształ-

cące w Tczewie
Jako alternatywę dla osób 
mających ducha rywaliza-
cji polecamy akcję All for 
Planet – „Kręć kilome-
try”, gdzie można podej-
mować wyzwania, zdoby-
wać nagrody indywidualne 
oraz stojaki rowerowe dla 
miasta. 

Ogólnopolska Gra Rowerowa dobiegła końca. 
W rywalizacji wzięły udział cztery miasta a z 
nich 5508 użytkowników! W Tczewie o punkty 
walczyło 269 osób. W dwa miesiące udało się im 
przejechać 11 230 razy pokonując 62 516,7 km. 
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11 listopada tczewianie wyjątko-
wo licznie i uroczyście świętowali 
niepodległość. 
Cały Tczew był biało-czerwony. 
Oprócz uroczystości patriotycz-
no-religijnych odbył się wielki 
festyn niepodległościowy.
Do wspólnego świętowania za-
prosił mieszkańców prezydent 
Tczewa Mirosław Pobłocki. 
W tym roku tczewianie uczcili 
Narodowe Święto Niepodległo-
ści  wyjątkowo licznie.
Już od rana tczewskie zuchy roz-
dawały kotyliony. O godz. 11.00 
w kościele farnym rozpoczęła się 
uroczysta msza św. w intencji 
Ojczyzny, zakończona o godz. 
12.00 wspólnym odśpiewaniem 
hymnu  państwowego.
Po mszy, Harcerska Orkiestra 
Dęta, pod kierunkiem Magda-
leny Kubickiej-Netki, popro-
wadziła tczewian pod obelisk 
marsz. J. Piłsudskiego. Uczest-
nicy przemarszu otrzymali bia-
ło-czerwone flagi.
Po złożeniu kwiatów pod obe-
liskiem, przeszliśmy na cmen-
tarz „stary”, gdzie pod pomni-
kiem „Ku chwale poległym  
w obronie Ojczyzny” odbyła się 
dalsza część uroczystości pa-
triotycznych. O wydarzeniach, 
które poprzedziły odzyskanie 
przez Polskę niepodległości w 
1918 r. mówił Krzysztof Kor-
da, historyk, dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej. K. Korda 

ŚWIęTOWAlIŚMY 100 lAT ODZYSKANIA NIEPODlEGłOŚCI

wspomniał również o powsta-
niu i losach hymnu narodowego 
„Jeszcze Polska nie zginęła”, któ-
ry przez wiele lat był pieśnią za-
kazaną. O niepodległości mówił 
poseł Kazimierz Smoliński.
Z krótk im programem ar-
tystycznym wystąpiły dzieci  
z chóru „Passionatka”, pod kie-
runkiem Karoliny Kornas.
Ze zgromadzonymi modlił się 
ks. proboszcz Adam Gadom-
ski z parafii pw. Podwyższenia 
Krzyża Św. Pod pomnikiem zło-
żono kwiaty i zapalono znicze.
Po części patriotyczno-religij-
nej, rozpoczął się festyn na pl. 
Hallera. Nie zabrakło pieśni pa-
triotycznych, wojskowych, ale 
też innych melodii, które pod-
kreślały radość  Święta Nie-
podległości. Wystąpili młodzi 
wokaliści – podopieczni Karo-
liny Kornas, Federowicz-Stroy-
nowski Duo, trio SKS oraz ze-
spól Frantówka.
Fabryka Sztuk oraz Miejska Bi-
blioteka Publiczna przygoto-
wały warsztaty i konkursy dla 
najmłodszych. Dzieci chętnie 
korzystały z malowania twarzy 
– w biało-czerwone barwy. Straż 
Miejska zapraszała najmłodszych 
do udziału w zabawach i konkur-
sach na temat bezpieczeństwa.
Na uczestników festynu czekał  
poczęstunek – rozgrzewający 
barszcz – biały i czerwony oraz 
rogale z lukrem w barwach na-
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rodowych. Rozdawaliśmy rów-
nież pamiątkowe znaczki i balo-
ny w narodowych barwach.
Podczas festynu ogłoszone zo-
stały wyniki konkursu plastycz-
nego dla przedszkoli i świet-
lic środowiskowych „100-lecie 
niepodległości oczami dziecka’. 
Każda z placówek mogła zgłosić 
jedną zbiorową pracę, wykona-
ną przez dzieci. Wpłynęły prace 
z 12 przedszkoli i jednej świet-
licy. I miejsce zdobyły dzieci  
z Niepublicznego Przedszkola 
Jodełka, II miejsce – Przedszko-
le nr 8, III miejsce – Niepub-
liczne Przedszkole „Fantazja”. 
Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne 
nagrody, które wręczył wicepre-
zydent Tczewa Adam Urban. 
Konkurs zorganizował Urząd 
Miejski w Tczewie.

M.M.
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Powieści k r ymina lne od 
dłuższego już czasu święcą 

triumfy na polskim rynku wy-
dawniczym, rodzimi autorzy 
starają się dorównać i bardzo 
często dorównują zagranicznym 
twórcom warsztatem, pomy-
słowością, fabularnym rozma-
chem oraz umiejętnością snu-
cia mrocznych, nieoczywistych, 
trzymających w napięciu opo-
wieści. Jak się okazuje w pol-
skim kryminale naprawdę wiele 
się dzieje… Pojawiają się kolej-
ne nazwiska twórców, kolejne 
przesycone zbrodnią, zdomino-
wane przez policyjne pościgi se-
rie, kolejni kreowani z rozmy-
słem, a jednocześnie inspirowani 
tradycją gatunkową bohatero-
wie: śledczy, prokuratorzy, sa-
mozwańczy detektywi, wresz-
cie bezwzględni, pozbawieni 
skrupułów mordercy, których  
metody działania budzą odra-
zę, a jednocześnie przyprawiają 
czytelnika o szybsze bicie serca. 
Jedno jest pewne, niezależnie od 
indywidualnych upodobań, po 
rodzimą twórczość kryminalną 
zwyczajnie warto sięgać.

Październik w Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej w Tczewie 
rozpoczął się właśnie krymi-
nalnie, rozpoczął się tajemni-
czo, mrocznie, niebezpiecznie, 
a wszystko za sprawą najwięk-
szego na Pomorzu festiwalu li-
terackiego „Afera Kryminal-
na”, zainicjowanego w roku 
2011 przez Wydawnict wo 
Oficynka oraz Wojewódzką i 
Miejską Bibliotekę Publiczną  
w Gdańsku.

W ramach wspomnianego 
przedsięwzięcia, 4 paździer-
nika, tczewska książnica zor-
ganizowała dla miłośników 
mrożących krew w żyłach opo-
wieści spacer kryminalny śla-
dami Alka Jakusza– tytuło-
wego bohatera powieści Piotra 
Bolca, „Samson”. Gangsterska 
gwara uliczna, domy publiczne, 
wymuszenia, haracze, pościgi, 
strzelaniny, pozornie nietykal-
ni oprawcy, bohaterowie oscy-
lujący na granicy prawa, at-
mosfera niepewności, strachu, 
poczucie ciągłego zagrożenia,  
w tle zaś Tczew… miasto bru-
talne, zdominowane przez ma-
f ię, nieprzychylne gdańskie-
mu detektywowi. Mimo, iż w 
prozie Piotra Bolca obecne są 

„afera kryMInalna” w MIejskIej bIblIotece PublIcznej 

niemal wszystkie charaktery-
styczne elementy tczewskiej to-
pografii, począwszy od dworca 
kolejowego, poprzez park miej-
ski, wieżę ciśnień, bulwar nad-
wiślański, mosty, wiadukty, aż 
po ulice bliższych i dalszych 
osiedli, czwartkowy „spacer 
kryminalny” ograniczony zo-
stał wyłącznie do okolic Sta-
rego Miasta. Uczestnicy wy-
darzenia, wspólnie z autorem, 
wyruszyli śladami Aleksandra 
Jakusza „Samsona”, poznając 
twórcze inspiracje, ciekawostki 
związane z procesem tworzenia 
kolejnych partii powieściowych 
oraz odpowiadające konkret-
nym miejscom fragmenty fabu-
ły. Plac Hallera, ulice Krótka, 
Stara, Skromna, Wyszyńskie-
go, Zamkowa, Kołłątaja, Ry-
backa, w tle wykreowane przez 
autora lokale, miejsca zbrodni, 
opustoszałe podwórza, plątani-
ny wąskich uliczek, zakamarki 
skrywające niejeden miejski se-
kret, a na dokładkę, jak przysta-
ło na powieść sensacyjno-kry-
minalną, nieuczciwe interesy, 
pozornie przypadkowe ofiary, 
pościgi z bronią w ręku, pobi-
cia, podpalenia, odgłosy wy-
strzałów, porzucone na ulicach 
łuski nabojów, gangsterzy, usi-
łujący przejąć kontrolę nad mia-
stem… Jednym słowem Tczew 
widziany z nieco innej, ale całe 
szczęście fikcyjnej strony. 
Spacer kryminalny to nie je-
dyne przedsięwzięcie zor-
ganizowane przez tczewską 
książnicę w ramach paździer-
nikowego festiwalu. 5 paź-
dziernika, w budynku głównym 
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Tczewie odbyło się spotka-

nie z Wojciechem Chmiela-
rzem – dziennikarzem, lau-
reatem Nagrody Wielk iego 
Kalibru 2015, autorem po-
czytnych serii powieściowych  
o kompetentnym, rozumieją-
cym wady zawodu warszawskim 
policjancie Jakubie Mortce oraz 
krnąbrnym, lekkomyślnym, da-
lekim od ideału detektywie Da-
widzie Wolskim. Podbijający 
rodzimy rynek wydawniczy po-
wieściopisarz opowiadał zebra-
nym między innymi o począt-
kach kariery zawodowej, pracy 
dziennikarza gospodarczego, 
naw ykach publ icyst yczno-
dziennikarskich rzutujących na 
praktykę prozatorską, wreszcie 
o legalizacji szeroko rozumianej 
działalności literackiej oraz od-
najdywaniu się w gąszczu typo-
wych działań marketingowych. 
Twórca wyjaśnił zgromadzo-
nym na czym polega proces bu-
dowania bazy czytelników oraz 
dlaczego sukces mierzony po-
pularnością i satysfakcją finan-
sową przychodzi statystycznie 
po pięciu latach aktywności pi-
sarskiej, po miesiącach żmud-
nej, początkowo niedocenianej 
pracy, wieloletniego inwestowa-
nia w siebie, realizowania kolej-
nych nie zawsze trafionych po-
mysłów. Poczucie spełnienia, 
kariera, pieniądze wymagają 
poświęceń, pierwszych, nieuda-
nych wprawek literackich, go-
dzin spędzanych przy klawia-
turze komputera, kolejnych, nie 
od razu dopracowanych w każ-
dym szczególe planów, szki-
ców fabularnych. Tak było nie 
tylko w przypadku Wojciecha 
Chmielarza, ale również Kata-
rzyny Bondy, Zygmunta Miło-

szewskiego, Jakuba Żulczyka, 
Łukasza Orbitowskiego oraz 
Szczepana Twardocha. 
Fani powieściowych dokonań 
pisarza, określającego siebie 
mianem współtwórcy literatu-
ry rozrywkowej, dowiedzieć się 
mogli ponadto jak wygląda au-
torski research, w jakim stopniu 
Wojciech Chmielarz wykorzy-
stuje, nabytą przez lata prak-
tyki zawodowej, dziennikar-
ską umiejętność docierania do 
konkretnych informacji, z jaki-
mi osobami konsultuje procedu-
ry policyjne, możliwy przebieg 
śledztwa, podejmowane przez 
bohaterów działania. Bibliotecz-
ny gość opowiadał o medykach 
sądowych, zaprzyjaźnionych po-
licjantach, „cichych bohaterach” 
literatury kryminalnej, dorad-
cach, którzy służą specjalistycz-
ną wiedzą, udzielają odpowie-
dzi na nurtujące autora pytania, 
rozwiewają wszelkie wątpliwo-
ści. Jednocześnie biblioteczny 
gość podkreślił, że w twórczo-
ści swej stara się zachować kom-
promis pomiędzy dynamiką li-
teracką, fabularnym rozmachem 
a realiami pracy policji.
Twórca poczytnych serii krymi-
nalnych odpowiadał również na 
pytania dotyczące książkowych 
bohaterów, mówił o mających 
ze sobą niewiele wspólnego Ja-
kubie Mortce oraz Dawidzie 
Wolskim, o swojej sympatii 
do nich, jak również o próbach 
mierzenia się z innymi gatunka-
mi, nastrojami, właśnie poprzez 
kreowanie odmiennych charak-
terologicznie postaci pierwszo-
planowanych. Uczestnicy spot-
kania dowiedzieli się ponadto 
w jaki sposób autor rozryso-
wuje na planszy relacje łączą-
ce uczestników powieściowych 
wydarzeń, a także dlaczego bra-
kuje w Polsce przestrzeni oraz 
motywów, które mogłyby po-
dźwignąć ciężar gatunkowy li-
teratury sensacyjnej. 
Było też coś o mailu z pogróżka-
mi no i oczywiście, jak przysta-
ło na twórczość kryminalną, o… 
trupach. Bo jak stwierdził Woj-
ciech Chmielarz w każdej two-
rzonej przez niego powieści musi 
być trup! Może pojawić się do-
piero na 50 stronie, ale prędzej 
czy później pojawić się musi! 

(MBP Tczew)
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Sztuka została stworzona  
w ramach realizacji zadania 

publicznego pt: „Aktorzy Trze-
ciego Wieku celebrują stule-
cie Niepodległości”, dofinanso-
wanego przez Gminę Miejską 
Tczew i Powiat Tczewski. Ko-
ordynatorem projektu jest Ma-
ria Banna.
Opis spektaklu:
Lekcja wolności! – ukazuje jak 
ważna jest niepodległość zarów-
no ojczyzny, jak i przede wszyst-
kim jednostki, która w niej eg-
zystuje. Wolność człowieka, 
to fundament każdego nie-
podległego państwa. W spek-
taklu wykorzystano fragmen-
ty polskiej literatury, mówiącej  
o tożsamości narodowej, walce 
o wolność kraju, ludzi, a także 
do jakich ekstremalnych czynów 
doprowadza jej utrata.

Pod koniec listopada czeka nas fi-
nał XI Festiwalu Twórczości Kociew-
skiej im. Romana landowskiego.
Impreza ma charakter regional-
ny. Jej celem jest m.in. poznawa-
nie twórców kociewskich i ich 
utworów, pielęgnowanie lokal-
nej tożsamości.
Głównym organizatorem i ko-
ordynatorem konkursu jest To-
warzystwo Miłośników Ziemi 
Tczewskiej, a współpracują z nim 
tczewskie placówki: Miejska Bi-
blioteka Publiczna im. A. Skulteta, 
Fabryka Sztuk, Centrum Kultury i 
Sztuki oraz Ognisko Pracy Poza-
szkolnej w Starogardzie Gd.
Festiwal adresowany jest do 
mieszkańców Kociewia, a w czę-
ści warsztatowej i konkursowej do 
dzieci i młodzieży w wieku przed-
szkolnym i szkolnym, w tym do 
placówek oświatowych wszyst-
kich poziomów edukacyjnych, 
domów kultury i placówek wy-
chowania pozaszkolnego.
Uczestnicy mają możliwość ry-
walizowania w pięciu katego-
riach: recytacje poezji i prozy, 
inscenizacje, programy słowno-
muzyczne, juwenilia literackie 
oraz prace plastyczne.
Program festiwalu:
21 listopada, Miejska Biblioteka 

Publiczna w Tczewie, godz. 
9.00 – recytacje finałowe

21  listopada, Fabryka Sztuk, 
godz. 13.30 – wernisaż prac 
plastycznych oraz prezentacja 
juweniliów literackich

22 listopada, Centrum Kultury  
i Sztuki, godz. 9.00 – elimi-
nacje w kategorii programy 
sceniczne (inscenizacje, pro-
gramy słowno-muzyczne)

23 listopada, CKiS, godz. 13.00 – 
koncert finałowy Ave Patria.

Festiwal odbywa się pod patro-
natem prezydenta Tczewa Mi-
rosława Pobłockiego.
Imprezy towarzyszące:
Fabryka Sztuk:
19 listopada, godz. 18.30 – Ajagore 

z gościnnym udziałem Grażyny 
Łobaszewskiej (w koncercie pt. 
„Zimowe sny” – do tekstów Ro-
mana Landowskiego

20 listopada, godz. 18.00 – Mu-
zyczny koktajl twórców i wy-
konawców z Kociewia 

21  listopada,  godz. 18.00 – 
Wieczór poezji i prozy ks. Ja-
nusza Pasierba.

Informacje: www.tmzt.tczew.pl

Wystąpią: Orkiestra Królew-
ska, soliści Operetki Kijow-
skiej i Sceny Lwowskiej, tance-
rze Narodowego Teatru Opery 
i Baletu w Odessie
31 grudnia (poniedziałek) 
godz. 18.00
Sala widowiskowa CKiS 
Bilety: 100 zł
Zapraszamy w podróż do ro-
mantycznego i roztańczone-
go Wiednia, magicznego świa-
ta operetki, gdzie rozbrzmiewać 
będą najpiękniejsze arie, duety, 
walce i polki Johanna Straus-
sa, gdzie w pełnych zachwy-
tu dźwiękach usłyszeć będzie 
można szelest długich sukien, 
huk rozlewanego szampana, czy 
miłosnych westchnień w alko-
wach. Znamienite kompozycje 
w wykonaniu Królewskiej Or-
kiestry Odessa oraz solistów 
odeskiej i kijowskiej sceny ope-
retkowej i operowej, przenio-
są słuchaczy do ojczyzny walca 

oraz polki prezentując niezwy-
kły kunszt wokalny i wykreu-
ją dla Państwa najwspanialsze 
światowe duety miłosne.

Publiczność wysłucha mię-
dzy innymi arię Adeli czy arię 
Barinkaya „Wielka sława to 
żart”, duety wszech czasów 
m.in. „Usta milczą dusza śpie-
wa”, walce „Nad pięknym mo-
dr ym Dunajem”, „Wiedeń-
ska krew”, polki „Trik Trak”, 
„Grzmoty i błyskawice” oraz 
marsze Straussów, zachwyca-
jące zarówno poddanych Fran-
ciszka Józefa jak i współczes-
ną publiczność. Nie zabraknie 
także popisowych arii i duetów  
z najsłynniejszych operetek „Ze-
msta Nietoperza”, „Księżnicz-
ka Czardasza”, „Baron Cygań-
ski”, „Wesoła Wdówka”, „Kraina 
Uśmiechu” oraz marsza Rade-
ckiego. Koncert swoim charak-
terem nawiązuje wiernie do tra-
dycji wielkich wiedeńskich gali 

noworocznych koncertów odby-
wających się w Wiedniu.
Artyści na co dzień pracujący  
w teatrze to muzycy, soliści 
i tancerze prezentujący naj-
wyższy poziom, biorący udział  
w projektach międzynarodo-
wych, a także laureaci znaczą-
cych międzynarodowych kon-
kursów wokalnych. Wspaniali 
artyści, światowe głosy, boga-
ctwo strojów, nowatorstwo cho-
reografii wzbogacone wirtuozer-
skim tańcem par baletowych to 
bogactwo doznań artystycznych 
w najlepszym wykonaniu.
Wykonawcy: 
Miron Krill dyrygent 
Olena Liubavina sopran 
Natalia Prysich sopran 
Oskar Jasiński tenor 
Volodymir Shagay baryton 
Soliści Baletu Teatru Opery i 
Baletu w Odessie 
Orkiestra Królewska
Zobacz też str. 19 PM

AKTORZY TRZECIEGO WIEKU CElEBRUJą 
STUlECIE NIEPODlEGłOŚCI

Teatr TUTW – aktorzy:
Maria adamczyk, Maria Banna, elżbieta Błaszkowska, grażyna Brzezińska, 
Bożena Czech, Mirosław grzybowski, krystyna jakubanes, janina jankow-
ska, Barbara kisiel, genowefa kondzielewska, Marzena olszewska, krystyna 
Ptaszkowska, Barbara szweda, urszula Średniawska, łucja Topolska.
Scenariusz i reżyseria:
Piotr weintz

W czwartek, 29 listopada, o godz. 17.00, w Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie odbędzie się premiera spe-
ktaklu pt. „lekcja wolności!” w aktorskim wykonaniu studentów Tczewskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, a w reżyserii Piotra Weintza. 

Gala Sylwestrowo-Noworoczna 

KONCERT WIEDEńSKI W… CKIS

XI festiwal twórczości 
kociewskiej
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W czasach, gdy w każdej  
z dziedzin gospodarki 

odnotowuje się wzrost sprzeda-
ży produktów i usług, a miejsc 
pracy przybywa szybciej niż osób 
ją poszukujących, musimy być 
bardziej atrakcyjni i kreatywni  
w podejściu do polityki wspiera-
nia przedsiębiorczości.
Obecnie, bezrobocie w Polsce 
utrzymuje się na poziomie 5,8 
proc., w powiecie tczewskim 
wynosi ono 6,5 proc., a w sa-
mym Tczewie zaledwie 1410 
mieszkańców pozostaje formal-
nie bez pracy. Jeszcze w latach 
90. w Tczewie bezrobocie po-
zostawało na poziomie 30 proc. 
Jego obniżenie nie byłoby moż-
liwe, gdyby nie obecność strefy 
ekonomicznej oraz aktywność 
mikro i małych przedsiębiorstw. 
Od kilku lat systematycznie 
rośnie wskaźnik aktywności go-
spodarczej mieszkańców, któ-
ry wynosi obecnie 9,5, co ozna-
cza 69 osób fizycznych na 1000 
mieszkańców. Na terenie miasta 
funkcjonuje blisko 3700 pod-
miotów gospodarczych – osób 
prowadzących indywidualną 
działalność, w których zatrud-
nionych jest około 7000 osób.
Dla Tczewa nie bez znaczenia 
jest jego strategiczne położenie 
na szlaku ważnych ciągów ko-
munikacyjnych. Do gdańskie-
go portu czy lotniska docieramy 

TCZEW WSPIERA PRZEDSIęBIORCZYCH… 
się w około 40 minut. Bliskość 
autostrady A1 (północ–połu-
dnie) czy też drogi krajowej nr 
221 (wschód–zachód), to nasze 
istotne atuty. Dzięki temu in-
westor w naszym mieście posia-
da na starcie bardzo dużą prze-
wagę konkurencyjną. Tczew jest 
również ważnym graczem w ob-
szarze dostępności terenów in-
westycyjnych, posiada stabilną 
sytuację planistyczną oraz sta-
le unowocześnianą infrastruk-
turę techniczną. 
W odpowiedzi na oczekiwa-
ne ulgi f inansowe, zachę-
ty inwestycyjne, Rada Miej-
ska Tczewa podjęła Uchwałę 
Nr XXV/211/2016 z dnia 22 
grudnia 2016 r. w sprawie zwol-
nienia przedsiębiorców z po-
datku od nieruchomości na te-
renie miasta Tczewa w ramach 
pomocy de minimis. Jej celem 
jest umożliwienie stosowania 
zwolnień w podatku od nie-
ruchomości nowo wybudowa-
nych, rozbudowanych budyn-
ków/budowli i nowo nabytych 
gruntów, przeznaczonych do 
prowadzenia działalności go-
spodarczej. Okres zwolnienia 
wynosi 3 lata, a sama uchwała 
obowiązuje jeszcze do dnia 31 
grudnia 2020 r.
Przyszli przedsiębiorcy mogą 
skorzystać również z udogod-
nień zawartych w przepisach 

ustawy o wspieraniu nowych 
inwestycji, która weszła w ży-
cie 30 czerwca 2018 r. i posze-
rza obszar na którym można 
uzyskać zachęty podatkowe do 
niemal 100% terenów inwesty-
cyjnych w Polsce. 
Na terenie miasta funkcjonu-
je Pomorska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna, w której zain-
westowało już łącznie 17 pod-
miotów, z czego 8 nowych firm 
dołączyło w latach 2015–2018. 
Niektóre z nich wkrótce zaczną 
realizować swoje działania bu-
dowlane, a są to m.in: SD Po-
land sp. z o.o.; Metrix–Metal 
sp. z o.o.; Finn–Marinn Pol-
ska sp. z o.o.; Etac Poland sp. 
z o.o. Nie brakuje wśród nich 
firm już znanych na lokalnym 
rynku, ale też partnerów i pod-
wykonawców dla wielu świa-
towych marek, pochodzących 
z krajów skandynawskich. Po-
wodzenie tych przedsięwzięć  
i dobre relacje w obszarze pro-
cesów inwestycyjnych świadczą  
o sprawnej administracji i sta-
bilnej polityce rozwoju gospo-
darczego miasta. 
Teren przekazany w 1997 roku 
pod potrzeby strefy ekono-
micznej przez Gminę Miejską 
Tczew to obszar 102 ha, któ-
ry w ciągu kilku lat zmienił się 
w prężnie działający park pro-
dukcyjny. Obecnie 98 proc. jego 

powierzchni jest już wykorzy-
stane. Do zagospodarowania 
pozostały jeszcze cztery działki 
budowlane o łącznej pow. około 
2 ha. Dodatkowo, w 2017 roku 
obszar ten został powiększony 
o kolejne 19 ha przy ul. Mali-
nowskiej, przejętych od Agen-
cji Nieruchomości Rolnych. 
Zatem potencjał inwestycyjny 
strefy nadal jest wzmacniany  
i pozostaje do dyspozycji kolej-
nych podmiotów. 
Firmy, które dotąd zainwesto-
wały i rozpoczęły już produk-
cję, coraz częściej modernizują 
swoje zaplecze i powiększają ist-
niejącą zabudowę, jak na przy-
kład: Flex, Gemalto, Multipa-
cking Solutions, MBF (Belbal), 
Eaton Automotive, Gardner 
Aeorospace. 
N o w e  C e n t r u m  Tc z e w a 
(NCT) wita kolejnych inwe-
storów, którzy chcieliby uloko-
wać swój kapitał w nowoczes-
nej strefie usługowej lub usług 
przemysłowych. Obecnie w wy-
niku kolejnego przetargu, pozy-
skano już drugiego inwestora, 
który zagospodaruje przyszłą 
nieruchomość na cele zabudo-
wy mieszkaniowo-usługowej. 
Łącznie do zagospodarowania 
jest około 14 ha, z czego pierw-
sze 2,4 ha znalazło już inwesto-
rów. Na uwagę zasługuje fakt, 
że obie inwestycje będą reali-
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zowane przez lokalnych przed-
siębiorców, co jest kolejnym 
przykładem dużego potencjału 
rodzimego rynku.
NCT można zarekomendować 
z racji świetnej lokalizacji i no-
woczesnego planu zagospoda-
rowania przestrzennego. Na 
tych terenach po dawnej jed-
nostce wojskowej mogłyby mieć 
swoją lokalizację centra obsługi 
biznesu, edukacji ale też drob-
nego przemysłu hi-tech. 
Duż ym za interesowaniem 
oprócz terenów mieszkanio-
wych, cieszą w Tczewie również 
działki budowlane, przeznaczo-
ne na funkcje usługowe i usłu-
gowo-produkcyjne. W ostat-
nim czasie kilka z nich znalazło 
miejscowych nabywców z gro-
na lokalnych inwestorów, np. 
w kompleksie przy ulicy Czer-
wonego Kapturka, Głowackie-
go, Jagiellońskiej oraz Przemy-
słowej. Mały biznes, to bardzo 
ważny filar miejscowej gospo-
darki i rynku pracy, dostosowu-
je się do wyzwań makroekono-
mii i efektywnie odpowiada na 
potrzeby klientów, stale rozwi-
jając swoją działalność. God-
nym podkreślenia jest fakt, że 
rodzime firmy z tradycjami po-
zostają w Tczewie i lokują tu 
swój kapitał. 
Wdrażając ważny segment po-
lityki miejskiej jakim jest Pro-
gram  Rewital izacji  Miasta 
Tczewa, władze lokalne swo-
im wsparciem obejmują rów-
nież podmioty na Starym Mie-

ście, gdzie m.in. trwa realizacja 
kolejnego projektu rewitaliza-
cyjnego w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego na 
lata 2014–2020. Jednym z ele-
mentów tej polityki w jej wątku 
gospodarczym, jest zwolnienie 
z podatku od nieruchomo-
ści adresowane do podmiotów 
gospodarczych prowadzących 
działalność gastronomiczną 
w obszarze rewitalizowanym. 
Dzięki tej inicjatywie jak i za-
angażowaniu przedsiębiorców 
oraz właścicieli nieruchomo-
ści, udało się, w krótkim cza-
sie stworzyć warunki na rzecz 
rozwoju nowych podmiotów 
gastronomicznych, a ich ofer-
ta spotyka się z rosnącym zain-
teresowaniem wśród mieszkań-
ców miasta. Ponadto jednym  
z elementów Programu Rewita-
lizacji są planowane innowacyj-
ne działania związane z promo-
cją gospodarczą obszaru starego 
miasta. 
Od 2012 roku Prezydent Miasta 
Tczewa nagradza wyróżniające 
się na rynku firmy i placówki 
usługowe. Konkurs „Przed-
siębiorca roku” ma już swo-
ją VII edycję i cieszy się coraz 
większym zainteresowaniem. 
Jego celem jest promocja lo-
kalnej przedsiębiorczości i wy-
różnienie najaktywniejszych 
podmiotów, prowadzących 
działalność na terenie Tczewa. 
Dotychczas laureatami zostało 
11 firm i kolejnych 12 uzyska-
ło wyróżnienia, dla wiodących 
przedsiębiorstw oraz lokalnych 

rzemieślników. W efekcie mo-
nitorowania zainteresowania 
konkursem i sytuacji na rynku 
inwestorów, w tegorocznej edy-
cji 2018 r. znalazły się nowe ka-
tegorie: „debiut roku” oraz „in-
westycja/inwestor roku”. 
Dom Przedsiębiorcy to ważne 
miejsce na mapie gospodarcze-
go Tczewa – tam przedsiębiorcy 
mogą liczyć na wsparcie w po-
staci stałej oferty nieodpłatnych 
spotkań, konsultacji, szkoleń 
oraz warsztatów. Ponadto ofe-
ruje się również przestrzeń do 
prowadzenia działalności go-
spodarczej, dzięki funkcjonują-
cej strefie inkubatora przedsię-
biorczości oraz coworkingu. 
Sukces nie jedno ma imię… 
Współpraca wielu podmiotów 
i środowisk na szczeblu lokal-
nym, regionalnym oraz między-
narodowym procentuje. Długo-
letnie doświadczenie różnych 
partnerów w obsłudze inwe-
storskiej oraz w procesie sta-
nowienia prawa miejscowego, 
daje wyraźne owoce w postaci 
kolejnych reinwestycji. Miasto 
Tczew dzięki przynależności 
do Pomorskiej Specjalnej Stre-
fy Ekonomicznej, Agencji Roz-
woju Pomorza – Agencji Invest 
in Pomerania, ma możliwość 
dotarcia do nowych partnerów 
biznesowych ale też zaofero-
wania wsparcia poinwestycyjne-
go lokalnym firmom. Działania 
samorządu zostają zauważone  
i zyskują uznanie w postaci na-
gród i wyróżnień środowisk 

zrzeszających przedsiębiorców 
oraz pracodawców, a także eks-
pertów zewnętrznych, uczelni 
wyższych oraz biznesu. Wyso-
ko cenimy sobie wyróżnienia, 
m.in: Gmina Przyjazna Przed-
siębiorcom – przyznane przez 
Regionalną Izbę Gospodar-
czą w 2015 roku, Gmina na 5 – 
przyznane przez SGH w War-
szawie w 2015 i 2018 r.
Tczew w gronie samorządów 
aglomeracji trójmiejskiej po-
siada duży kapitał rozwojowy 
w postaci terenów inwestycyj-
nych oraz aktywnych miesz-
kańców. 
W najbliższych latach dzię-
ki skutecznemu pozyskaniu 
środków zewnętrznych, a tak-
że dobrej współpracy regional-
nej ma szansę wzmacniać swoją 
rolę istotnego miasta w obsza-
rze metropolitalnym i prężne-
go ośrodka subregionalnego dla 
sąsiednich powiatów. 
Wszelkie informacje na te-
mat oferty inwestycyjnej oraz 
działań związanych z przed-
siębiorczością można znaleźć 
w siedzibie Domu Przedsię-
biorcy  w  Tczewie, przy u l. 
Obrońców Westerplatte 3, na 
stronie www.dp.tczew.pl – za-
kładka inwestor oraz pod nr 
tel. 58 777 53 41/42. 
Wiele danych oraz aktualnych 
ofert przetargowych, moż-
na znaleźć na stronie www.sip.
tczew.pl – Wirtualnej Mapie 
Tczewa i Biuletynie Informacji 
Publicznej www.bip.tczew.pl. 



Listopad 2018 • Panorama miasta • www.wrotatczewa.pl • www.bip.tczew.pl
�� • wokół nas

M
. M

yk
ow

sk
a 

�� •�� •

W październiku otwarta została 
świetlica na terenie Rodzinnych 
Ogrodów Działkowych im. Sien-
kiewicza na os. Czyżykowo.
Działki te funkcjonują na tere-
nie miasta od 1950 r. i zajmu-
ją powierzchnię blisko 20 ha. 
Uroczystego otwarcia dokonali: 
Mirosław Pobłocki – prezydent 
Tczewa oraz Józef Matwies – 
prezes Okręgu Pomorskiego 
PZD w Gdańsku, Bogusław 
Dąbrowski – członek Krajo-
wej Komisji Rewizyjnej PZD 
oraz Gertruda Kostuch – pre-
zes Zarządu ROD im. Sienkie-
wicza w Tczewie. 
Nowa świetlica powstała dzięki 
własnym środkom działkowców 
oraz pochodzącym z dotacji Okrę-
gu Pomorskiego PZD w Gdańsku 
(25 tys. zł) i dotacji budżetu mia-
sta Tczewa (15 tys. zł). 
W uroczystości wzięli udział 
instruktorzy PZD i działkow-
cy, a uroczystego poświęcenia 
nowego budynku dokonał ks. 
Adam Gadomski – proboszcz 
miejscowej parafii pw. Podwyż-
szenia Krzyża Świętego.

1 grudnia o godz. 11.00, ul. 30 
Stycznia 4 – rodzinne warszta-
ty plastyczne – wspólne two-
rzenie świątecznych ozdób,

6 grudnia o godz. 16.00, ul. 30 
Stycznia 4 – Mikołajki z koci 
koci… Kociewiakiem – warszta-
ty plastyczne, konkurs „Laurka 
dla Świętego Mikołaja” – do wy-
grania długopis 3D, uwaga: od-
wiedzimy również kino Helios,

8-9 grudnia godz. 10.00-18.00, 
plac Hallera – Jarmark Bo-
żonarodzeniowy, 

w tczewIe ruszyła Inwestycja za 60 Mln zł.

Pełną parą ruszyła budowa zakła-
du produkcyjnego firmy Etac Po-
land Sp. z o.o. w Tczewie
22 października 2018 roku peł-
ną parą ruszyły prace przy bu-
dowie nowego zakładu produk-
cyjnego na terenie Pomorskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej w Tczewie przy ul. Stankie-
wicza.  Inwestorem jest firma 
Etac, która jest wiodącym pro-
jektantem sprzętu i rozwiązań 
ruchowych w Północnej Eu-
ropie i jednym z niewielu wio-
dących graczy na arenie mię-
dzynarodowej. Produkty firmy 
Etac są projektowane przy ści-
słej współpracy z projektantami 

przemysłowymi, rehabilitan-
tami i użytkownikami. Dołą-
czając do tego niepowtarzal-
ne, skandynawskie wzornictwo 
firma Etac otrzymuje produk-
ty nagradzane wieloma wyróż-
nieniami. Bezpośrednia sprze-
daż prowadzona jest w Szwecji, 
Norwegii, Daniii, Niemczech, 
we Włoszech, Holandii, Zjed-
noczonym Królestwie, Austra-
lii i Stanach Zjednoczonych, a 
za pośrednictwem sieci dystry-
butorów na ponad 40 świato-
wych rynkach.
Głównym wykonawcą inwesty-
cji jest firma Mostostal War-
szawa S.A. Rozpoczęte prace 

budowlane związane są z re-
alizacją I-go etapu inwestycji, 
tj. kompleksu o powierzchni 
11,7 tys. m kw., w którym znaj-
dą się hale produkcyjne, maga-
zyn wyskokiego składowania 
wraz z centrum dystrybucyj-
nym, centrum edukacyjne oraz 
biura. Szacowany kost inwesty-
cji firmy Etac w Polsce to około 
60 mln złotych.  Uruchomienie 
produkcji planowane jest na III 
kwartał 2019 roku.
Zakład jest budowany z myślą 
o uzyskaniu złotego certyfikatu 
DGNB – jest to niemiecki sy-
stem oceny budynku określający 
w sposób wieloaspektowy jego 
walory ekologiczne oraz obszary 
oddziaływania budynku na śro-
dowisko.  Wszystkie materia-
ły użyte w czasie budowy mu-
szą być przyjazne środowisku  
i charakteryzować się dużą ży-
wotnością oraz niskimi koszta-
mi utrzymania. Budynek ma za-
pewnić niskie zużycie energii na 
bazie systemów zamkniętych. 
Złoty certyfikat DGNB posiada 
w Polsce tylko Fabryka Volks-
wagena w Poznaniu.
– Pragniemy podziękować sa-
morządowi miasta Tczewa za 
otwartość i pełne, profesjonal-
ne wsparcie okazane na eta-
pie przygotowania inwestycji 
– mówi Piotr Cyranowski, dy-
rektor zarządzający Etac Poland 
Sp. z o.o.
Pierwsze symboliczne wbi-
cie łopaty pod nową inwesty-
cję miało miejsce 18 kwietnia 
2018 roku, podczas wizyty de-
legacji z firmy Etac AB – głów-
nego inwestora.

działkowcy z czyżykowa 
mają świetlicę
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ŚWIęTA Z FABRYKą SZTUK
20 grudnia o godz. 16.30, ul. 

Ks. Młyńskiego 4 – warszta-
ty w Świetlicy Osiedlowej,

21 grudnia o godz. 12.00 – ot-
warcie szopki  bożonaro-
dzeniowej przed Urzędem 
Miejskim.

Zapraszamy również przed-
szkola i szkoły podstawowe na 
warsztaty plastyczne i lekcje  
o obrzędowości Bożego Naro-
dzenia. Zapisy: 58 530 44 81.
Wstęp bezpłatny! M
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selektywna zbIórka odPadów – konkursy

Środowisko

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

Zapraszamy dzieci, rodziców i na-
uczycieli do kontynuacji w  roku 
szkolnym 2018/2019  programów 
dotyczących selektywnej zbiór-
ki odpadów.
Programy ekologiczne, które są  
kontynuowane w roku  szkol-
nym 2018/2019:
•	 X V III edycja programu 

„ Moje miasto bez odpa-
dów".  Zbiórka: makulatury, 
zgniecionych butelek plasti-
kowych  oraz  zgniecionych 
puszek aluminiowych. 

•	 XVI edycja Konkursu „Za-
kręcone odkręcone".  Zbiór-
ka plastikowych nakrętek.

•	 Recykling w mojej szkole.  
Zbiórka baterii.

XX MIejskI konkurs ekologIczny „nIewIdzIalna ekologIa”

Odbiorcą wysegregowanych su-
rowców wtórnych jest:
Zakład Utylizacji Odpadów 
Stałych Sp. z o.o. 
Punkt Selektywnej Zbiórki Od-
padów Komunalnych (PSZOK) 
ul. Rokicka 5 A, 83-110 Tczew
Prosimy o przekazanie takiej 
informacji rodzicom indywi-
dualnie oddającym surowce na 
konto szkoły swojego dziecka.
Odbiór surowców ze szkół  
nadal odbywa się transportem 
ZUOS-u. 
Szkoły mogą przekazywać od-
pady również innym odbior-
com, ale udział w organizo-
wanych przez Urząd Miejski 
programach możliwy jest wy-

łącznie po dostarczeniu karty 
przekazania odpadu od upraw-
nionego podmiotu – najpóźniej 
do końca grudnia i do końca 
czerwca każdego roku. Doty-
czy to zarówno oddawania od-
padów na zbiórki charytatywne, 
jak i oddawania przez rodzi-
ców do punktów skupu. Przy-
pominamy, że UM w Tczewie 
nie koordynuje strumienia od-
padów dostarczanych do punk-
tów skupu.
Pozyskane w wyniku selek-
tywnej zbiórki środki finanso-
we przekazane przez odbiorcę, 
szkoły mogą rozdysponować 
we własnym zakresie na reali-
zację zadań proekologicznych 
wg własnych potrzeb.

Konkurs pod hasłem: „Lider  
segreguje i odzyskuje”. 
Konkurs ten jest rozliczany nie-
zależnie od wyżej podanych 
działań i ma charakter indy-
widualny (regulamin konkur-
su został opublikowany w po-
przednim numerze Panoramy 
Miasta).
Dla tych placówek oświato-
wych, które wykażą się dużą 
efektywnością w zbiórce surow-
ców wtórnych Pracownia Edu-
kacji Ekologicznej ufunduje na-
grody – na podstawie danych  
z ZUOSu oraz indywidualnie do-
starczonych kart przekazania od-
padów od innych odbiorców.

(ABP)

Pracownia Edukacji Ekologicznej we 
współpracy z Zespołem Szkół Katoli-
ckich w Tczewie zaprasza do udziału 
w XX Miejskim Konkursie Ekologicz-
nym dla uczniów szkół podstawo-
wych. Jubileuszowy konkurs zosta-
nie przeprowadzony pod hasłem 
„Niewidzialna ekologia”.
Konkurs zostanie przeprowadzo-
ny 14 marca 2019 r. (czwartek) 
w Zespole Szkół Katolickich  
w Tczewie przy ul. Wodnej 
(nowy budynek – sala gimna-
styczna) o godzinie 13.30.
Regulamin konkursu został roze-
słany do szkół. Celem konkursu 
jest propagowanie wiedzy ekolo-
gicznej wśród uczniów szkół pod-
stawowych. Tematyka konkursu 
nawiązuje do zjawisk przyrodni-
czych, które mają wpływ na ja-
kość naszego życia. 
Zadaniem uczestników zgłoszo-
nych przez szkoły będzie roz-
wiązanie testu, w którym duża 
część pytań będzie związanych  
z aktualnym hasłem konkursu.
Uczniowie zgłoszeni do udziału 
w konkursie powinni wykazać się 
wiedzą i umiejętnościami z za-
kresu ekologii i ochrony środo-
wiska oraz ogólnym oczytaniem 
dotyczącym tematu. Zadania 

konkursowe będą uwzględniały 
także problematykę odpadową 
oraz wpływ działań człowieka na 
stan środowiska naturalnego. 
Testy konkursowe zostały przy-
gotowane z dwóch kategoriach 
wiekowych:
KATEGORIA A. – dla klas 4 
– 6 szkół podstawowych 
KATEGORIA B. – dla klas 7  
i 8 szkół podstawowych oraz 
klas 3 gimnazjum.
Prosimy o zgłaszanie uczniów, którzy 
wykażą się wiedzą i znajomością:
• zależności w środowisku (zgod-

nie z nazwą konkursu) oraz zja-
wisk w nim zachodzących

• sposobów i form ochrony za-
sobów przyrody w Polsce i na 
świecie

• najbardziej aktualnych przy-
kładów współpracy mię-
dzynarodowej w dziedzinie 
ochrony planety przed ne-
gatywnymi skutkami dzia-
łalności człowieka

• niedostrzegalnych gołym 
okiem zjawisk zachodzących 
w przyrodzie, mikroorgani-
zmów oraz substancji trafiają-
cych do obiegu materii w wy-
niku działalności człowieka

• zdolności ekosystemów do 
samooczyszczania

• zagrożeń dla powietrza, 
wody, gleby oraz krajobrazu, 
jakie niesie ze sobą działal-
ność człowieka.

Lista nagrodzonych laureatów 
oraz ich nauczycieli zostanie 
opublikowana. 
Komisja konkursowa po spraw-
dzeniu poprawności testów 
ustali laureatów do każdej kate-
gorii odrębnie. Laureaci każdej 
kategorii wiekowej otrzymają 
atrakcyjne nagrody ufundowa-
ne przez Urząd Miejski. 
Organizator konkursu zastrze-
ga sobie możliwość zmiany ter-
minu konkursu. O ewentualnej 
zmianie terminu uczestnicy zo-
staną poinformowani najpóźniej 
14 dni przed konkursem.
Uczestników konkursu należy 
zgłaszać do 28.02.2018 r. Nale-
ży podać dane ucznia w kolejno-
ści – imię, nazwisko, klasa – oraz 
nr szkoły, imię i nazwisko na-
uczyciela prowadzącego. Zgło-
szenia z poszczególnych szkół 
prosimy przesyłać na adres ma-
ilowy Pracowni Edukacji Eko-
logicznej (pee@um.tczew.pl).
Zapraszamy do udziału w kon-
kursie i życzymy sukcesów.

(ABP)
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Polska odzyskała niepod-
ległość 11 listopada 1918 

roku, jednak powrót Tczewa 
do Macierzy nastąpił dopiero 
w 1920 roku, na mocy postano-
wień Traktatu Wersalskiego, 
czyli głównego układu pokojo-
wego kończącego I wojnę świa-
tową. Począwszy od 10 stycz-
nia 1920 roku rozpoczęło się 
przejmowanie Pomorza przez 
Front Pomorski pod dowódz-
twem gen. Józefa Hallera. Do 
Tczewa Błękitna Armia zawi-
tała 30 stycznia. Wydarzenie 
to zostało zobrazowane na wy-
stawie „20 lat wolności. Tczew 
1920-1939”, którą można zwie-
dzać w Fabryce Sztuk przy ul. 
30 Stycznia 4. 
Ekspozycja obejmuje najważ-
niejsze zagadnienia związane  
z okresem dwudziestolecia mię-
dzywojennego w Tczewie, takie 
jak: życie polityczne, społecz-
ne, gospodarcze, religijne, kul-
turalne, sportowe. Rozpoczyna 
się od przedstawienia konteks-
tu historycznego, a mianowi-
cie przybycia polskich mary-
narzy i  przyszłego starosty 
Maksymiliana Arczyńskiego 
wraz z inż. Michałem Koeni-
giem, odpowiedzialnym za za-
rząd Wisły. Przyjechali oni do 
Tczewa 29 stycznia 1920 roku 
pociągiem pancernym o na-
zwie „Hallerczyk”, stąd mot-
to wystawy brzmi: wolność do 
Tczewa przyjechała pociągiem. 
Następnego dnia do nadwiślań-
skiego grodu wkroczyła Błękit-
na Armia. Interesująca jest roz-
mowa gen. Hallera – dowódcy 

W stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości szczególnie zachęcamy do zwiedzania największej ekspozycji historycznej Fabryki Sztuk.

WYSTAWA O MIęDZYWOJENNYM TCZEWIE

wspomnianej armii – i burmi-
strza Władysława Orcholskie-
go. Zwiedzający wystawę mogą 
ją usłyszeć dzięki multimedial-
nym manekinom. Ten sam efekt 
zastosowano przy przedstawie-
niu najważniejszych faktów  
z dziesięcioletniego funkcjono-
wania Szkoły Morskiej w Tcze-

wie. Tym razem można przysłu-
chać się rozmowie komandora 
Antoniego Garnuszewskiego, 
dyrektora i faktycznego organi-
zatora szkoły i kapitana Tadeu-
sza Ziółkowskiego – komen-
danta statku szkolnego „Lwów”, 
który jako pierwszy pod polską 
banderą przekroczył równik.

Najbardziej gwarne miejsce 
to część przedstawiająca sta-
romiejski Rynek, a więc serce 
miasta. W zbudowanych scen-
kach – w jednym kramie sprze-
dawane są ryby, w drugim owo-
ce i warzywa. Zajrzeć można też 
do obuwniczego sklepu państwa 
Polewiczów. Czas spędzony na 
Rynku umila skrzypek (mane-
kin), przygrywający popularną 
piosenkę „Umówiłem się z nią 
na dziewiątą”. 
Niezwykle okazale prezentuje 
się makieta fragmentu starego 
Tczewa w skali 1:200, która jest 
połączona z wirtualnym space-
rem obejmującym najciekawsze 
zabytki miasta. 
Nie sposób wymienić wszystkich 
walorów wystawy, której komisarz 
Józef Ziółkowski wykorzystał 
nowoczesne formy wyrazu i opisu 
przeszłości. Jednym z nich są: wy-
mienione już wcześniej multime-
dialne manekiny, wirtualny spa-
cer po Tczewie oraz interaktywny 
quiz i przegląd tczewskiej prasy.  
A wszystko po to, by w interesują-
cy i przystępny sposób ukazać co-
dzienne życie około dwudziesto-
tysięcznego miasta – jego sukcesy 
i problemy, słowem blaski i cienie 
międzywojennej Polski.

M.K./FABryKA SztuK

ul. 30 Stycznia 4 
pon.-pt. 8.00-18.00 
sb., ndz. 10.00-16.00
Zwiedzający są wpuszczani na 
godzinę przed zamknięciem pla-
cówki.
Wstęp wolny!

W gabinecie starosty Maksymiliana Arczyńskiego

Na przystani wita nas Piotr Kawczyński
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Co nieco o życiu sportowym Tczewa

Prezydent Polski Andrzej Duda objął honorowym patronatem wystawę 
„20 lat wolności. Tczew 1920-1939”. Uroczyste zwiedzanie ekspozycji 
1.09.2018 r. 
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