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25 lat temu po raz pierwszy odbyły się demokratyczne wybory samorządowe
w Polsce. Od tego czasu Tczew zmienił się z miasta uważanego za sypialnię i zaplecze
Trójmiasta w samodzielny, nowoczesny ośrodek, przyciągający inwestorów i coraz
lepiej zaspokajający oczekiwania mieszkańców, przedsiębiorców i turystów. Trudno dzisiaj wyobrazić sobie Tczew bez tętniącej życiem Fabryki Sztuk czy nabrzeże
wiślane bez przystani i pomostu wioślarskiego. Tczew 25 lat temu i Tczew dzisiaj to
dwa zupełnie inne miasta.

Z Radiem Gdańsk
rozdawaliśmy flagi
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Festyn SamorządowoKomunalny
– zapraszamy 30 maja
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a 38 lat. W Radzie Miejskiej pracuje po raz
pierwszy. Jest Członkiem Komisji Polityki Gospodarczej oraz Komisji Finansowo-Budżetowej.
Jest bezpartyjny, do Rady Miejskiej startował z listy
stowarzyszenia Porozumienie na Plus. Reprezentuje mieszkańców okręgu 5 (ulice: Armii Krajowej,
Działkowa, gen. Bora-Komorowskiego, gen. Grota-Roweckiego, gen. Leopolda Okulickiego, Gryfa
Pomorskiego, Hanny Hass, Harcerska, Obrońców
Tczewa, Romualda Traugutta, Władysława Jurgo).
Jest przeciwnikiem podziałów politycznych, które na szczeblu lokalnym nie służą zrównoważonemu rozwojowi miasta. W pracy samorządowej stawia na poprawę komfortu życia mieszkańców oraz na
ożywienie komunikacji na linii samorząd – obywatel.
Jest absolwentem Wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Posiada międzynarodowy certyfikat zarządzania projektami
Prince 2 uzyskany w APM Group Ltd. w Londynie. Pracuje w Zakładzie
Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. na stanowisku specjalisty ds.
bezpieczeństwa i higieny pracy.
Pasje M. Bollina łącza się ze sportem. Jest członkiem stowarzyszenia
Biegający Tczew. Od 20 lat związany z grupą siatkarską Medyk Tczew
oraz piłkarzy ręcznych Sambora Tczew. Aktywnie uprawia snowboard
oraz w okresie letnim siatkówkę plażową.
Żonaty, ojciec trzylatka.
Kontakt: tel.: 535800304, e-mail: pnp.bollin@gmail.com

Czipowanie za darmo: od 1 do 13 czerwca

Z

okazji Dnia Samorządowca, tczewianie będą mogli od 1 do 13 czerwca
bezpłatnie skorzystać z usługi czipowania swoich psów. Czipowanie
jest w Tczewie obowiązkowe. Przeprowadzi je Przychodnia Weterynaryjna DOGWET (ul. Armii Krajowej 3, tel. 58 531 05 47; 602 116 521).
Bezpłatna usługa skierowana jest do mieszkańców Tczewa. Aby
z niej skorzystać, właściciel czworonoga powinien mieć przy sobie
dowód osobisty.

Ilu nas jest?
Na początku maja br. w Tczewie zameldowanych było 58 680 osób,
w tym 57 396 na pobyt stały i 1284 na pobyt czasowy. Od początku
kwietnia przybyło 27 mieszkańców miasta.

Zapraszamy na stronę: www.wrotatczewa.pl
ważne informacje
przyjazna nawigacja
innowacyjne możliwości

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013
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Świętujemy 25 lat
samorządu Tczewa
25 lat temu po raz pierwszy odbyły się demokratyczne wybory samorządowe w Polsce. Z tej okazji Rada Miejska w Tczewie i Prezydent
Miasta Tczewa serdecznie zapraszają mieszkańców na obchody XXVlecia samorządu miasta Tczewa.


27 maja (środa) godz. 17.00 uroczysta sesja Rady Miejskiej
w Centrum Kultury i Sztuki przy ul. Kard. Wyszyńskiego 10. W
programie obrad m.in. prezentacja poświęcona XXV-leciu samorządu Tczewa oraz wystąpienia prezydentów i przewodniczących
wszystkich kadencji.



30 maja br. (sobota) godz. 12.00 – Festyn samorządowo-komunalny – Bulwar nad Wisłą



31 maja br. (niedziela) godz. 9.30 – msza św. w intencji mieszkańców i samorządowców Tczewa – kościół pw. Podwyższenia
Krzyża św.

30 maja na bulwarze

FESTYN SAMORZĄDOWO-KOMUNALNY

Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki zaprasza wszystkich tczewian na
Festyn samorządowo-komunalny. Celem imprezy jest dobra zabawa
dla całych rodzin, a przy okazji poznanie pracy samorządu miasta i firm
komunalnych i współpracujących z miastem.
Świętować będziemy
30 maja na Bulwarze
Nadwiślańskim. Imprezę plenerową poprzedzi
zbiorka elektrośmieci i
makulatury, za które
otrzymamy sadzonki
drzewek i kwiatów – to
już od godz. 8.00 na
parkingu.
Festyn rozpocznie
się na Bulwarze Nad- Na najmłodszych czeka koło fortuny
wiślańskim o godz.
12.00. Wśród atrakcji m.in. – koło fortuny, foto-budka, kolejka miejska,
gry, zabawy, konkursy, koncerty. Będą pokazy kulinarne prowadzone
pod okiem Marcina Budynka, znanego z m.in. z programów telewizyjnych. Fabryka Sztuk zaprosi na warsztaty artystyczne, quizy, gry
i zabawy. Uczestnicy sekcji działających w CKiS zaprezentują swoje
talenty. TCSiR zaprosi wszystkich do wspólnego tańca latino. Będą
dmuchańce i trampoliny dla maluchów. Stoiska przygotują firmy
komunalne i współpracujące z miastem. Będzie okazja je lepiej poznać, a przy okazji wziąć udział w licznych konkursach i zabawach. Do
wygrania będzie m.in. rower.
Cykliści będą mogli skorzystać
z parkingu strzeżonego, który
zorganizuje Rowerowy Tczew.
O godz. 153.00 rozpocznie się
licytacja samochodu prezydenta Tczewa. Jest to 9-osobowy bus marki Fiat Ducato
Panorama, w dobrym stanie
technicznym. Samochód wyprodukowano w 2000 r. Cena Ten samochód będzie można
wylicytować
wywoławcza: 2000 zł

M. Mykowska

michał bollin

M. link

Kto jest kim w Radzie Miejskiej

Imprezę zakończy wieczorny koncert. O godz. 19.30 rozpocznie się
występ tczewskiej grupy Czarne Kwiaty, a potem zaśpiewa gwiazda
wieczoru – ANIA RUSOWICZ.
ZAPRASZAMY!
Zobacz też str. 20 PM

M.M.

Aktualności • 

Panorama Miasta • www.wrotatczewa.pl • www.bip.tczew.pl • Maj 2015

Krótko

Spotkanie z liderami projektów obywatelskich
Prezydent Tczewa spotkał się z
liderami projektów, które w tym
roku będą realizowane w ramach
budżetu obywatelskiego Tczewa.

Do realizacji zakwalifikowane
zostały projekty, które zdobyły
największą liczbę głosów i jed-

M. link

Do realizacji przyjęte zostały 24
projekty o łącznej wartości 1 mln
zł. Prezydent Tczewa Mirosław
Pobłocki zaprosił wnioskodawców zwycięskich projektów do
Urzędu Miejskiego, aby przekazać wyniki budżetu i wręczyć pamiątkowe certyfikaty oraz upominki promocyjne. – To kolejny
budżet obywatelski, to Wasza
praca i Wasz sukces, a skorzystają na tym wszyscy mieszkańcy
– powiedział prezydent. – Dzięki
Waszej aktywności i pomysłowości udało się wymyśleć nowe
tematy i przekonać innych sąsiadów. Gratuluję i zapraszam do
kolejnych działań zmierzających
do poprawy wizerunku miasta.
Pomysły są coraz ciekawsze, pozazdrościć można pomysłowości
i mocy przekazywania.



Prezydent M. Pobłocki z liderami projektów obywatelskich

nocześnie koszty ich wykonania
mieszczą się w puli określonej
dla poszczególnych okręgów.
Ostateczne koszty będą znane
po przetargach, więc jeśli pojawią się oszczędności, możliwe
będzie zwiększenie liczby realizowanych projektów. Prezydent
Tczewa Mirosław Pobłocki nie
wyklucza również realizacji innych zgłoszonych projektów,

w miarę możliwości finansowych
budżetu miasta.
Na projekty zgłoszone do tegorocznego budżetu obywatelskiego głosowało 6238 osób (4894
w formie papierowej i 1344 – przez
Internet). Oddano 11 499 głosów,
w tym 10 292 głosy ważne (7965
– oddano tradycyjnie – papierowo, 2327 – przez Internet).

M.L.

Meteor poprawia komfort jazdy
W ubiegłym roku miejskie autobusy przejechały pond 1,4 mln
km i przewiozły prawie 5,2 mln
pasażerów.

Miejski przewoźnik – firma Meteor, kończy wprowadzanie nowinek technicznych, wynikających
z umowy z miastem. Te innowacje poprawią bezpieczeństwo
i komfort jazdy pasażerów.
– Jeszcze w tym roku pojawi się
możliwość doładowania karty
miejskiej przez internet – deklaruje Marek Pieczewski z tczewskiego oddziału Meteor. – Obecnie testujemy system głosowej
informacji pasażerskiej – oprócz
zapowiedzi kolejnych przystanków, są też ekrany umożliwia-

W Tczewie, w I turze wyborów
prezydenckich najlepszy wynik
osiągnął Bronisław Komorowski. Głosowało 22 662 spośród
46 028 uprawnionych.
W I turze wyborów w kraju
zwyciężył Andrzej Duda (PiS)
zdobywając 34,8 proc. głosów, zaś urzędujący prezydent Bronisław Komorowski
(PO) – 32,2 proc. W Tczewie
głosy rozłożyły się inaczej.
Największe poparcie zyskał
Bronisław Komorowski.
Uprawnionych do głosowania było w Tczewie 46028
osób, a głosowało 22662
osób. Frekwencja wyniosła
49,24%.W poprzednich
wyborach prezydenckich
w 2010 r. frekwencja w
pierwszej turze wyniosła
w Tczewie 57,9 proc., a w
drugiej turze 56,8 proc.
W Tczewie głosowaliśmy
następująco:

M. Mykowska

Ponad 30 tysięcy osób korzysta
z Karty Miejskiej. Po tczewskich
ulicach kursuje 25 autobusów,
dodatkowe 5 to autobusy rezerwowe. Spośród miejskich
autobusów, 7 zostało wyprodukowanych w ubiegłym roku,
najstarsze, nieliczne i systematycznie zastępowane młodszymi,
pochodzą z końca lat 90. Zgodnie
z warunkami umowy, średni wiek
autobusów nie może przekroczyć 12 lat. Autobusy obsługuje
52 kierowców.

Jak wybieraliśmy w I turze

Jeszcze w tym roku pojawi się możliwość doładowywania karty
miejskiej przez internet

jące pasażerom śledzenie trasy,
a także przekazywanie istotnych
informacji, np. o zmianach rozkładów jazdy.
Wszystkie autobusy są niskopodłogowe, pojazd dojeżdżając do
przystanku wykonuje tzw. przyklęk, czyli przechyla się w stronę
krawężnika ułatwiając wsiadanie i
wysiadanie, szczególnie osobom
starszym i mniej sprawnym.
Wszystkie pojazdy wyposażone
są w monitoring zewnętrzny
i wewnętrzny. System GPS umożliwia weryfikację rzeczywistego

czasu przejazdu i ewentualnych
spóźnień.
Obecnie trwają badania, które
wykażą obłożenie poszczególnych tras komunikacyjnych. Po
przeanalizowaniu ich wyników,
mogą się pojawić korekty w rozkładach jazdy.
– Trzonem komunikacji miejskiej
są linie nr 1, 3, 4 i 8 – tłumaczy
Stanisław Smoliński z Miejskiego Zarządu Dróg w Tczewie. – najmniej pasażerów korzysta z linii
nocnej oraz z linii nr 6, 9 i 19.

M.M.

• Bronisław Komorowski:
9547 głosów
• Andrzej Duda: 6671
głosów
• Paweł Kukiz: 4459 głosów
• Janusz Korwin-Mikke: 760
głosów
• Magdalena Ogórek: 412
głosów
• Janusz Palikot: 239
głosów
• Grzegorz Braun: 160
głosów
• Adam Jarubas: 140
głosów
• Marian Kowalski: 124
głosy
• Jacek Wilk: 116 głosów
• Paweł Tanajno: 34 głosy.
24 maja czeka nas II tura
wyborów.

M.M.
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Konkurs Fotograficzny
„Cztery pory roku
w Tczewie”

Przypominamy o trwającym
Konkursie Fotograficznym
„Cztery pory roku w Tczewie
– KALENDARZ 2016”.
Celem konkursu jest fotograficzne przedstawienie
walorów Tczewa, a zwycięskie fotografie posłużą do
wykonania kalendarza na
2016 rok.
Konkurs ma charakter
otwarty. Prace konkursowe należy dostarczyć do
Urzędu Miejskiego (Biuro
Rzecznika Prasowego przy pl.
Marsz. Piłsudskiego 1) do 31
października br. z dopiskiem
„KONKURS FOTOGRAFICZNY”.
Prace konkursowe powinny
być dostarczone w postaci
odbitek na papierze fotograficznym o wymiarach 20x30
cm oraz na nośniku CD.

Trwają inwestycje drogowe
Rozpoczęła się już budowa ostatniego etapu al. Kociewskiej (tzw. ul. Nowosuchostrzycka). Trwa remont
ul. Wigury.

S

pośród 6 ofert, które wpłynęły na przetarg dotyczący budowy ul. Nowosuchostrzyckiej
(ostatni etap al. Kociewskiej) – za
najkorzystniejszą uznana została
propozycja firmy Strabag. Firma
zaproponowała wykonanie zadania za 3 825 058,27 zł, w terminie
do połowy września.
Nowa ulica, długości ok. 450
m biec będzie od ul. Żwirki do
ul. Jagiellońskiej i połączy istniejące odcinki al. Kociewskiej.
Zadanie obejmuje wykonanie
jezdni, chodników po obu stronach, ścieżki rowerowej (po prawej stronie patrząc w kierunku
ul. Jagiellońskiej), wykonanie
oświetlenia, przebudowę sieci
podziemnych. W zakresie zadania jest także wybudowanie
skrzyżowania nowej drogi z ul.
Jagiellońską oraz montaż sygnalizacji świetlnej.
Inwestycja uzyskała dofinansowanie w wysokości do 1,9 mln
zł, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokal-

M. Mykowska

Krótko

Remont ul. Wigury

nych – Etap II Bezpieczeństwo
– Dostępność – Rozwój (Edycja
2015).
Trwa już remont jednego odcinków ul. Wigury (ok. 700 m od ul.
Żwirki w kierunku al. Solidarności). Remont tego odcinka ma się
zakończyć do 10 lipca. Rozstrzygnięty został przetarg na pozosta-

ły fragment ul. Wigury – 420 m
między ul. Jagiellońska i Żwirki.
Ten fragment ma być gotowy do
połowy września. Oba zadania
wykonuje firma Strabag.
Koszt remontu obu odcinków ul.
Wigury to blisko 3,6 mln zł.

M.M.

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

Zmiany w odbiorze odpadów
komunalnych – od 1 czerwca

Prace konkursowe, zarówno
w postaci odbitek jak i na
nośniku CD, należy oznaczyć
imieniem i nazwiskiem autora oraz tytułem lub opisem
zdjęcia oraz datą i miejscem
jego wykonania.

W związku z nowym kontraktem na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców Tczewa, pojawiło się
kilka zmian, które wejdą w życie od 1 czerwca br. Nie zmieniła się natomiast wysokość opłat.

Warunkiem wzięcia udziału
w konkursie jest przekazanie
wraz z fotografiami podpisanej czytelnie karty zgłoszenia. Kartę zgłoszenia, której
wzór stanowi załącznik do
regulaminu można pobrać
w siedzibie organizatora lub
ze strony internetowej www.
wrotatczewa.pl. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi
w listopadzie 2015 r. Wyboru
zdjęć dokona jury powołane
przez organizatora.
Przewiduje się 3 nagrody
główne (za I, II i III miejsce).
Nagrodą za zajęcie I miejsca w konkursie jest tablet.

1. Odbiór odpadów zielonych
w sezonie wegetacyjnym
od 1 kwietnia do 30 listopada – odpady te odbierane
będą dwa razy w miesiącu.
Do domków jednorodzinnych dostarczane będą worki
koloru brązowego z napisem
ZIELONE o poj. min. 120 l.
W zabudowie wielorodzinnej
- pojemniki na odpady zielone
ustawiane będą w okresie koszenia trawników. Ustawiane
będą na zgłoszenie telefoniczne spółdzielni lub wspólnoty
na czas 24 godzin.
2.	Odbiór przeterminowanych
leków – należy je składać
w wyznaczonych aptekach
(obecnie jest to 12 aptek – ich
wykaz znajduje się na www.
wrotatczewa.pl, pod zakładką
ODPADY)
3. Odbiór popiołu w sezonie
zimowym, grzewczym od 1
października do 30 kwietnia

– dwa razy w miesiącu, a w zabudowie stosującej do ogrzewania paliwa stałe również
poza sezonem grzewczym
– raz w miesiącu (w czwartym
tygodniu miesiąca). Potrzebę
odbioru popiołu poza sezonem grzewczym, należy zgłosić firmie wywożącej odpady.
4. Odbiór odpadów wielkogabarytowych – w każdy poniedziałek po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym (zgłoszenia
przyjmowane do piątku) oraz
choinek po okresie Bożonarodzeniowym (od 1 stycznia
do 15 lutego – również należy
zgłosić firmie).
5. Odbiór odpadów przypadający na dni świąteczne realizowany będzie dnia następnego.
6. W harmonogramie odbioru odpadów komunalnych
z nieruchomości, na których

zamieszkują mieszkańcy
zmiany dotyczą tylko odbioru
szkła. Według starego harmonogramu szkło z całego miasta odbierane było w I wtorek
miesiąca natomiast według
nowego obowiązującego od
1 czerwca szkło będzie odbierane w I i III wtorek miesiąca
(miasto będzie podzielone na
2 rejony, ale szkło odbierane
będzie z każdego gospodarstwa raz w miesiącu – tak jak
do tej pory).
Nowy harmonogram odbioru odpadów – w dodatku do PM.

Kontakt do firmy odbierającej
odpady (Clean-Bud, PUM):
ul. Armii Krajowej 86,
tel. 609 617 790, 58 531 34 87
e-mail: biuro@odpadytczew.pl
ww.odpadytczew.pl
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Z Radiem Gdańsk rozdawaliśmy flagi narodowe

Z Radiem Gdańsk przekazaliśmy tczewianom ok. tysiąca flag i kotylionów. Wszystko
to przed majowymi świętami.

	Uroczystości patriotyczne

2

Prezydent Tczewa Mirosław
Pobłocki, w rozmowie z reporterem, zachęcał mieszkańców
do wywieszania flag podczas
świąt narodowych. W Tczewie
coraz częściej flagi wywieszają
właściciele prywatnych domów.
Ta samorządowo-radiowa akcja
zapewne przyczyni się do tego,

M. Mykowska (3)

maja obchodziliśmy Dzień
Flagi. Z tej okazji miasto
Tczew wzięło udział w akcji Radia
Gdańsk – „Tydzień z biało-czerwoną flagą”. 29 kwietnia, przez
dwie godziny przed Urzędem
Miejskim rozdanych zostało ok.
tysiąca symboli narodowych –
były to flagi samochodowe, flagi
ze sznureczkami, flagi na drzewcach oraz kotyliony. Do Tczewa
przyjechała również maskotka
– Super Reporter Radia Gdańsk.
Wydarzenia na żywo z wozu satelitarnego Radia Gdańsk relacjonował Sebastian Kwiatkowski.

że tych symboli narodowych pojawi się w naszym mieście jeszcze
więcej.
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej obchodzimy 2 maja. Święto

zostało wprowadzone na mocy
ustawy z 20 lutego 2004 r. Tego samego dnia obchodzony jest Dzień
Polonii i Polaków za Granicą.

M.M.

Nagroda: Tczew przyjazny przedsiębiorcom

Tczew otrzymał nagrodę Regionalnej Izby Gospodarczej – Gmina Przyjazna Przedsiębiorcom.

8

maja 2015 r. w hali Expo
w Gdańsku odbył się finał III
edycji projektu „Gmina Przyjazna
Przedsiębiorcom”. W tegorocznej
edycji konkursu wzięły udział 33
gminy z terenu województwa
pomorskiego. Oceniano je pod
kątem wspierania przedsiębiorców, rozwoju przedsiębiorczości i lokalnych inicjatyw w tym
zakresie. Nagrody przyznawano
w tym roku w podziale na: miasta na prawach powiatu, gminy
miejskie i miejsko wiejskie oraz
gminy wiejskie.
Celem projektu jest podniesienie jakości działania jednostek
samorządu terytorialnego województwa pomorskiego na rzecz
rozwoju przedsiębiorczości. Zdaniem organizatorów konkursu,
wspieranie rozwoju lokalnych
firm jest i będzie w najbliższej
przyszłości jednym z najważniejszych czynników rozwoju gmin.

Pod obeliskiem w Parku
Kopernika tczewianie złożyli
kwiaty i zapalili znicze. Wysłuchano też pieśni „Czerwone maki na Monte Cassino”.
	Statek „Tczew” – bliżej

Prezydent Mirosław Pobłocki i Krystian Jendrzejewski z Domu
Przedsiębiorcy prezentują nagrodę

– Najlepsza Inicjatywa na rzecz
przedsiębiorców.

– Gmina Przyjazna Przedsiębiorcom

Miasto Tczew nominowane było
w dwóch kategoriach: Gmina
Przyjazna Przedsiębiorcom oraz
Najlepsza Inicjatywa na rzecz
przedsiębiorców. Nagrodę otrzymaliśmy w pierwszej z tych kategorii.

– Aktywność na rzecz rozwoju
przedsiębiorczości

W roku 2014 Gmina Miejska
Tczew otrzymała również nagro-

Najlepsze gminy otrzymują nagrody w trzech kategoriach:

Tczewianie uczcili
71. rocznicę zakończenia
bitwy pod Monte Cassino. W
Parku Kopernika, przy obelisku poświęconym bitwom II
wojny światowej, spotkali się
samorządowcy, kombatanci,
harcerze, młodzież szkolna,
mieszkańcy Tczewa. – Bitwa
o Monte Cassino była jedną
z najkrwawszych bitew
II wojny światowej – przypomniał Krzysztof Korda,
historyk, dyrektor Miejskiej
Biblioteki Publicznej. – W
walkach brali udział żołnierze II Korpusu Polskiego pod
dowództwem gen. Władysława Andersa. 18 maja
1944 r. na ruinach klasztoru
na Monte Cassino zatknięta
została polska flaga, bitwa
otworzyła aliantom drogę
na Rzym. W walkach Polacy
odnieśli ogromne straty
– zginęło ponad 900 naszych
żołnierzy, a 3 tysiące zostało
rannych, kilkuset zaginęło.

dę Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza – za aktywność na
rzecz przedsiębiorców.
Konkurs zorganizowany został
przez Regionalna Izbę Gospodarczą Pomorza, której partnerem
jest Fundacja Instytut Rozwoju
Projektów, a patronat honorowy
sprawuje marszałek woj. pomorskiego Mieczysław Struk.

K.J.

Znamy już przybliżony termin realizacji masowca Polskiej Żeglugi Morskiej, który
będzie nosił nazwę „Tczew”
(decyzja w sprawie nadania
nazwy „Tczew” jednej z kolejnych jednostek PŻM zapadła
w lutym br.).
Statek będzie budowany
w chińskiej stoczni YANGFAN
w Zhousan. Pierwsze cięcie
blachy zaplanowano na lipiec tego roku, a wodowanie
na kwiecień 2016 r. Planowane oddanie do eksploatacji
– koniec czerwca 2016 r.

 • Wokół nas
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 Bank Czasu wyróżniony
Polski Komitet Pomocy Społecznej – Zarząd Miejski w Tczewie
został wyróżniony przez rzecznika praw obywatelskich za
projekt pn. „Bank czasu – Bankiem Życzliwości”.
Tczewski projekt został wpisany do „Złotej księgi Dobrych
Praktyk na Rzecz Społecznego
Uczestnictwa Osób Starszych”.
Wyróżnienie przyznane zostało za skuteczne tworzenie grup
samopomocowych, promowanie uczestnictwa osób starszych
w zespołowych formach aktywizacji. Dodatkowo za znakomite
budowanie podmiotowości osób
starszych, które same decydują,
jaka pomoc jest im potrzebna, co
chcą dać innym i w jakim wymiarze. Umacnianie wizerunku osób
starszych, jako dawców pomocy,
a nie tylko jej biorców – czytamy
w uzasadnieniu podpisanym
przez Irenę Lipowicz, rzecznika praw obywatelskich.

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Tczewie
(II piętro) zostały wywieszone:
 wykaz pomieszczenia stanowiącego własność Gminy
Miejskiej Tczew, przeznaczonego do zbycia w drodze
bezprzetargowej, w związku
ze zmianą składu lokalu mieszkalnego, położonego w Tczewie przy ul. Mostowej 2;
 wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej przyległych
nieruchomości gruntowych,
położonych w Tczewie przy
ul. Mostowej na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych
budynku przy ul. Mostowej
4 – dz. 409/3 o pow. 64 m2
i dz. 409/5 o pow. 293 m2;
 wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Miejskiej Tczew, położonej
na targowisku miejskim w
Tczewie przy ul. Żwirki – boks
handlowy nr 5, o pow. 46,90
m2 w hali nr V, oznaczonej nr
działki 32/41, obręb 5, KW
GD1T/00016850/3, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu,
w celu prowadzenia działalności handlowej;
 wykaz nieruchomości – lokali mieszkalnych – przeznaczonych do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej
na rzecz najemców.

Niepełnosprawni zaprosili na festyn
Z okazji Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej tczewskie koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz
Osób z Upośledzeniem Umysłowym zorganizowało 5 maja festyn
na placu Hallera.
Wszyscy, którzy wzięli udział
w wydarzeniu mogli podziwiać
występy artystyczne, posmakować kociewskiego jadła oraz
kupić wyroby wykonane przez
niepełnosprawnych.
– Ten szczególny dzień jest świętem nas wszystkich, świadczy
o tym, że w Tczewie wszyscy jesteśmy zintegrowani – powiedział
starosta Tadeusz Dzwonkowski.
– Zapraszam do wspólnej zabawy i wymiany doświadczeń.
– Dzisiaj gospodarzami są niepełnosprawni, którzy przygotowali
wszystkie atrakcje – dodała Aleksandra Mocny, artysta plastyk
i terapeuta prowadzący warsztaty dla osób niepełnosprawnych
w ośrodku przy ul. Wigury 84.
A było w czym wybierać. Gości
zabawiali muzyką i śpiewem: Laura Dziąba, Big Band z Damaszki,
Emilia Rożek i Beata Lazer reprezentujące koło PSOUU w Skarszewach, Karol Niewiedział oraz
zespół „Cantus” ze Środowiskowego Domu Samopomocy MOPS

M. Śniegula (2)
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w Tczewie, podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy
w Kończewicach, Asia Pruszak
z Fundacji Żyć Godnie z Kolnika,
„Tęczowe Nutki” ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Tczewie, a także
gwiazdy festynu – Natalia Orkisz
i „Focus” Folk Music Group.
Swoje prace plastyczne i rękodzielnicze oferowali podopieczni
Środowiskowych Domów Samopomocy w Tczewie, Kończewicach i Kolniku, Domu Pomocy
Społecznej w Damaszce, warsztatów terapii zajęciowej przy

Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym i kole PSOUU
w Tczewie oraz w Skarszewach.
Konkursy zorganizowane przez
tczewskie koło PSOUU i Straż
Miejską były okazją do wykazania się talentem i sprawnością nie
tylko przez najmłodszych uczestników imprezy.
Przypomnijmy, że 5 maja w całej
Europie obchodzony jest również Dzień Walki z Dyskryminacją
Osób Niepełnosprawnych.

M.Ś.

XI Przegląd Twórczości Teatralnej
8 maja niepełnosprawni aktorzy
amatorzy zaprezentowali swoje talenty podczas XI Przeglądu
Twórczości Teatralnej „Życie to
teatr”.
Ta niezwykła impreza integracyjna na stałe wpisała się do
miejskiego kalendarza imprez
kulturalnych naszego miasta.
W Centrum Kultury i Sztuki wspólnie z osobami niepełnosprawnymi bawili się zaproszeni goście,
uczniowie szkół gimnazjalnych
i licealnych, seniorzy oraz lokalna
społeczność.
– Już 11 lat spotykamy się
z okazji przeglądu, a podopieczni
środowiskowych domów samopomocy, fundacji, stowarzyszeń,
klubów i zespołów opiekuńczych mogą realizować swoje
pasje i marzenia – tymi słowami
przywitała publiczność Gabriela
Brządkowska, kierownik Środowiskowych Domów Samopomocy w Tczewie, która wraz z dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej Julitą Jakubowską
oficjalnie otworzyła imprezę.
Obejrzeliśmy spektakle zespołów
teatralnych reprezentujących
ośrodki wsparcia w Ostródzie,
Kartuzach, Narkowach, Szpęgawsku, Kończewicach, Gdyni, Kolni-

ku i Starogardzie Gdańskim. Nie
mogło zabraknąć tczewian – na
scenie wystąpili artyści z Zespołu
Opiekuńczego MOPS i Klubu Samopomocy „Przyjazna Dłoń” przy
Poradni Zdrowia Psychicznego.
Gościnie swoimi występami
wokalnymi imprezę uświetnili:
Małgorzata Augustyniak, Paula
Brzóska, Alicja Dubień oraz zespół „Kameleon”.
Przedsięwzięcie ma na celu integrację środowiska osób niepełnosprawnych, upowszechnianie
metod rehabilitacji i rewalidacji,

rozwijanie zainteresowań i stwarzanie możliwości prezentacji
umiejętności wokalnych, teatralnych, recytatorskich, muzycznych czy kabaretowych. Jest też
okazją do wymiany doświadczeń
i poglądów między terapeutami
oraz nawiązania wielu serdecznych przyjaźni.
Patronat honorowy nad imprezą
sprawuje prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki, a projekt współfinansowany jest ze środków budżetu miasta.

M.Ś.
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Niepowtarzalna noc w Fabryce Sztuk…

16 maja już przed godziną 19.00
na dziedzińcu Fabryki Sztuk zgromadziła się publiczność, która bawiła się w rytm skocznej muzyki
aż do północy. A przygrywały
m.in. dobrze znane tczewianom
kociewskie zespoły – Frantówka i Kapela Kociewska ze Starogardu Gdańskiego z żywiołową
Mirosławą Mőller, która zapowiadała kolejne punkty programu, posługując się oczywiście
gwarą.
Duże zainteresowanie wzbudził koncert Kapeli Hałasów
– rodzinnego duetu artystów
zajmujących się badaniem archaicznych i najciekawszych
form tańca i muzyki. Jacek Hałas
i Alicja Choromańska-Hałas nauki
pobierają u wiejskich mistrzów,
studiują materiały etnograficzne,
a przede wszystkim są aktywnymi członkami wielu polskich formacji folkowych i uczestnikami
międzynarodowych projektów
artystycznych. W Tczewie zaprezentowali brzmienie średniowiecznej liry korbowej oraz
ludowych instrumentów dętych
i perkusyjnych, a późnym wieczorem poprowadzili potańcówkę.

M. Śniegula (4)

Koncerty muzyki
folkowej, jarmark
sztuki, warsztaty
rzemiosła i… potańcówka – podczas
ósmej Europejskiej
Nocy Muzeów poznawaliśmy fascynujący świat kultury
ludowej.

Wokalistki z Laboratorium Pieśni wystąpiły a capella

Publiczności przypadł również
do gustu występ Laboratorium
Pieśni. Ten trójmiejski zespół
pieśniarek wykonał w sposób tradycyjny – wielogłosowo – pieśni
ukraińskie, rosyjskie, bałkańskie
i polskie.
Chętni mogli spróbować swoich
sił w warsztatach tańca czy rzemiosła, a także wysłuchać opowieści przybliżających ludowe
obrzędy i tradycje.

Dzieci nie trzeba było namawiać do udziału w zajęciach
plastycznych

Wystawcy oferowali tradycyjne przysmaki kuchni kociewskiej…

Nie zabrakło również atrakcji
dla dzieci. Warsztaty plastyczne, garncarskie, malowanie na
szkle, ludowe zabawy, czytanie
polskich legend i baśni – to tylko
niektóre z nich.

… i przepiękne wyroby rękodzielnicze

M.Ś.
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	Spotkanie byłych

pracowników PBW

13 czerwca (sobota) o godzinie 10:00
w tczewskiej Fabryce Sztuk przy ul. 30
stycznia 4, odbędzie się spotkanie byłych
pracowników Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodnego w Tczewie oraz Stoczni
Tczew. Zarząd Towarzystwa serdecznie
zaprasza na ww. spotkanie. Telefon kontaktowy: 518 381 217


Tczewscy posłowie
czekają na mieszkańców

Biuro Poselskie Jana Kulasa
Tczew, ul. Obrońców Westerplatte 28,
tel.: 58 562 95 03 zaprasza: poniedziałek
i wtorek w godz. 8:00-12:00, środa
i czwartek w godz. 14:00-18:00.
Biuro Poselskie
Kazimierza Smolińskiego
Tczew, ul. Gdańska 32 (I piętro),
tel.: 785503475 zaprasza: w dni robocze
od godz. 9.00 do 16.00 (wtorki do 18.00).

Nieruchomość po USC sprzedana

2

9 kwietnia odbył się przetarg
na sprzedaż nieruchomości
po Urzędzie Stanu Cywilnego i
MOPS – przy ul. Armii Krajowej
39. Do licytacji zgłosiło się 3 oferentów. Najwyższą kwotę zadeklarowała firma GLAD–POL, która
wylicytowała nieruchomość za
2,5 mln zł netto.
Nieruchomość liczy 3023 m2. Na
działce znajduje się przedwojenny budynek, w całości podpiwniczony, parterowy, z poddaszem
użytkowym. Budynek posiada 4
wejścia, w tym jedno dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Powierzchnia użytkowa obiektu to 656,47 m2.
Nieruchomość przeznaczona jest
pod działalność usługową.
Ponadto w najbliższym czasie
miasto planuje sprzedaż dwóch
kolejnych nieruchomości przeznaczonych pod usługi:

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.
U. z 2015 r., poz. 199) oraz art. 39 ust. 1,
w związku z art. 46 pkt 1, art. 51 ust. 1 i
art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008
r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miejską w Tczewie
Uchwały Nr IV/34/2015 z dnia 26 lutego
2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Tczew w obszarze dawnego poligonu
w rejonie osiedla Górki w Tczewie, uchwalonego Uchwałą Nr XXXVII/291/2013 Rady
Miejskiej w Tczewie z dnia 31 października
2013 r. wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko.
Zainteresowani mogą składać wnioski
dotyczące zmiany Studium oraz do
prognozy oddziaływania na środowisko.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie, 83-110
Tczew, pl. Piłsudskiego 1, w terminie od
dnia 15 maja 2015 r. do dnia 15 czerwca
2015 r.
Wniosek powinien zawierać: nazwisko,
imię, nazwę i adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie
nieruchomości, której dotyczy.

– nieruchomość niezabudowaną
przy ul. Czerwonego Kapturka,
powierzchnia: 6914m2, cena wywoławcza: 2 200 000 zł netto,
przetarg – 10 czerwca.

nąu zbiegu ulic Forsterów i ks.
Władysława Młyńskiego, powierzchnia : 3630 m2, cena wywoławcza: 600 000 zł netto, przetarg
17 czerwca.

– nieruchomość niezabudowa-

M.M.

straż mie jska
w tczewie

Ogłoszenie
o przystąpieniu do sporządzenia
zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Tczewa

M. Gapski

Krótko

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

Straż Miejska w kwietniu 2015 r.
W kwietniu 2015 r. tczewska straż miejska odnotowała 1415 interwencji, w tym 454 zgłoszone przez
mieszkańców i przedstawicieli instytucji, 183 – od operatorów monitoringu, 137 zgłoszonych przez
dyżurnych Komendy Powiatowej Policji w Tczewie oraz 641 – to interwencje własne strażników.


Przewieziono 18 osób z upojeniem alkoholowym – 12 do
Pogotowia Socjalnego w Elblągu, 4 – do miejsca zamieszkania, 2 – do policyjnej izby
zatrzymań.



Przeprowadzono 116 wspólnych patroli z funkcjonariuszami KPP.



Dzielnicowi strażnicy miejscy
działający na osiedlach Suchostrzygi i Bajkowym podjęli
7 interwencji własnych oraz
16 zleconych (przez administracje osiedli, dyżurnych
SM, mieszkańców), nałożyli 6
mandatów karnych na łączną
kwotę 450 zł. Wystawiono też
2 wezwania dla sprawców wykroczeń, 5 osób pouczono.
Na terenie Nowego Miasta
i os. Zatorze dzielnicowi podjęli 30 interwencji własnych
oraz 103 zlecone, nałożyli 20
mandatów karnych na łącznie
1550 zł, wystawili 20 wezwań
dla sprawców wykroczeń oraz
31 osób pouczyli.

Na terenie Starego Miasta
dzielnicowi podjęli 44 interwencje własne oraz 92 zlecone, nałożyli 19 mandatów
karnych na łącznie 1400 zł,
wystawili 22 wezwania dla
sprawców wykroczeń oraz 20
osób pouczyli.
Interwencje dzielnicowych
dotyczą głownie spraw porządkowych, spożywania alkoholu w miejscach publicznych, wykroczeń drogowych.


Usunięto 2 długo nieużytkowane pojazdy: VW golf
z ul. Topolowej oraz Fiat z ul.
Żwirki.



Do Komendy Powiatowej Policji przekazano materiały z monitoringu dotyczące: 2 kolizji
(8 i 14 kwietnia) oraz wypadku
drogowego (19 kwietnia).



Funkcjonariusze przeprowadzili 487 kontroli w miejscach
zagrożonych występowaniem
zjawisk niepożądanych: 48
– na terenie byłej jednostki

wojskowej (przeciwdziałanie
dewastacjom i kradzieżom),
78 – na Starym Mieście (przeciwdziałanie wandalizmowi),
57– na zintegrowanym węźle transportowym (przeciwdziałanie paleniu papierosów,
spożywaniu alkoholu w miejscu publicznym itp.), 302 –
w pozostałych miejscach.


Funkcjonariusze straży miejskiej pełnili wartę honorową
przy pomniku poświęconym
ofiarom stalinizmu – podczas uroczystości związanych
z Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.



Przeprowadzono działania
dotyczące egzekwowania od
właścicieli psów zgodnego
z przepisami wyprowadzania
czworonogów i sprzątania po
nich. Łącznie przeprowadzono 31 interwencji. Nałożono
1 mandat karny na 50 zł za
niesprzątanie po psach. Pouczono 5 osób.

M.M.
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Jesteśmy gospodarzami w swoim mieście
Rozmowa z Mirosławem Pobłockim, prezydentem Tczewa
– Jest Pan związany z samorządem
lokalnym od samego początku.
Został Pan miejskim radnym już
w pierwszej kadencji. Na pewno
jest różnica miedzy samorządem
sprzed 25 lat a dzisiejszym?
– To była zupełnie inna rzeczywistość. Byłem wtedy najmłodszym
radnym. Wszyscy dopiero uczyliśmy się demokracji, polityki. Nie
mieliśmy wiedzy ani doświadczenia, ale za to ogromny entuzjazm i
zapał do pracy. Nie tylko w radzie
czuło się tę energię. Mieszkańcy
tłumnie przychodzili na przedwyborcze spotkania komitetów
obywatelskich. Wszyscy wiedzieliśmy, że zaczyna się zupełnie
nowa epoka, nowa karta, którą
będziemy wspólnie zapisywali.
Mnóstwo ludzi chciało w tym
uczestniczyć. W Tczewie było tak
wielu kandydatów, że trzeba było
przeprowadzić prawybory.

– A po wyborach – jak wyglądało
zderzenie z rzeczywistością?
– Wielu radnych bardzo szybko
poczuło się rozczarowanych.
Okazało się, że wygrana w wyborach nie oznacza, że teraz możemy wszystko – że jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki uda
się naprawić to, co było złe, niezałatwione w poprzednich latach.
Chcieliśmy działać, a tu pojawiły procedury, przepisy i bardzo
skromny budżet. Było tak ciężko,
że ówczesny prezydent musiał
brać kredyt na łatanie bieżących
wydatków. Zderzenie z rzeczywistością było dla części radnych
I kadencji tak traumatyczne, że
po jej zakończeniu wycofali się
z działalności samorządowej. Ci,
którzy zostali, uczyli się na własnej skórze samorządności i demokracji. Ten czas wspominam
jednak bardzo dobrze – to było
tworzenie historii, budowanie
nowej rzeczywistości. Na szczęście nie było wielkich animozji w
radzie. Oczywiście spieraliśmy
się, a posiedzenia rady ciągnęły
się niekiedy do późnych godzin
nocnych, ale zawsze ważne były
kwestie merytoryczne. Dziura w
chodniku, którą trzeba było naprawić czy kolejny przystanek

autobusowy nie miały kontekstu
politycznego.

– Jaki był wtedy Tczew?
– Bardzo się różnił. Chodzi nie
tylko o wizerunek miasta, komfort życia, ale i o mieszkańców.
Dzisiaj tczewianie są zdecydowanie bardziej aktywni i przedsiębiorczy. Często mówimy, że
jednym z atutów naszego miasta jest bliskość Trójmiasta, ale
w przeszłości bliskie sąsiedztwo
stawiało Tczew w pozycji sypialni
Gdańska, ograniczając w pewien
sposób jego rozwój jako samodzielnego ośrodka miejskiego.
Wielu tczewian dojeżdżało do
pracy, uczelni w Trójmieście i
tam korzystało z oferty kulturalnej, handlowej, usługowej. Tak
było wygodnie, sprzyjała temu
też dobra komunikacja. W efekcie sfera usług poprawiających
komfort codziennego życia nie
„urosła” na miarę 60–tysięcznego
miasta. Tutaj upatrywać można
przynajmniej jednego z powodów, że Tczewowi trochę trudniej
było wstrzelić się w nowoczesną
wolnorynkową gospodarkę.
Gdy okazało się, że duże trójmiejskie zakłady zaczynają padać,
zwalniać pracowników, wielu
tczewian straciło pracę i musiało
szukać nowego sposobu na życie. Z jednej strony to oznaczało
ogromne problemy społeczne,
bezrobocie było bardzo wysokie,
ale z drugiej wyzwoliło przedsiębiorczość, aktywność – trzeba
było sobie z tą sytuacją jakoś
poradzić. W Tczewie narodził
się i został zrealizowany pomysł
utworzenia Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, co dawało nowe miejsca pracy, zaczęły
też powstawać mniejsze, często
rodzinne, firmy. Wielu mieszkańców zdecydowało się na prowadzenie działalności gospodarczej.
Miasto powoli odbiło się od dna,
a marazm i poczucie zagrożenia
ekonomicznego zaczęły ustępować duchowi przedsiębiorczości.
Dzisiaj, gdy problemy transformacji mamy już za sobą, sąsiedztwo Trójmiasta wykorzystujemy
dla rozwoju Tczewa, a nawet

jesteśmy częścią metropolii,
zachowując jednocześnie
własny charakter i tożsamość.
Inne miasta zazdroszczą nam
dynamicznego rozwoju narzekając, że to u nich dzisiaj
nic się nie dzieje.

– Jakie momenty uważa pan
za najważniejsze dla rozwoju
Tczewa?
– Myślę, że mieliśmy dobrych włodarzy, dobry samorząd – nastawiony przede
wszystkim na inwestowanie.
Kamieniem milowym dla rozwoju Tczewa, i oczywiście całego kraju, było wstąpienie Polski
do Unii Europejskiej. Unijne inwestycje zmieniły i nadal zmieniają Tczew. Pozyskane fundusze świadczą o tym, że dobrze
wykorzystaliśmy szansę, jaką
otworzyła przed nami wspólna Europa. Powstały obiekty,
których nie bylibyśmy w stanie wykonać wyłącznie siłami
budżetu miasta. Trudno dzisiaj
wyobrazić sobie Tczew bez tętniącej życiem Fabryki Sztuk czy
nabrzeże wiślane bez przystani
i pomostu wioślarskiego. Zintegrowany węzeł transportowy
to wizytówka nowoczesnego
Tczewa, a przy tym miejsce,
które pozwoliło uporządkować i usprawnić komunikację
miejską i skupiło różne rodzaje
transportu. Unijne dotacje pomogły zrewitalizować starówkę.
Fundusze unijne pomogły też
zbudować Dom Przedsiębiorcy, gdzie z rozmaitych form pomocy, doradztwa i inkubatora
przedsiębiorczości korzysta
wiele mikro, małych i średnich
firm. Tczew się rozwija – w ciągu
ostatnich lat tempo tych zmian
było większe niż kiedykolwiek
wcześniej. Dlatego tym, którzy
po latach wracają do Tczewa,
coraz trudniej rozpoznać swoje
miasto…

najistotniejsze. Miasto to przede
wszystkim ludzie.
W ostatnich latach możemy
mówić o swego rodzaju obywatelskim boomie w Tczewie.
Świadectwem tego jest choćby
budżet obywatelski. W tym roku
mieliśmy prawie 10,5 tysiąca
ważnych głosów na projekty
zgłoszone przez mieszkańców.
To tczewianie najlepiej wiedzą,
czego potrzeba w ich otoczeniu
i jak chcieliby kształtować swojej
miasto. Mówią o tym i działają,
aby ich pomysły zostały zrealizowane. To wielka wartość czasów
demokracji – nie jesteśmy już
tylko mieszkańcami, lokatorami,
pracownikami – staliśmy się gospodarzami w swoim mieście.

– A jaki będzie Tczew za kolejne
25 lat?

– Co, Pana zdaniem, jest największym osiągnięciem minionych 25
lat w Tczewie?

– Myślę, że przez kolejne ćwierć
wieku Tczew znowu bardzo się
zmieni. Powstanie nowa dzielnica – w miejscu po jednostce
wojskowej, zagospodarowane
zostaną tereny byłego poligonu,
powstanie południowa obwodnica. Te inwestycje wygenerują
nowe miejsca pracy i dadzą możliwości rozwoju dla młodych. To
są przedsięwzięcia, nad którymi
pracujemy już teraz, ale potrzeba
lat, aby je zrealizować. Prywatnie liczę na to, że za 25 lat Tczew
będzie miastem przyjaznym dla
seniorów, z bogatą ofertą kulturalną, rekreacyjną, zwłaszcza że
jako emeryt będę miał czas, aby
z niej korzystać.

– Oczywiście mógłbym wymieniać wiele inwestycji, które totalnie zmieniły Tczew, ale nie to jest

Rozmawiała
Małgorzata Mykowska

– Dziękuję za rozmowę.

10 • 25-lecie samorządu miasta

Maj 2015 • Panorama Miasta • www.wrotatczewa.pl • www.bip.tczew.pl

Prezydenci 25-lecia
Ferdynand Motas

W kadencji 1990-1994 pełnił funkcje
radnego oraz prezydenta Tczewa.
Wcześniej działał w Komitecie Obywatelskim, był przewodniczącym Rady
Programowej Listy SolidarnościowoObywatelskiej, praktyczny twórca
Tczewskiego Funduszu Pomocy Najuboższym KO. W kadencji 1994-1998 był
radnym z indywidualnej listy, w Radzie
Miejskiej kadencji 2010-2014 r. reprezentował Prawo i Sprawiedliwość. Był
pomysłodawcą i inicjatorem „Panoramy Miasta”, która zaczęła się ukazywać
w 1993 r.
W latach 1968-1990 i 1995 pracował
w Tczewskiej Stoczni Rzecznej jako główny technolog, od 1996 do 2007 r. był dyrektorem w firmie Impap sp. z o.o. – International Paper Company. Od 2007 r.
jest na emeryturze.

Zenon Odya

Mirosław Pobłocki

W 1990 został radnym Rady Miejskiej
w Tczewie, od 1991 pełnił funkcję jej
przewodniczącego. Od 1994 do 2010 r.
był prezydentem Tczewa. W wyborach
do samorządu miasta reprezentował
lokalne komitety (Tczew 2002 Plus, Porozumienie na Plus). Od 2010 r. – radny
Sejmiku Samorządowego Województwa Pomorskiego. Wiceprzewodniczący
Komisji Ochrony Środowiska i członek
Komisji Strategii Rozwoju i Polityki Przestrzennej. Bezpartyjny. Honorowy Obywatel Miasta Tczewa.

Funkcję prezydenta Tczewa pełni od
2010 r. Wcześniej, przez 8 lat był zastępcą prezydenta Tczewa ds. gospodarczych. W samorządzie pracuje od
I kadencji, w latach 1990-1994 był
radnym miejskim, w kadencji 19982002 – radnym powiatu tczewskiego
zasiadając jednocześnie w zarządzie
powiatu.

Pracował w Instytucie Łączności
w Gdańsku, w Państwowym Ośrodku
Maszynowym w Rudnie jako główny
energetyk, w Ośrodku Informatyki Kolejnictwa w Olsztynie jako naczelnik.
Dodatkowo uczył przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Kolejowych
w Tczewie. Obecnie na emeryturze.

W latach 1998-2000 był zastępcą dyrektora Zakładu Komunikacji Miejskiej
w Tczewie, w latach 2000-2001 – prezesem zarządu Zakładu Komunikacji
Miejskiej w Tczewie, a w latach 20012002 – dyrektorem Zakładu Komunikacji Miejskiej w Tczewie.

Bezpartyjny, w wyborach samorządowych startował z listy lokalnego komitetu „Porozumienie na Plus”.

Jak się zmienił Tczew?
W ciągu minionych 25 lat Tczew zmienił się z miasta uważanego za sypialnię i zaplecze Trójmiasta w samodzielny, nowoczesny ośrodek, przyciągający inwestorów i coraz lepiej zaspokajający oczekiwania mieszkańców, przedsiębiorców i turystów. Ogromną różnicę dostrzegają szczególnie
ci, którzy po latach wracają – Tczew 25 lat temu i Tczew dzisiaj to dwa zupełnie inne miasta.

Powrót Tczewa nad Wisłę
Powrót Tczewa nad Wisłę to cel konsekwentnie realizowany od lat 90. ubiegłego wieku. Skutkiem jest zagospodarowany Bulwar Nadwiślański, ścieżka przyrodniczo-edukacyjna, przystań żeglarsko-pasażerska, pomost
wioślarski.
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Rewitalizacja Starego Miasta
Przez 5 lat Tczew realizował, wspierany przez środki
unijne, projekt rewitalizacji Starego Miasta. Efekty to
m.in. trzy szlaki – forteczny, widokowy i droga spacerową, remont 10 kamienic, wiele imprez plenerowych i
zaangażowanie mieszkańców w życie dzielnicy.

Zintegrowany węzeł transportowy
Na obszarze ponad 5 ha powstało komunikacyjne centrum miasta obsługujące podróżnych korzystających z różnych rodzajów
transportu. Sąsiaduje z nim centrum usługowe – galeria handlowa, kino.

Fabryka Sztuk
Fabryka Sztuk działająca w pofabrycznym
budynku zmodernizowanym przy wsparciu
środków unijnych i jest bardzo prężną samorządową instytucją kulturalną. Jest laureatem głównej nagrody w konkursie „7 Cudów
Unijnych Funduszy” , organizatorem wystaw,
imprez plenerowych, zajęć edukacyjnych.

Pomorska Specjalna Stefa Ekonomiczna
Od 1997 r. działa w Tczewie Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Firmy w strefie
to praca dla kilku tysięcy osób, to także miejsce, dzięki któremu Tczew stał się jednym
z najważniejszych w kraju ośrodków rozwoju
branży teleinformatycznej. W PSSE zaangażowany jest kapitał amerykański, francuski,
belgijski, niemiecki i angielski.

Osiedle Bajkowe
W miejscu dawnego gospodarstwa rolnego
Piotrowo powstała nowoczesna dzielnica
mieszkaniowa. Dzisiaj na Bajkowym mieszka
ok. 3,5 tysięcy tczewian. Osiedle systematycznie wzbogacane jest o infrastrukturę poprawiającą komfort życia mieszkańców. Oprócz
zaplecza handlowo-usługowego są place zabaw, siłownia pod chmurka, tereny spacerowe,
rowerodrom, boisko wielofunkcyjne.
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Nowe tereny rekreacyjne
Niezagospodarowany teren i miejsce dzikich wysypisk
śmieci – tzw. kanonka, zamienione zostało w teren rekreacyjny i miejsce rodzinnego wypoczynku.
W 1998 r. oddano do użytku kompleks odkrytych basenów. W sąsiedztwie znajduje się skatepark (na zdjęciu),
kort tenisowy oraz hala sportowa. Przy ul. Żwirki powstał
skwer z fontanną, a między ul. Armii Krajowej i Topolową
– deptak nawiązujący do kolejowych tradycji miasta.

Nowe boiska sportowe
Powstały nowoczesne boiska piłkarskie i
wielofunkcyjne. W Tczewie mamy 6 „Orlików,
z tego 3 to inwestycje miasta. Boiska piłkarskie powstały przy ul. Elżbiety i Ceglarskiej.
Ogólnodostępne boiska znajdują się na Os.
Górki, Bajkowym i Suchostrzygach. Wiele
szkół wzbogaciło się o nowe obiekty sportowe, Gimnazjum nr 3 i Szkoła Podstawowa
nr 10 mają nowoczesne boiska lekkoatletyczne.

Nowe ulice i wiadukty
W ciągu 25 lat wyremontowano lub zbudowano wiele nowych ulic, skwerów, przebudowano skrzyżowania, w miejscu dawnej
kładki dla pieszych przy ul. Gdańskiej zbudowany został wiadukt 800-lecia Tczewa,
nowy wiadukt powstał też w ciągu ul. Wojska Polskiego, trwa ostatni etap budowy al.
Kociewskiej.

Ochrona środowiska
Pod koniec lat 90. wybudowano oczyszczalnię ścieków,
miasto inwestuje w nowoczesny system kanalizacji,
wspiera finansowo tych, którzy zamieniają ogrzewanie
węglowe na ekologiczne. W 2014 r. uruchomiony został
nowoczesny regionalny system gospodarki odpadami
obejmujący ponad 20 gmin.
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Krótko

Srebrny jubileusz z Kopernikiem w tle

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

Polsko-niemiecka wymiana
uczniowska między Coppernicus Gymnasium w Norderstedt
a Szkołą Podstawową nr10 z Tczewa obchodzi „Srebrny Jubileusz”
25-lecia istnienia.
Pierwsza grupa uczniów pojechała tam w 1990 roku. Jest to więc
jedna z pierwszych i najdłużej
istniejących wymian w Polsce.
Przez 25 lat współpracy około
400 polskich uczniów i 30 polskich nauczycieli miało okazję
osobiście poznać codzienne życie
w niemieckiej rodzinie, w niemieckiej szkole oraz piękne miasto
Norderstedt. Podobna ilość niemieckich uczniów i nauczycieli
miała okazję poznać kraj swoich
wschodnich sąsiadów. Poznali nie
tylko codzienne życie w Polsce, ale
również elementy polskiej historii
i kultury. Okazało się, że postać
Mikołaja Kopernika potrafiła połączyć, a nie dzielić nasze oba narody. Przez te lata powstało wiele
przyjaźni, a niektóre z nich trwają
nawet do dziś. Dawni uczestnicy wymiany, obecnie dorośli już
ludzie, odwiedzają się, spędzają
wspólnie urlopy, a nawet zapraszają się na swoje śluby. Kilkoro
z byłych uczestników wymiany
skończyło germanistykę na Uniwersytecie Gdańskim. Po przyjęciu Polski do Unii Europejskiej,
wielu studentów wybrało Niemcy
jako kraj swoich studiów, a niektórzy nawet studiują w Hamburgu. Tegoroczne spotkanie miało
szczególny, uroczysty charakter.
Niemiecka szkoła zaprosiła nadzwyczajnych gości, tzn. konsula
RP w Hamburgu Marka Sorgo-

wickiego, prezydent miasta Norderstedt Kathrin Oehme oraz
przedstawicielkę kuratorium z Kilonii Sieglinde Huszak. Wszyscy
gratulowali nam tak długoletniej
współpracy i efektów naszej pracy. Przemówieniom towarzyszyła
część artystyczna przygotowana
przez uczniów z Copp, a po części
oficjalnej, jak zwykle, odbyło się
przyjęcie przygotowane przez
rodziców goszczących uczniów
z Polski.
Tegoroczny program, jak zwykle,
był bardzo ciekawy i doskonale
przygotowany przez Elisabeth
Vierbaum, koordynatorkę po
stronie niemieckiej. Jak zawsze
zaczęliśmy od zwiedzania miasta
Norderstedt, wizyty w ratuszu
i aquaparku „Arriba”. Mieliśmy
także degustację czekolady
w sklepie sprzedającym produkty uczciwego handlu (Fairtrade),
tzn. takiego handlu, który pomija
pośredników i pozwala plantatorom z Afryki i Ameryki Północnej
zapłacić wyższe ceny. Odwiedziliśmy najbardziej na północ wysunięte miasto Niemiec Flemsburg,
gdzie najpierw przeprowadzaliśmy eksperymenty fizyczne
w Centrum Naukowym „Fenomen”, a później spacerowaliśmy
po starówce i oglądaliśmy jej
najbardziej urocze zakątki. Dwukrotnie byliśmy w Hamburgu.
Podczas pierwszej wizyty, oglądaliśmy port, płynęliśmy promem
oraz oglądaliśmy najciekawsze
zabytki starówki i największe
w Hamburgu Centrum Handlowe
Europa. Następna wizyta odbyła
się do Muzeum Marynistyczne-

go, gdzie mogliśmy obejrzeć setki
tysięcy eksponatów, np. miniaturowe modele statków, florę
i faunę mórz, historię pasażerskich
wyjazdów do Ameryki, a także zobaczyliśmy 6,8 metrowej długości
kopie największego statku pasażerskiego wykonaną z klocków
LEGO. Uczniowie z Polski, którzy
po raz pierwszy byli w niemieckiej
szkole podziwiali rozległe tereny
sportowe (boiska, bieżnie, korty), 3 sale gimnastyczne, bogato
wyposażone pracownie, szczególnie sale do plastyki i muzyki,
aulę szkolną i nowo wybudowaną
stołówkę. Największe zainteresowanie wzbudziły warsztaty robotów, gdzie uczniowie mogli przy
pomocy laptopów zaprogramować tor poruszania się robotów
i omijania przeszkód napotkanych
na drodze. Dla nauczycieli został
przygotowany specjalny program
wieczorny, gdzie m.in. zaproszono nas na koncert filharmoników
hamburskich pod dyrekcją Jun
Maerkl, która towarzyszyła znanemu skrzypkowi Danielowi Hope.
Planowana jest kolejna wizyta
niemieckich uczniów w Tczewie
w październiku tego roku i wówczas będziemy obchodzić równie uroczyście srebrny jubileusz
naszej wymiany uczniowskiej.
Dziećmi opiekowali się: nauczycielka języka niemieckiego
z gimnazjum Maryla Jakubowska
i główny koordynator, nauczyciel
języka niemieckiego SP 10 Piotr
Wojtysiak. W jubileuszu uczestniczył również były dyrektor SP 10
Wojciech Borzyszkowski.

Piotr Wojtysiak



wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Miejskiej Tczew, położonej
na targowisku miejskim
w Tczewie przy ul. Żwirki –
boks handlowy nr 12, o pow.
13,5 m2 w hali nr V, oznaczonej nr działki 32/41, obręb
5, KW GD1T/00016850/3,
przeznaczonej do oddania w
dzierżawę w drodze bezprzetargowej, w celu prowadzenia
działalności handlowej;



wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Miejskiej Tczew, położonej
na targowisku miejskim w
Tczewie przy ul. Żwirki – boks
handlowy nr 10, o pow. 29
m2 w hali nr V, oznaczonej nr
działki 32/41, obręb 5, KW
GD1T/00016850/3, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, w celu prowadzenia
działalności handlowej;



wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Miejskiej Tczew, położonej
na targowisku miejskim
w Tczewie przy ul. Żwirki –
boks handlowy nr 4, o pow.
38 m2 w hali nr I, oznaczonej
nr działki 32/41, obręb 5, KW
GD1T/00016850/3, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, w celu prowadzenia
działalności handlowej;



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



wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Miejskiej Tczew, położonej
na targowisku miejskim
w Tczewie przy ul. Żwirki –
boks handlowy nr 2, o pow.
18 m2 w hali nr I, oznaczonej
nr działki 32/41, obręb 5, KW
GD1T/00016850/3, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, w celu prowadzenia
działalności handlowej.
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Refleksje nad
ćwierćwieczem tczewskiej
samorządności

J

ubileusz 25-lecia odrodzenia samorządu lokalnego w Tczewie skłania do
zadumy nad genezą tczewskiej samorządności, do upamiętnienia tych, którzy odeszli oraz do wskazania pewnych
rozwiązań na przyszłość.
Historia tczewskiego samorządu lokalnego jest ściśle związana z dziejami Komitetu Obywatelskiego Miasta
Tczewa. Powstał on już w połowie lipca
1989 r. Komitet przygotował strategię
wyzwolenia aktywności obywatelskiej
Tczewa oraz postawił kluczowe zadanie
– wygranie wyborów samorządowych
w 1990 r. Komitet Obywatelski doprowadził do porozumienia z tczewską NSZZ
„Solidarność”, pozyskał młodzież z Ruchu
Młodzieży Niezależnej, wypracował program wyborczy i starannie przygotował
kandydatów do rady miejskiej (lista solidarnościowo-obywatelska). W sprawie
wyłonienia tej listy, 7 kwietnia 1990 r.
przeprowadzono prawybory. W wyniku
wyborów z 27 maja 1990 roku Komitet Obywatelski odniósł pełen sukces.
Uzyskano aż 3/4 mandatów w demokratycznej radzie miejskiej. Przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego był niżej
podpisany, jego zastępcą Ferdynand
Motas, a głównym partnerem z strony
NSZZ „Solidarność” Roman Bojanowski.
Z kolei „Gazeta Tczewska” i jej kadra
(głównie Czesław Czyżewski, Wojciech
Kreft) umożliwili szeroką publikację materiałów wyborczych.
Ćwierćwiecze naszej tczewskiej samorządności, to również pamięć o tych z
nas, którzy już odeszli. W moim przekonaniu, na pamięć i szczególne uznanie
zasługują: Zdzisław Jaśkowiak, Gerard
Klinkosz i Janusz Miśkiewicz. Trzeba też
pamiętać o innych radnych z lat 19902015, którzy już nie żyją. Oni również
współtworzyli tczewską demokrację
lokalną.
Trzeba także pokusić się o pewne wnioski na przyszłość. 25 lat doświadczeń,
to dobra podstawa do zaproponowania
usprawnienia funkcjonowania samorządu lokalnego. Po pierwsze, należy
dołożyć wszelkich starań, aby poprawić
frekwencję w wyborach do Rady Miejskiej. Po drugie, są też potrzebne zmiany
ustrojowe. Na przykład rozważenie kadencyjności władz wykonawczych, ale z
jednoczesnym wydłużeniem ich kadencji
do 5 lat, łącznie przy dwóch kadencjach
- do 10 lat. Po trzecie, doprecyzowanie
warunków i skutków prawnych przeprowadzenia referendum gminnego w
każdej ważnej sprawie.
Jan Kulas

Konkurs: Najładniej utrzymany dom,
balkon, elewacja budynku, otoczenie
Prezydent Tczewa ogłasza konkurs na najładniej utrzymany dom, balkon, elewację budynku, otoczenie.
Konkurs odbywa się po raz osiemnasty.

K

onkurs przeprowadzony zostanie w następujących kategoriach;
• dla budynków jednorodzinnych – gdzie oceniana będzie
elewacja budynku, zagospodarowanie działki oraz utrzymanie otoczenia,
• dla budynków wielomieszkaniowych, gdzie oceniać
będziemy: zagospodarowanie i utrzymanie otoczenia,
najładniej utrzymany balkon,
elewacja budynku w obszarze
rewitalizacji.
Do konkursu w kategorii budynek wielomieszkaniowy:
– balkony – dopuszcza się zgłoszenia osób corocznie,

– otoczenie – dopuszcza się
zgłoszenia nie częściej jak raz
na 3 lata terenów poprzednio
nagrodzonych,
– elewacja budynku – zgłoszenie, winno zawierać dokumentację fotograficzną elewacji
budynku przed i po remoncie
– odnowieniu, kopię dokumentu: zgłoszenie robót lub
kopie postanowienia miejskiego konserwatora zabytków lub
decyzji na wykonanie robót
wydanej przez miejskiego
konserwatora zabytków.
Konkurs na najładniejszą elewację kierowany jest do wspólnot
mieszkaniowych, administratorów i zarządców budynków, które
ukończyły remont lub renowację budynku w części obejmu-

jącej przynajmniej jego fasadę
w roku 2014. Do konkursu w kategorii budynek jednorodzinny
dopuszcza się zgłoszenie posesji poprzednio nagrodzonej nie
częściej jak co 5 lat.
Uczestnik konkursu może być
nagrodzony tylko w jednej kategorii.
Udział w konkursie mogą brać
wyłącznie osoby fizyczne z terenu miasta Tczewa. Należy
przedstawić aktualne zdjęcie
zgłaszanej posesji, balkonu,
otoczenia.
Zgłoszenia przyjmowane będą
do 15 lipca 2015 r. w Wydziale
Spraw Komunalnych i Inwestycji II piętro pok. 42-43 tel. 58 77
59 439/474.

Porozmawiaj ze swoim radnym
Mieszkańcy Tczewa, mogą zgłaszać swoje problemy i opinie radnym. Poniżej podajemy, jak się z nimi skontaktować.
Mirosław Augustyn
przewodniczący Rady Miejskiej
tel. 601 618 532
adres e-mail:
augustyn.prm@gmail.com
Rajmund Dominikowski
wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
tel. 604 545 943
adres e-mail:
rajmunddominikowski@wp.pl
Kazimierz Ickiewicz
wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
tel. 512-232-454
adres e-mail:
kazimierzickiewicz@wp.pl
Jarosław Bartoszewski
tel. 605 320 319
adres e-mail:
genealog66@gmail.com
Krzysztof Bejgrowicz
tel. 883 632 923
adres e-mail:
krzysztof.bejgrowicz@interia.pl
Michał Bollin
tel. 535 800 304
adres e-mail:
pnp.bollin@gmail.com
Marek Byczkowski
tel. 785 198 649

adres e-mail:
djmareczko70@wp.pl
Bożena Chylicka

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

tel. 512-323-685
adres e-mail: krzy.ch04@wp.pl

Czesław Roczyński

Józef Cichon

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

tel. 058 532 25 13
adres e-mail:
jozefcichon60@gmail.com
Zenon Drewa

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

tel.): 519 084 738
adres e-mail: drewa@um.tczew.pl

Tomasz Tobiański

Tomasz Klimczak

tel. 502 454 754
adres e-mail: ttobianski@wp.pl

tel. 605 099 088
adres e-mail: stklimczak@tcz.pl
Mieczysław Matysiak
tel. 606 60 32 32
adres e-mail:
miecz.mat@gmail.com
Krzysztof Misiewicz
tel. 508-399-399
adres e-mail: mclaud@gd.onet.pl
Kazimierz Mokwa
tel. 504 102 751
Bartosz Paprot
tel. 668 027 906
adres e-mail:
bartosz.paprot@poczta.onet.pl

Zbigniew Urban
tel. 697-715-100
adres e-mail:
zbigniew.urban@wp.pl
Ewa Ziółek-Radziszewska
tel. 660 827 807
adres e-mail:
ewa.ziolek-radziszewska@o2.pl
Józef Ziółkowski
tel. 665 221 550
adres e-mail:
j.ziolkowski@fabrykasztuk.tczew.pl
Danuta Żywicka
tel. 888 238 115
adres e-mail: danzyw@op.pl
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Dom przedsiębiorcy w tczewie

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

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

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

Lekcje Cashflow i Cashflow Day w Domu Przedsiębiorcy…

dniach 15 i 16 kwietnia w Domu
W
Przedsiębiorcy po raz kolejny spotkali się sympatycy gry Cashflow – ucz-

niowie szkół z terenu miasta i powiatu
oraz przedsiębiorcy. Popularna edukacyjna gra planszowa Roberta Kiyosaki
została zaprojektowana tak, aby umożliwić Ci poznanie tematyki związanej z
rachunkowością i finansami. CASHFLOW
101 uczy podstaw inwestowania w akcje, biznes i nieruchomości, umieszczając gracza w interaktywnym środowisku
pozwalającym na eksperymentowanie z
własną strategią.
CASHFLOW uczy rachunkowości, finansów
i inwestowania podczas pasjonującej zabawy, zastosowano w niej unikalną technikę nauki inwestowania – model interaktywny. Jest on prosty, ale jednocześnie
przynosi maksymalne efekty. Uczysz się
nie poprzez czytanie czy słuchanie wykładu, ale poprzez symulację rzeczywistych
zdarzeń, a więc bez ryzykowania własnych ciężko zarobionych pieniędzy!

Od miesiące lutego br. prowadzone są
starania, sympatyków gry Cashflow na
czele z p. Adamem Janasem (przedsiębiorcą z Tczewa – portal biznesprzykawie.pl) oraz Domem Przedsiębiorcy
mające na celu założenie stowarzysze-

nia „Bogaty Uczeń”. Jakie role ma pełnić
nowe stowarzyszenie:
– szerzenie edukacji finansowej wśród
uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów, przedsiębiorców oraz dzieci,

– współpracę z przedstawicielami szkół
ponadgimnazjalnych oraz szkół wyższych
w ramach rozwoju przedsiębiorczości
wśród uczniów i realizowania wspólnych celów tj. tworzenie przyszkolnych
Klubów Finansowej Inteligencji Bogaty
Uczeń.
– współpracę z przedstawicielami sektora małych i średnich przedsiębiorstw w
ramach rozwoju przedsiębiorczości wśród
pracowników i realizowania wspólnych
celów tj. analiza potrzeb rynku pracy i
adaptacja szkoleń na potrzeby sektora
małych i średnich przedsiębiorstw.
Spotkania organizowane są co miesiąc,
a następna lekcja z cyklu 10 Roberta Kiyosaki już w czerwcu. Więcej informacji
znajdziecie na stronie: www.bogatyuczen.pl/ oraz na naszej stronie www.
dp.tczew.pl . Wszystkich zainteresowanych inicjatywą szerzenia edukacji finansowej oraz gier planszowych – strategii
biznesowych zachęcamy do kontaktu i
zapraszamy do współpracy!

Usługi dla seniora…

2

8 kwietnia w Domu Przedsiębiorcy
w Tczewie spotkali się przedsiębiorcy, eksperci oraz przedstawiciele grupy
seniorów. Celem spotkania było opracowanie pomysłów jak zachęcić klienta w
wieku starszym do korzystania z usług
firm, a tym samym jego rozwijaniu w
społeczeństwie starzejącym się.
W pierwszej części spotkania prowadzonej przez p. Marzenę Grochowską
(Get Choice) przedstawiono możliwości
wprowadzenia usług oraz obecne na
rynku trendy. W drugiej części prezentację nt. polityki senioralnej prowadzonej
przez samorząd miasta Tczewa wygłosił
Z–ca Prezydenta Miasta Tczewa p. Adam
Urban. Ostatnią część spotkania stanowiła prezentacja p. Aleksandra Harasiuk
(Goot at service) na temat obsługi klienta
50+ oraz jak profilować usługi dla tej
grupy odbiorców. Podczas spotkanie nie
zabrakło też dyskusji na temat obecnie
świadczonych usług i możliwości ich
rozwoju na terenie miasta i powiatu.
Planowane są kolejne działania spotkania, warsztaty mające na celu ułatwienie
przedsiębiorcom dostosowanie swoich
usług do potrzeb osób w wieku 50+, o
których z pewnością będziemy informować na naszej stronie.

By wszystko było age-friendly...
Podobno nie dość poważnie traktujemy
problem starzenia się społeczeństwa i
nie doceniamy grożących nam konsekwencji zmian demograficznych. Powoli
jednak przygotowujemy się do dominacji starości, a rynek już dziś niczym gąbka
chłonie nowe pomysły opatrzone etykietą „Tylko dla seniorów”. By wszystko było
age-friendly...
Na Zachodzie problem starzenia się
społeczeństwa zauważono jeszcze długo
przed Polską, dlatego do dziś powstały
tam liczne pomysły na aktywne włączanie osób starszych w procesy lokalnego rozwoju. Jednym z nich jest takie
planowanie miast, by były „przyjazne
wiekowi” (ang. age–friendly). Lobbująca na rzecz tego pomysłu Światowa
Organizacja Zdrowia (WHO) postuluje,
by samorządowcy prowadzili szeroko zakrojone konsultacje społeczne z osobami
starszymi i wdrażali w życie projekty ułatwiające im codzienne funkcjonowanie.
Komisja Europejska przewiduje, że do
roku 2050 liczba osób w wieku powyżej
65. roku życia wzrośnie o 70 proc., a osób
powyżej 80 roku życia – o 170 proc. To
dowodzi, że zapotrzebowanie na usługi
skierowane do osób starszych będzie

rosło. Luka wciąż jest daleka od zapełnienia. A to, czego brak jest dziś ograniczeniem dla osób starszych, wkrótce
stanie się szansą dla rynku.
Głównym celem spotkani było pokazanie
przedsiębiorcom potrzeby wyposażenia
się w usługi i produkty dedykowane seniorom. Statystyki pokazują, iż w Polsce
na przestrzeni 10 – 20 lat zwiększy się
liczba osób w wieku 60 o 6,2 – 7,3 mln.
Dlatego na przestrzeni zbliżających się
lat będzie potrzeba stworzenia większej
ilości usług dla osób starszych, zwłaszcza
dla osób po 60 roku życia, niż na przykład
dla dzieci czy młodzieży. Spowodowane
jest to drastycznie starzejącym się społeczeństwem nie tylko w Polsce lecz w
skali globalnej.
Przykłady produktów dla seniorów:
pakiet usług „dodanych” skierowanych
do klienta dojrzałego, program angażowanie klientów w ochronę zdrowia
osób starszych, „program opieki” dla
osób starszych, opracowanie i wdrążenie programu „lojalnościowego” dla
osób starszych, program obsługi klienta
dojrzałego.
Na jakie korzyści mogli liczyć przedsiębiorcy którzy wzięci udział w projekcie
to np.: zdobycie nowych klientów, dzięki

poszerzeniu pakietu usług, otrzymanie
profesjonalnego planu wsparcia, mającego na celu uruchomienie nowych
usług lub dopracowanie istniejących
pod kątem branży, wzrost konkurencyjności na rynku, rozbudowa profilu usług
i produktów, wzmocnienie wizerunku
swojego przedsiębiorstwa oferującego
dodatkowe usługi osobom dojrzałym.
Żyjemy coraz dłużej, a o nowych wyżach
demograficznych możemy zapomnieć,
dlatego warto już dziś z powagą podchodzić do problemu starzejącego się
społeczeństwa. Póki co, zmierzamy w
tym kierunku – dowodem chociażby
obchodzone kilkukrotnie w ciągu roku
święto osób starszych – 15 czerwca świat
obchodzi Dzień Praw Osób Starszych, 1
października – Międzynarodowy Dzień
Osób Starszych, wreszcie 14 listopada
mamy Międzynarodowy Dzień Seniora. Choć mamy do czynienia dopiero z
zalążkami programów skierowanych do
osób w wieku 50+, to już dziś widać, że
równolegle z programami rządowymi,
reaguje rynek – odpowiadając na coraz
więcej potrzeb osób w dojrzałym wieku.
Życzmy sobie pięknej jesieni życia w pełnym zdrowiu.
Marzena Grochowska, Get Choice
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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

Uczniowie uczą się też w gościnnych progach innych instytucji
N
auczyciele najaktywniej
współpracujący z Urzędem
Miejskim w Tczewie mają możliwość zabierania swoich podopiecznych na dofinansowywane przez Pracownię Edukacji
Ekologicznej wyjazdowe zajęcia
w różnych instytucjach pobliskiego Trójmiasta. W kwietniu br.
uczniowie czterech klas 4 (103
osoby) ze Szkoły Podstawowej
nr 12 odwiedzili Ośrodek Kultury

Morskiej w Centrum Hewelianum
w Gdańsku, gdzie wzięli udział
m.in. w zajęciach o tematyce odpadowej.

Natomiast gimnazjaliści z klasy
3 Gimnazjum nr 2 (46 uczniów)
skorzystali z zajęć o tematyce
przyrodniczej w Centrum Experyment w Gdyni. Opiekunowie
tych grup zadbali o to, aby uczniowie mogli w interaktywny
sposób poznać spójność, piękno

i fascynujące działanie przyrody.
Zajęcia takie to nie tylko możliwość pokazania im, że nauka istnieje również poza przysłowiową „szkolną ławą”. Umożliwiają
one też uczniom inne spojrzenie
na realizowane na lekcjach zagadnienia i przyczyniają się do
rozbudzenia chęci poznawania
świata.

renowych lub edukacyjnych są
jeszcze kilkudniowe cykle edukacyjne w finansowanych przez
WFOŚiGW Zielonych Szkołach
i Ośrodkach Edukacji Ekologicznej. Na kilkudniowe wyjazdy
wybierają się m.in. uczniowie
z Gimnazjum nr 3, Szkoły Podstawowej nr 10, Szkoły Podstawowej
nr 7 w Tczewie.

Wśród planowanych do realizacji jeszcze w tym roku zajęć te-

(na zdjęciach uczniowie z SP 12
– więcej zdjęć na Facebooku)

Lider segreguje Różnorodność biologiczna – poznajemy,
i odzyskuje
aby chronić

N

a początku czerwca zostanie rozstrzygnięta druga już
edycja konkursu „Lider segreguje i odzyskuje”. Listę nagrodzonych klas oraz indywidualnych
osób, które w ciągu mijającego roku szkolnego 2014/1015
wykazały się największymi wynikami w prowadzonych przez
nas programach ekologicznych,
opublikujemy w następnym
numerze „Panoramy Miasta”,
a nagrody zostaną wręczone
na koniec roku szkolnego. W tej
edycji , do nagradzania za trud
włożony w selektywną zbiórkę
oraz dobre efekty z edukacji
w naszych programach odpadowych, postanowił przyłączyć
się Zakład Utylizacji Odpadów
Stałych.

W

bieżącym roku szkolnym
ponad 1200 przedszkolaków i uczniów klas 0-1 wzięło
udział w serii zajęć edukacyjnych
związanych z ochroną różnorodności biologicznej. W ramach
zorganizowanej akcji dzieci poznawały kolejno wybrane grupy
zwierząt:

• ptaki drapieżne na zajęciach
pt. „Sowy – mądre głowy”,

• płazy na zajęciach

pt. „Pocałuj żabkę w łapkę”.

W II semestrze dużą popularnością cieszyły się wśród nich zajęcia o organizmach stosujących
„barwy ochronne” w celu upodobnienia się do otaczającego je
środowiska. Równie duża liczba
uczestników uczyła się i bawi-

ła poznając zadziwiający świat
przyrody wokół nas.
W miesiącu maju trwa akcja edukacyjna związana z tematyką
ochrony różnorodności biologicznej na terenie wszystkich szkół
podstawowych miasta Tczewa.
Tym razem adresatami akcji są
uczniowie klas 4-6. Na terenie poszczególnych szkół odbywają się
zajęcia pt. „Mistrzowie kamuflażu”, a czas w jakim się odbywają
związany jest ściśle z obchodami Międzynarodowego Dnia
Różnorodności Biologicznej
(International Day for Biological
Diversity) –święta obchodzonego
corocznie 22 maja ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne
ONZ rezolucją A/RES/55/201 z 20
grudnia 2000 roku.

Również w tym roku szkolnym, na
zaproszenie Szkoły Podstawowej
nr 12 w Tczewie, podczas obchodzonego tam Tygodnia Ekologii,
Pracownia Edukacji Ekologicznej
zorganizowała lekcje o nietoperzach dla 12 klas z „12-tki” pt.
„Mój przyjaciel gacek”. Uczestniczyli w nich uczniowie klas IV,
V i VI. Staramy się, aby uczniowie
poznawali jak najwięcej cennych
organizmów – i żyjących dalej od
nas, ale i tych bliskich. Znane organizmy łatwiej dostrzec i łatwiej
chronić. Ze szczególną troską jednak uczymy dzieci nie tyle samej
ochrony poszczególnych gatunków, co szczególnego znaczenia
zachowania ich siedlisk w stanie,
który nie będzie utrudniał ich
dalszego bytowania w pobliżu
miejsc, gdzie mieszkamy.
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12 czerwca

Krótko

Mieszkańcy starówki zapraszają na Święto Ulicy


Mieszkańcy miasta oraz pracownicy i wolontariusze Zarządu Miejskiego PKPS w Tczewie i Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej zapraszają na kolejną edycję obchodów Święta Ulicy.

Stowarzyszenie „WSPÓLNIE
DZIECIOM” zaprasza dzieci
wraz z opiekunami na wycieczki wakacyjne:

I

mpreza odbędzie się w piątek
12 czerwca br. w godzinach od
13:00 do 18:00 na placu Hallera
w Tczewie.

9.07.2015 do 49 Bazy Lotniczej w Pruszczu Gdańskim.
W programie: pokazy Straży
Pożarnej, wystawa statyczna
śmigłowców, sprzęt spadochroniarski, zwiedzanie
Sali Tradycji oraz ognisko z
pieczeniem kiełbasek.

MOPS

– Obchody stwarzają możliwość
szczególnego spotkania osób
z sąsiedztwa – mówi Sławomir
Chodorowicz z tczewskiego
MOPS. – Święto Ulicy pozwala
mieszkańcom poznać się i nawiązać nowe relacje, inicjuje poczucie
wspólnoty, które przyczynia się
do rozwoju postaw społecznych
i obywatelskich, co pozytywnie
wpływa na jakość życia w naszym
mieście. Dzięki wspólnej pracy
corocznie budujemy wyjątkową,
bo wychodzącą od mieszkańców Tczewa inicjatywę otwartą
na każdego członka tczewskiej
społeczności. Na wszystkie osoby,
które odwiedzą Stare Miasto, czeka tego dnia wiele atrakcji. Masz
szanse przygotować Święto Ulicy razem z nami! Dołącz już dziś

„Wspólnie dzieciom”
zaprasza na wycieczki

Po południu zwiedzanie z
przewodnikiem Międzynarodowego Bałtyckiego Parku
Kulturowego FAKTORIA.

Co roku Święto Ulicy gromadzi wielu mieszkańców miasta

Koszt wycieczki – 8 zł

do grupy mieszkańców Miasta,
którzy aktywnie działają na rzecz
swojego otoczenia. Zapraszamy
do współpracy – Forum Inicjatyw
Społecznych MOPS przy ul. Łaziennej 5, tel. 585302220, e-mail:
fis@mops.tczew.pl

Święto Ulicy jest realizowane
w ramach projektu dofinansowanego ze środków Gminy
Miejskiej Tczew. Patronat honorowy nad imprezą objął Mirosław Pobłocki, prezydent
Tczewa.

26.07.2015 Skansen muzeum Wdzydze Kiszewskie.

10 lat Tczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

9.08.2015 Wyjazd do Muzeum w Malborku. Zwiedzanie
z przewodnikiem.

Już od dziesięciu lat tczewscy seniorzy spotykają się na zajęciach Uniwersytetu Tczewskiego Wieku. W tym
czasie z różnego rodzaju zajęć korzystało 372 słuchaczy (345 kobiet i 27 mężczyzn).

Koszt wycieczki – 8 zł

W programie: zwiedzanie
skansenu, zajęcia w szkole
kaszubskiej, lepienie z gliny,
malowanie na szkle.
Koszt wycieczki – 8 zł

Uczestnicy wyjazdów
mają zapewniony przewóz
autokarem, opłatę biletów
wstępu, przewodnika oraz
ubezpieczenie.

W

obecnym roku akademickim
stowarzyszenie liczy 179 osoby (167 kobiet i 12 mężczyzn).

11 maja odbyły się jubileuszowe
obchody Tczewskiego Uniwersy-

Imprezy zostały dofinansowane z dotacji Urzędu Miejskiego w ramach Edukacyjnej Opieki Wychowawczej.
Zapisy – 601 69 18 50.

M. Mykowska

TUTW zrealizował 180 wykładów z różnych dziedzin nauki
i życia: zdrowie – rekreacja, rehabilitacja, kosmetologia, żywienie,
ekologia, prawo i administracja,
podatki, religia, filozofia, etyka,
kultura, sztuka, architektura,
historia, malarstwo, muzyka, regionalizm, turystyka, geografia,
nowe technologie komputerowe,
astronomia, astrologia, psychologia, pedagogika. Seniorzy chętnie uczestniczyli w warsztatach
– artystycznych, kulinarnych,
fotograficznych, prozdrowotnych, komputerowych, wizażu
i stylizacji, gimnastycznych.
W ciągu dekady realizowano liczne projekty dotyczące zdrowia,
turystyki, rękodzieła artystycznego i in. Integracji seniorów
i rozwojowi ich zainteresowań
sprzyjały wycieczki krajoznawcze, wyjazdy do teatrów.

W Parku Kopernika można obejrzeć wystawę poświęconą
jubileuszowi TUTW

tetu Trzeciego Wieku. Z tej okazji
ks. prałat Antoni Dunajski odprawił
uroczystą mszę św. W Parku Kopernika odsłonięta została wystawa
prezentująca działania stowarzyszenia. W Miejskiej Bibliotece
Publicznej odbył się wernisaż prac
rękodzieła artystycznego i malarstwa oraz osiągnięć słuchaczy,
a także wystawa kronik TUTW .

Według danych GUS z końca 2012
r. co piąty tczewianin to senior.
Nadrzędnym zadanie TUTW jest
włączenie osób starszych do aktywizacji intelektualnej, psychicznej i społecznej; nauka zdrowego
życia i wdrażania profilaktyki gerontologicznej; przeciwdziałanie
odrzuceniu i zmarginalizowaniu
społecznemu.

Ogłoszenie
Prezydent Miasta Tczewa
informuje, że na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Tczewie (II piętro) został
wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę w celu budowy wiaty
śmietnikowej, oznaczony
jako część działki nr 202,
obr. 4 KW GD1T/00017345/7
położonej w Tczewie przy ul.
Armii Krajowej.
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KULISY MIĘDZYWOJENNEGO TCZEWA (3)
Czystość i porządek w aptece dostateczne. Książka do trucizn nie
była w porządku. Przekroczeń
taksy nie stwierdzono. Dobroć leków była dostateczna. Wszystkie
maście były przyrządzone na surogatach, usunięto je i zastąpiono
maściami przyrządzonemi według
farmakopei niemieckiej – taką
opinię o aptece funkcjonującej
w międzywojennym Tczewie przy
ul. Mickiewicza 15 wydali wizytatorzy w 1923 roku. Owa officina
sanitatis została założona na początku XIX wieku przez Johanna
Hildebrandta. Po nim było jeszcze kilkunastu właścicieli. Warte
prześledzenia jest nazewnictwo
staromiejskiej apteki. Gdy należała do niejakiego Adolpha
Siegfrieda Monien potocznie
zwana była apteką „U Francuza”.
„Magierski’sche Apotheke” – taka
nazwa tej składnicy i wytwórni
leków obowiązywała, gdy jej
właścicielem był Casimir Magierski. Za czasów Kazimierza
Nadolskiego, właściciela obiektu
w międzywojniu, zwana była
„Starą apteką pod Złotym
Lwem”. Należy wspomnieć, że
w czasie drugiej wojny światowej obiekt został zajęty przez
niemieckie władze okupacyjne,
a w 1945 roku wrócił do swego
wcześniejszego właściciela, który
od 1951 roku, czyli po upaństwowieniu aptek, piastował stanowisko kierownika.
Kolejna, funkcjonująca w międzywojniu apteka, powstała
jeszcze w czasach pruskich,
a jej godłem był wówczas czarny orzeł (przywrócony z powrotem po kampanii wrześniowej
1939 roku) – stąd nazwa „Adler Apotheke” („Apteka pod
Orłem”). Po 1920 roku gospo-

Leon Galiński (aptekarz i dyrygent Chóru Męskiego „Echo”) z pracownikami apteki na Nowym
Mieście, l. 30. XX w. Zbiory Józefa Golickiego

Recepturka. Zbiory Barbary i Henryka Lagów

darzył nią Walter Hoosmann.
Zajmowała budynek na Rynku
(obecnie plac Hallera) nr 24.
W latach międzywojennych
istniała również apteka zlokalizowana w zakładzie św. Wincentego, który gdyby dzisiaj

istniał, znajdowałby się przy ul.
Ściegiennego.
Mieszkańcom Nowego Miasta
służyła apteka znajdująca się
w narożnej kamienicy przy obecnej ulicy Gdańskiej 52. Istniała ona
od 1913 roku, a jej pierwszy właś-

ciciel – Alfred Laskowski w 1925
roku sprzedał ją Leonowi SzulcRembowskiemu, który był nie tylko dyplomowanym aptekarzem,
ale również doskonałym poliglotą.
W 1928 roku wizytatorzy „Apteki na Nowym Mieście” wydali
o niej następującą opinię: Apteka
Szulca-Rembowskiego w Tczewie
jest utrzymana dobrze. Księgi są
prowadzone należycie. Recepty
nie były numerowane. Wprawdzie
w tym miejscu nie ma już apteki,
ale zabytkowe meble i cześć jej
wyposażenia, dzięki uprzejmości
ostatnich właścicieli – Państwa
Barbary i Henryka Lagów, można
oglądać na ekspozycji w holu Fabryki Sztuk przy ul. 30 Stycznia 4.
Na zakończenie przypomnijmy, że krótko przed wybuchem
drugiej wojny światowej Alfons
Zawadzki otworzył „Aptekę
Nową” przy obecnej ulicy Jarosława Dąbrowskiego 17. Kolejnym jej właścicielem był Mieczysław Wojciechowski, absolwent
Oddziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Poznańskiego, który
prowadził aptekę do wybuchu
drugiej wojny światowej.

M.K.
Fabryka Sztuk
ul. 30 Stycznia 4
83-110 Tczew
Na podstawie:

Ekspozycja w Fabryce Sztuk

•

publikacji Aleksandra Drygasa „Zarys dziejów aptekarstwa
w Tczewie (do 1951 roku)”, Tczew
2011

•

oraz materiałów pochodzących
z wystawy „W dawnej aptece”
(Miejska Biblioteka Publiczna
w Tczewie, 2012 rok).
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Pchli Targ już po raz piąty
– 7 czerwca na starówce

Krótko


Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki oraz Fabryka Sztuk serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców do odwiedzenia
i wzięcia udziału w „Pchlim Targu”, który odbędzie się tradycyjnie na placu Hallera w Tczewie, w pierwszą niedzielę czerwca
– w tym roku 7 czerwca.

T

o już piąta edycja tej imprezy. Targ będzie trwał od
godziny 10.00 do 17.00. Poza
handlem pod chmurką w tym
roku można liczyć na szereg
atrakcji, wśród nich m.in.: kataryniarz, szczudlarze, żonglerzy,
zabawy plenerowe, muzyka na
żywo, warsztaty plastyczne i
spacery po Tczewie.

Co należy zrobić, aby zostać
wystawcą?
Miejsce na placu można
rezerwować poprzez złożenie wniosku – jego formularz
jest dostępny w pokoju nr 51
Urzędu Miejskiego w Tczewie
(Wydział Rozwoju Miasta) lub

w Biurze Obsługi Klienta
w godzinach pracy urzędu,
a także na stronie internetowej
www.pchlitarg.tczew.pl. Wnioski
składamy do 1 czerwca
w Urzędzie (w Wydziale Rozwoju Miasta UM Tczew) lub
w wersji zeskanowanej na adres
wrm@um.tczew.pl lub pocztą
na adres Urząd Miejski w Tczewie, pl. Piłsudskiego 1, 83-110
Tczew. Udział w wydarzeniu
jest bezpłatny.
Wystawcy we własnym zakresie
powinni przygotować miejsce
ekspozycji sprzedawanych
rzeczy tj. koc lub stolik, krzesło,
mały namiot, ewentualnie
parasol. Ponadto w targu nie
mogą brać udziału firmy
i osoby prowadzące działalność
gospodarczą w tym zakresie,
gdyż celem targu jest umożliwienie sprzedaży czy wymiany
przez osoby prywatne rzeczy
używanych zbędnych lub kolekcjonerskich.
Na czas trwania Pchlego Targu
nastąpi zmiana organizacji ruchu. Prosimy także o usunięcie
samochodów z placu Hallera na
czas imprezy.

Zapraszamy do
składania zgłoszeń
do udziału w wydarzeniu Pchli Targ.
Więcej informacji:
www.pchlitarg.
tczew.pl.

Flextronics świętuje
na bulwarze

Flextronics International
Poland Sp. z o.o. jest obecny w
Tczewie już od 15 lat!
Z okazji tej rocznicy Zarząd
firmy zaprasza pracowników,
ich rodziny, przyjaciół, a także
wszystkich mieszkańców
Tczewa na uroczystość rocznicową, która odbędzie się 13
czerwca (sobota) w godzinach
10.00-20.00 na Bulwarze nad
Wisłą.
Co w programie?
• warsztaty dla dzieci, między innymi robienie latawców, ekologicznej biżuterii
oraz warsztaty decoupage,
• zjeżdżalnie i zamki dmuchane,
• występ magika,
• występ dzieci ze Świetlicy
Środowiskowo-Sąsiedzkiej
w Tczewie oraz zespołu
ludowego Modraki,
• warsztaty zdrowotno-kulinarne dla dorosłych,
• rozgrywki sportowe,
• zabawy rodzinne,
• warsztaty zumby,
• gry planszowe i konsolowe,
• koncerty,
• liczne konkursy,
• pokaz starych motorów
i samochodów.
Przed zakończeniem imprezy
na wszystkich uczestników
będzie czekała niespodzianka
– koncert gwiazdy wieczoru!

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