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TO BĘDZIE FESTYN
DLA KAŻDEGO

W NUMERZE







M. Mykowska



Koło fortuny, dmuchańce, zjeżdżalnie, trampoliny, warsztaty artystyczne,
zabawy rekreacyjne i sportowe, licytacja samochodu, darmowy poczęstunek to tylko niektóre atrakcje Festynu Samorządowo-Komunalnego, który
odbędzie się 28 maja na Bulwarze Nadwiślańskim. Zapraszamy już o godz.
15.00, a wieczorem na scenie wystąpią m.in. Golden Life i Andre.
Festyn samorządowo-komunalny organizujemy po raz czwarty. Tego dnia
tczewianie mogą skorzystać z wielu atrakcji, a przy okazji poznać pracę samorządu miasta oraz firm komunalnych i współpracujących z miastem.
Więcej na str. 3 i 20 





Nagrody dla jubilatów
– po nowemu
W Tczewie coraz lepiej
się oddycha
Będzie porządek wokół
ogródków działkowych
Trwają inwestycje
drogowe
Niepełnosprawni
świętowali na pl. Hallera
Wkrótce Pchli Targ
i Noc Bibliotek
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Kto jest kim w Radzie Miejskiej

XIX SESJA

kazimierz mokwa
W

Radzie Miasta pracuje od 2010 r. i reprezentuje Osiedle Witosa, którego jest
mieszkańcem. Do Rady Miasta został wybrany
z listy Wspólnie dla Tczewa. Obecnie jest
członkiem Porozumienia na Plus.
Jako radny pracuje w komisjach: Edukacji
i Kultury Fizycznej, Finansowo-Budżetowej,
Polityki Społecznej, Rewizyjnej oraz Polityki
Gospodarczej.
– Jestem osobą aktywną społecznie i każdą
wolną chwilę poświęcam pracom na osiedlu,
na którym wraz z grupą mieszkańców organizujemy spotkania integracyjne, zawody wędkarskie a także pracujemy przy upiększaniu
osiedla i miasta – mówi K. Mokwa. – Moim najważniejszym celem,
który chciałbym zrealizować jest budowa świetlicy. Wiele rzeczy na
osiedlu zrobiliśmy w czynie społecznym, jednak wyżej wymieniona
budowa nie jest możliwa do osiągnięcia tym sposobem, dlatego liczymy na przychylność wszystkich radnych, którzy wezmą pod uwagę
nasze zaangażowanie i udzielą poparcia przy realizacji tego celu.
Na sercu leży mi dobro całego miasta, dlatego zasiadając w Radzie
Miasta popieram wszystkie inicjatywy nie kierując się względami
politycznymi.
Za swoje największe osiągnięcie radny uważa doprowadzenie do
powstania terenu rekreacyjnego z dwoma stawami w centrum Os.
Witosa, przy współpracy mieszkańców i Urzędu Miasta Tczewa.
Pasją K. Mokwy jest wędkowanie oraz praca na rzecz osiedla.
Kontakt telefoniczny pod nr 504 102 751.

Włodarze gotowali przy Neptunie
Wspólnym gotowaniem zakończyła się tegoroczna edycja akcji „Rozsmakuj się w Metropolii – weekend za pół ceny”.

Porządek obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Tczewie na dzień
19 maja 2016 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej
im. F. Fabicha w Urzędzie Miejskim w Tczewie (ul. 30 Stycznia 1)

I.	Część pierwsza:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie sesji i powitanie gości.
Sprawdzenie obecności radnych.
Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji.
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z 28 kwietnia
2016 r.
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za maj 2016 r.
6. Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych w okresie od
28 kwietnia 2016 r. do 18 maja 2016 r.

II.	Część druga:
7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miejskiej
Tczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 r.
8. Informacja o bieżącym utrzymaniu zieleni na terenie miasta.
9. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie miasta Tczewa.
10.Podjęcie uchwał w sprawie:
10.1 szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów,
10.2 przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Miejskiej Tczew,
10.3 przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Tczewa.
11.Zgłaszanie interpelacji, zapytań oraz wniosków.
12.Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania,
życzenia itp.).

Ilu nas jest?

Na początku maja w Tczewie zameldowane były 58 234 osoby,
w tym 56 925 na pobyt stały i 1309 na pobyt czasowy. Od początku
kwietnia ubyło 77 osób.

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

F

inał akcji odbył się w niedzielę 24 kwietnia w Gdańsku na Długim
Targu, w okolicy fontanny Neptuna. Pod okiem profesjonalnych kucharzy, gotowali przedstawiciele gmin z Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot, które wzięły udział w tegorocznym „Weekendzie za pół ceny”. Tczew reprezentował wiceprezydent
Adam Urban. Wiceprezydent Tczewa wyspecjalizował się w zdrowej
ekologicznej żywności. Przygotował m.in. chleb orkiszowy z ziołami, chleb żytnio–gryczany, placki z kalafiora i topinambura, chałkę
z ziarnami i cukrem, ciasteczka z marchewki oraz z soczewicy.
Tczew już po raz trzeci uczestniczył w „Weekendzie za pół ceny”.
W naszym mieście akcja odbyła się 9 i 10 kwietnia. W wydarzeniu
wzięło udział 20 partnerów.

Panorama Miasta – Biuletyn Informacyjny
Samorządu Miasta Tczewa
Rada Programowa:
Przewodniczący – Kazimierz Ickiewicz
Członkowie – Adam Urban, Katarzyna Mejna, Rajmund Dominikowski,
Mieczysław Matysiak
Redaktor naczelna – Małgorzata Mykowska
Redaguje:
Urząd Miejski w Tczewie ( 58 77–59–300,
Biuro Rzecznika Prasowego ( 58 77–59–322
Nakład: 8 000 egzemplarzy
Druk: Zakłady Graficzne w Tczewie
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Festyn samorządowo-komunalny – 28 maja, od godz. 15.00
Tradycją Tczewa stały się festyny samorządowo-komunalne, podczas których tczewianie mogą skorzystać z wielu atrakcji, a przy okazji poznać pracę samorządu miasta,
firm komunalnych i współpracujących z miastem.
rezydent Tczewa Mirosław
Pobłocki zaprasza wszystkich tczewian na festyn, który
odbędzie się w sobotę, 28 maja
na Bulwarze Nadwiślańskim.
Imprezę adresujemy do całych
rodzin. Stoiska przygotują firmy
komunalne i współpracujące
z miastem. Będzie okazja je lepiej poznać, a przy okazji wziąć
udział w licznych konkursach i
zabawach.
Zaczynamy o godz. 15.00.
Wśród atrakcji m.in.
• koło fortuny z mnóstwem nagród
• dmuchańce, trampoliny, zjeżdżalnie
• gry, zabawy, konkursy dla
dzieci w każdym wieku
• warsztaty artystyczne,
• rozgrywki sportowe,
• licytacja samochodu chevro-

M. Mykowska

P

Jedną z atrakcji festynu będzie koło fortuny

let z 2005 r. (godz. 18.00)
• stoiska firm komunalnych i
instytucji samorządowych
• stoisko Narodowego Muzeum
Morskiego w Gdańsku

•
•
•
•
•

stoisko Urzędu Miar i Wag
pokaz zumby
zabawy literacko-plastyczne
malowanie twarzy
wykonywanie najdłuższych

M.M.

Krótko

Trwają inwestycje drogowe

	Zaprojektuj nowy mural

Trwa remont ulic Sychty i Pola w
Tczewie, wkrótce prace rozpoczną
się przy ul. Jedności Narodu.

Do 15 czerwca czekamy na prace
na koncepcję kolejnego muralu
przy al. Zwycięstwa w Tczewie.
Pierwsze prace już napływają.

I etap inwestycji obejmie remont
ok. 350 m ulicy, w tym przebudowę skrzyżowania (rondo) ul.
Jedności Narodu z al. Zwycięstwa i Saperską. Etap ten będzie
realizowany od strony ul. Wojska
Polskiego.
Zakres zadania obejmuje m.in.
budowę nowej konstrukcji drogowej i nawierzchni, budowę
skrzyżowania (ronda) ul. Saperskiej, Jedności Narodu i al. Zwycięstwa, budowę odcinka drogi

M. link

Wszystko wskazuje na to, że już
niebawem rozpoczną się prace
przy przebudowie ul. Jedności
Narodu. To największa w tym
roku miejska inwestycja drogowa. W 2016 r. realizowany będzie
jej pierwszy etap.
Wynik postępowania został podany do wiadomości 4 maja Do
przetargu ogłoszonego przez Zakład Usług Komunalnych zgłosiło
się 8 firm. Za najkorzystniejszą
uznano ofertę firmy Skanska z
Warszawy, która zaproponowała wykonanie zadania za kwotę
2.067.230,21 zł, w terminie do 17
października br.

zębów smoka
• tworzenie wielkoformatowej
opowieści rysunkowej
• miniturniej siatkówki plażowej
• darmowe lody dla dzieci
• poczęstunek dla wszystkich
uczestników
Piknik zakończy się wieczornym
koncertem. O godz. 19.00 rozpoczną się koncerty na scenie
głównej. O godz. 19.30 wystąpi
zespół Golden Life, o godz. 21.00
– Andre. Na zakończenie do tańca zagra zespół biesiadny.
Wszystkie atrakcje są nieodpłatne.
Imprezę poprzedzi zbiorka elektrośmieci i makulatury, za które
będzie można otrzymać sadzonki drzewek i kwiatów – od godz.
10.00 na parkingu.

Remont ulic W. Pola i Sychty ma się zakończyć w połowie lipca

rowerowej, budowę nowych
chodników, wykonanie oznakowania drogowego, przebudowę
instalacji podziemnych.

chodników zajmie się w tym
roku firma Gladpol, która wygrała
przetarg proponując wykonanie
usługi za 850 tys. zł.

Trwa już natomiast remont
ulic Sychty i Wincentego Pola.
Inwestycja kosztować będzie
blisko 1,3 mln zł. Nowe będą
nawierzchnia jezdni i chodniki, przebudowane oświetlenie,
sieć kanalizacyjna, instalacja
teleinformatyczna. Długość ulic
to łącznie 550 m. Prace mają potrwać do połowy lipca.

W tym roku wykonane zostaną
również dokumentacje projektowe dla kolejnych inwestycji
– przebudowy ul. Pułaskiego,
Królowej Jadwigi, Stoczniowców oraz budowy i przebudowy
ścieżek rowerowych (Wiślana
Trasa Rowerowa, ścieżka wzdłuż
ul. Wojska Polskiego i wzdłuż ul.
Armii Krajowej).

Bieżącymi remontami dróg i

M.M.

Celem konkursu jest wyłonienie
najlepszej koncepcji muralu,
który zostanie wykonany na kolejnej ścianie szczytowej bloku
przy al. Zwycięstwa. Tematyka
muralu powinna być związana z
Tczewem – jego tradycją, historią lub współczesnością.
Konkurs jest otwarty – za zgodą
rodziców mogą w nim uczestniczyć także osoby niepełnoletnie.
Koncepcja może być wykonana
w dowolnej technice (rysunek,
szkic, projekt graficzny) i formacie, z zachowaniem proporcji
(wymiary ściany to 10 m – podstawa i 17 m – wysokość). Można wykonać więcej niż jeden
projekt.
TERMIN dostarczenia prac
– do 15 czerwca br. Konkurs
zostanie rozstrzygnięty w do
końca czerwca br. Pula nagród
wynosi 3 tys. zł.
Więcej informacji, regulamin
i karta zgłoszenia: na www.
wrotatczewa.pl oraz w Biurze
Rzecznika Prasowego UM, tel.
58 77 59 322.
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Krótko
 Tragiczna śmierć działaczy

KKS Unia Tczew

1 maja otrzymaliśmy smutną wiadomość o tragicznej śmierci Ewy
Bloch i Kazimierza Kowalewskiego.
Wiadomość ta spadła na nas - działaczy, zawodników, sympatyków KKS
UNIA Tczew jak grom . Oboje – Ewa i
Kazik byli związani z KKS Unia Tczew
od wielu lat. Kazimierz pełnił funkcję
wiceprezesa od 18 lat, wcześniej był
członkiem zarządu. Ewa była w klubie
księgową, zajmowała się finansami.
Swoją pracą na rzecz KKS Unia Tczew
dali się poznać jako ludzie dobrego
serca, oddani temu Klubowi.
Jako zarząd KKS UNIA TCZEW pragniemy na ręce najbliższej rodziny, przyjaciół złożyć serdeczne wyrazy współczucia z powodu utraty bliskich osób.
Jednocześnie chciałbym w imieniu
swoim, zarządu klubu KKS Unia Tczew
podziękować śp. Ewie i Kazikowi za to
że byli i pracowali kilkanaście lat na
rzecz naszego KKS UNIA TCZEW. Niech
pamięć o nich będzie nie tylko wśród
rodziny, ale i nas działaczy sportowych,
zawodników obecnych i byłych. Bo
swoją pracą po prostu na to zasłużyli.
Niech spoczywają w pokoju.
Prezes KKS UNIA TCZEW
Jacek Prętki

Coraz lepiej oddychać w Tczewie
W Tczewie jakość powietrza systematycznie się poprawia. To zasługa działań samorządu miasta i proekologicznych zachowań mieszkańców.

O

stanie powietrza w Tczewie
mówiła podczas kwietniowej
sesji Rady Miejskiej Krystyna Szymańska, dyrektor Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery
Aglomeracji Gdańskiej (ARMAAG).
Poziom szkodliwego pyłu zawieszonego (PM10 ) zmniejszył się
w Tczewie z poziomu 140 proc.
stężeń dopuszczalnych w 1993
r. do 48 proc. w 2015 r. Dla porównania, stężenia pyłu w Starogardzie Gdańskim cały czas są
powyżej 95 proc.
– W latach 1991-1993 przekroczenia pyłu zawieszonego notowano w Pucku, Wejherowie,
Gdańsku, Kościerzynie i Tczewie
– przypomniała K. Szymańska. – W roku 1992 samorządy
Gdańska, Gdyni, Sopotu i Tczewa
postanowiły zbudować własny
system oceny jakości powietrza.
Istotną przesłanką do rozpoczęcia badań były niepokojące dane
o stanie zdrowia społeczeństwa
województwa pomorskiego.
Mając wsparcie instytucji rządowych samorządy podpisały list
intencyjny i po uzyskaniu akceptacji Rad Miejskich powołały do życia Fundację ARMAAG.
W Tczewie Uchwała Rady Miejskiej o przystąpieniu do Fundacji
została podjęta 25 marca 1993 r.
W roku 1992 opracowana została
„Koncepcja rozwoju i modernizacji gospodarki cieplnej Miasta

Tczewa”. Zlokalizowanie automatycznej stacji pomiarowej wpisywało się w kompleksowy projekt
zarządzania jakością powietrza.
– Pomiary na stacji potwierdzają
systematycznie poprawiającą się
jakość powietrza i tym samym
są obiektywnym wskaźnikiem
osiągania przez władze miasta
założonych efektów ekologicznych – powiedziała Krystyna
Szymańska.
Już po raz czwarty miasto Tczew
bierze udział w konkursie „Czyste powietrze Pomorza – Czyste powietrze Tczewa”. Jego
celem jest dofinansowanie (z
funduszy WFOŚIGW oraz budżetu miasta) działań mieszkańców zmierzających do likwidacji

pieców opalanych węglem lub
koksem i zastąpieniu ich bardziej
ekologicznymi źródłami energii
(tj. kotłami opalanymi gazem
lub olejem opałowym; źródłami
ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii: pompy
ciepła, kolektory słoneczne; kotły
opalane biomasą; podłączeniem
do sieci ciepłowniczej), czego następstwem jest redukcja substancji szkodliwych do atmosfery.
W latach 2012–2015 przyznano
dotacje do wymiany ogrzewania,
w sumie zlikwidowano 286 pieców węglowych i wykonano 117
nowych instalacji (piece gazowe,
podłączenie do miejskiej sieci
ciepłowniczej, pompa ciepła).

M.M.

Ponad 1 mln zł dla zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym
Tczewscy radni podjęli uchwałę,
która pozwoli wesprzeć 80 osób
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
Uchwałę w sprawie wyrażenia
zgody na przystąpienie Gminy Miejskiej Tczew do realizacji
projektu konkursowego współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego na podstawie Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020
(RPO WP 2014-2020) w ramach
Działania 06.01. Aktywna Integracja, przyjęto jednogłośnie.
Projekt zakłada realizację
w partnerstwie z Zespołem
Kształcenia Zawodowego w Tczewie, wsparcia z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej dla
80 osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym
w oparciu o opracowaną indywidualną ścieżkę reintegracji.
Celem projektu jest zwiększenie
zatrudnienia osób dotkniętych i

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie

zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
Projekt będzie realizowany do
31.03.2018 r. W szczególnych
przypadkach realizacja projektu
może zostać wydłużona maksymalnie do 31.10.2018 r. Realizatorem projektu będzie Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Tczewie.

Łączny budżet projektu wynosi
1 167 088,68 zł. Wkład własny
gminy to 15 %.
Zakres współpracy partnerów
w projekcie obejmuje realizację
następujących zadań:
partner wiodący – Gmina Miejska
Tczew:
– aktywna integracja o charakte-

rze społecznym, w tym warsztaty
z zakresu aktywizacji społecznej,
wsparcie psychologiczne indywidualne oraz grupowe, coaching,
praca socjalna;
– Program Aktywizacja i Integracja (w oparciu o zawarte porozumienie z Powiatowym Urzędem
Pracy);
– działania towarzyszące, w tym:
działania informacyjno–edukacyjne oraz realizacja usług wspierających w postaci zapewnienia
kosztów opieki nad dzieckiem/
osoba zależną, zwrot kosztów
dojazdu oraz zapewnienie ubezpieczenia zdrowotnego dla osób
nieobjętych ubezpieczeniem.
Partner projektu – Zespół Kształcenia Zawodowego:
– aktywna integracja o charakterze zawodowym w tym: realizacja
warsztatów z zakresu poruszania się po rynku pracy, realizacja
kursów zawodowych oraz 3 miesięcznych staży zawodowych.

M.M.
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Prezydent nagrodził jubilatów małżeńskich Komunikat

M. Mykowska (2)

Tczewianie obchodzący jubileusze 50-, 55- i 60-lecia pożycia małżeńskiego spotkali się na uroczystości w
Urzędzie Stanu Cywilnego.

Od tego roku jubilaci otrzymują od prezydenta nagrody rzeczowe

T

wia – powiedział prezydent Mirosław Pobłocki.

– Gratuluję Państwu tak wspaniałych jubileuszy. Dla młodych
pokoleń jesteście najlepszym
przykładem stałości małżeństwa
i wartości rodzinnych. Gratuluję i życzę kolejnych jubileuszy,
a przede wszystkim dużo zdro-

Zgodnie z zarządzeniem prezydenta Tczewa, parom małżeńskim zamieszkującym i zameldowanym na pobyt stały w Tczewie
powyżej 5 lat, obchodzącym
jubileusz pożycia małżeńskiego,
przyznawane są nagrody rzeczowe o wartości:
– 1000 zł za 50-lecie
– 1500 zł za 55-lecie
– 2000 zł za 60-lecie
– 2500 zł za 65-lecie

radycją stały się spotkania jubilatów małżeńskich z prezydentem Tczewa, podczas których
seniorzy otrzymują oprócz gratulacji, także medale i nagrody. Takie
spotkanie odbyło się 27 kwietnia.
Medale za 50-lecie pożycia małżeńskiego przyznawane są przez
Prezydenta RP. Siedmiu parom
wręczył je prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki. Wszystkie pary,
także te obchodzące 55- i 60-lecie
małżeństwa otrzymały również
nagrody prezydenta Tczewa.

Jeszcze do końca ubiegłego roku,
jubilaci małżeńscy otrzymywali
nagrody finansowe. W tym roku,
z uwagi na zakwestionowanie
tych nagród przez Regionalną
Izbę Obrachunkową, prezydent
przekazuje nagrody rzeczowe.

– 3000 zł za 70-lecie.
Nagrody rzeczowe są kupowane
przez jubilatów, którzy otrzymają
zwrot określonej kwoty (w gotówce lub przelewem – w zależności
od dyspozycji jubilata) na podstawie przedstawionych faktur.
Faktury należy składać w Urzędzie
Stanu Cywilnego. Termin dostarczenia faktur to 1 miesiąc od daty
otrzymania pisemnej informacji
o przyznanej nagrodzie.
Jubileusze długoletniego pożycia małżeńskiego obchodzili:

60-lecie

• Zyta i Ryszard Szymczak
• Małgorzata i Mieczysław
Olejniczak
• Stefania i Antoni Kurniccy

55-lecie

• Agnieszka i Jan Wysokińscy

50-lecie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jadwiga i Bogdan Lewandowscy
Jadwiga i Herbert Stawiccy
Julianna i Walenty Liebig
Jolanta i Franciszek Drelich
Jadwiga i Stanisław Stańczyk
Danuta i Mieczysław Grucza
Zofia i Bogdan Kundlewscy
Zyta i Franciszek Ossowscy
Anna i Ryszard Ćwiklińscy
Małgorzata i Jerzy Jochim
Elżbieta i Zygmunt Kowalke
Halina i Zbigniew Skibińscy
Jadwiga i Stanisław Świetlik
Eryka i Aleks Chyła

M.M.

We wsi Rokitki, gm. Tczew, zawiązał się Społeczny Komitet
Budowy Obelisku Upamiętniającego Poszkodowanych
w czasie II Wojny Światowej.
Celem Komitetu jest oddanie
czci i uznania osobom godnym
upamiętnienia, a także budzenie patriotyzmu wśród mieszkańców, a w szczególności dzieci i młodzieży.
Komitet poszukuje nazwisk
i informacji o osobach, które:
– oddały życie za wolność Polski
– walczyły o niepodległość,
były represjonowane w czasie okupacji niemieckiej i sowieckiej (pobyt w obozach
koncentracyjnych i łagrach,
obozach jenieckich, więzieniach, wysiedleni lub wywiezieni na przymusowe roboty
albo przymusowo pracujący
w miejscu zamieszkania).
Podstawą do upamiętnienia są
dokumenty historyczne, relacje
i zeznania świadków udokumentowane na piśmie.
W związku z powyższym, Komitet zwraca się do wszystkich
osób posiadających informacje
na ten temat, o podanie nazwisk takich ludzi w terminie
do 30 maja 2016 r.
Kontakt tel.: 517 643 600

Ogłoszenia
• Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Tczewie (II
piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej
Tczew, położonej na targowisku miejskim w Tczewie przy ul.
Żwirki – boks handlowy nr 14,
o pow. 13,00 m2 w hali nr I, oznaczonej nr działki 32/34, obręb
5, KW GD1T/00016850/3, przeznaczonej do oddania w najem
w drodze bezprzetargowej,
w celu prowadzenia działalności gospodarczej.
• Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Tczewie
(II piętro) został wywieszony
wykaz nieruchomości – lokali
mieszkalnych – przeznaczonych do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej na rzecz najemców.
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Nowa publikacja

„Tradycja tczewskich
wodociągów”

Zgłoszenia do 15 lipca

Najładniej utrzymany dom, balkon,
elewacja budynku, otoczenie

P

rezydent Tczewa, mając na
uwadze poprawienie estetyki
miasta, ogłosił po raz 19 konkurs
na najładniej utrzymany dom,
balkon, elewację budynku, otoczenie.
Organizując konkurs chcemy zachęcić mieszkańców do dbania o
własne otoczenie.

„Tradycja tczewskich wodociągów”
to już trzecia książka Ryszarda
Lidzbarskiego poświęcona tczewskiemu systemowi zaopatrywania
w wodę. Publikacja powstawała
przez 11 lat.
Jest to monografia poświęcona
powstawaniu, rozwojowi i stanowi
obecnemu tczewskiego systemu
zaopatrywania w wodę, obejmująca z natury rzeczy także problematykę odprowadzania i oczyszczania wody zużytej, czyli ścieków.
Jednak absolutnie nie mamy do
czynienia z książką ściśle techniczna, którą brać do rąk powinni tylko
specjaliści z branży wodociągowokanalizacyjnej. Wręcz odwrotnie, jest to zajmująca opowieść
o tczewskiej wodzie, adresowana
do wszystkich zainteresowanych
naszym realnym światem.
Autor z ogromną starannością
zgromadził bardzo bogaty materiał informacyjny, a przedstawił go
w przystępnej i zrozumiałej formie.
Tym samym książka ma jakby dwie
warstwy – techniczną – zawierającą masę specjalistycznych detali dla
osób zawodowo zainteresowanych
ta tematyką oraz popularnonaukową, zorientowaną na szerokie
grono czytelników. Co ważne, obie
warstwy wzajemnie się splatają, ku
pożytkowi obu tych kategorii odbiorców – czytamy w przedmowie prof. Jerzego M. Sawickiego
z Politechniki Gdańskiej.
Autor publikacji – Ryszard Lidzbarski to wieloletni pracownik
tczewskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Wcześniej
opublikował dwie monografie:
„W poszukiwaniu tczewskich
wież ciśnień” oraz „Prekursor
tczewskiej inżynierii ochrony
środowiska”.
Książkę będzie można nabyć w
księgarni już na przełomie maja
i czerwca.

Konkurs 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.
– kopie 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 renowacje budynku
w części obejmującej przynajmniej
jego fasadę w roku 2015.
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.
Laureatami zostaną osoby, które
zdobędą największą ilość punktów, a nagrody wręczone będą
na spotkaniu laureatów z prezydentem miasta oraz komisją
konkursową.
Zgłoszenia przyjmowane będą
do 15.07.2016 r. w Wydziale
Spraw Komunalnych i Inwestycji piętro pok. 42-43 tel. 58 77
59 439/474
Pula nagród to ok. 50 tys. zł.

Odbiór odpadów z ogrodów działkowych

znikną dzikie wysypiska

G

mina Miejska Tczew objęła
nowym systemem gospodarowania odpadami, który
obowiązuje od 01.07.2013 r.
tylko nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy. Nieruchomości niezamieszkałe, takie
jak ogrody działkowe, pozostały
w tzw. systemie wolnorynkowym i powinny mieć podpisaną
indywidualną umowę na odbiór
odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru
działalności regulowanej, a w
zamian otrzymać pojemnik na
odpady komunalne.
W związku z pojawiającym się

problemem istnienia dzikich
wysypisk w rejonie ogrodów
działkowych, Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji Urzędu
Miejskiego w Tczewie wezwał
wszystkie ogrody działkowe,
położone na terenie Tczewa, do
przedstawienia umowy na odbiór odpadów komunalnych.
W przypadku braku takiej umowy, zobowiązano ogrody działkowe do jej zawarcia pod rygorem
mandatu nałożonego przez Straż
Miejską.
Wychodząc naprzeciw potrzebom działkowiczów a jednocześnie działając w celu zniwelowa-

nia problemu dzikich wysypisk,
prezydent Tczewa Mirosław
Pobłocki wyszedł z inicjatywą
pokrycia kosztów wywozu odpadów ze wszystkich ogrodów
działkowych dwukrotnie w okresie od maja do lipca b.r. przez
konsorcjum Clean-Bud/PUM.
Usługa polegać będzie również na wyposażeniu ogrodów
działkowych w kontenery o pojemności 7m3 oraz transporcie
i utylizacji zebranych odpadów.
Dotyczy to wyłącznie ogrodów,
które mają zawarte umowy na
odbiór odpadów komunalnych
i jednocześnie ogrodów, które
takie umowy przedstawiły.
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„Ósemka” świętowała 90. rocznicę nadania
imienia św. Wojciecha
27 kwietnia br. w kościele Najświętszej Maryi Panny Matki
Kościoła i w szkole odbyły się obchody 90-lecia nadania imienia Świętego Wojciecha Szkole Podstawowej nr 8 w Tczewie.

U

roczystość była objęta honorowym patronatem rezydenta Tczewa Mirosława Pobłockiego.
W ramach obchodów Jubileuszu
odbył się XI Festiwal Pieśni Religijnej skierowany do przedszkoli
i szkół podstawowych z Tczewa
oraz uroczysta akademia z udziałem zaproszonych gości, dyrekcji,
nauczycieli, uczniów i pozostałych pracowników szkoły. Pierwsza część uroczystości zakończyła
się ogłoszeniem werdyktu przez
jury i wręczeniem statuetek zwycięzcom.
W kategorii 0-I najlepsi okazali
się: Olaf Wichman i Emilia Siemieńczuk z Niepublicznego
Przedszkola Akademia Krasnoludków, w kat. II-III: Nikola Bartelik z SP 8, w kat. IV-VI: Maja Borkowska i Matylda Szutowicz
z SP 12 (więcej nagrodzonych na
www.wrotatczewa.pl)
Gala rozpoczęła się polonezem
wykonanym przez uczniów drugiej klasy, a następnie obejrzano przedstawienie pod tytułem
„Wspomnień czar”. Kolejnym
punktem uroczystości było wystąpienie dyrektor SP 8 Bożeny Dudzińskiej, która oficjalnie przywitała gości, wśród nich: prezydenta
Tczewa Mirosława Pobłockiego,
wiceprezydenta Adama Urbana,
przewodniczącego Rady Miejskiej
Mirosława Augustyna, przedsta-

Polonez w wykonaniu uczniów II klasy

wicieli samorządu miasta i powiatu tczewskiego, duchowieństwa i
pozostałych gości.
Ogromną radość wzbudziła
obecność byłych dyrektorów SP
8 – Henryka Justy, Jana Szymały, Andrzeja Szulca, Mariusza
Krzemińskiego, Ewy Pierzynowskiej-Krej oraz emerytowanych, wieloletnich pracowników.
Odwiedzili nas również dyrektorzy tczewskich szkół, przedszkoli, bibliotek i innych placówek.
W czasie uroczystości zostały rozdane medale pamiątkowe, które
otrzymał prezydent Mirosław
Pobłocki, ks. prałat Stanisław
Cieniewicz, Anita Narloch. Zo-

stały również wręczone nagrody prezydenta, które otrzymały:
dyrektor Bożena Dudzińska,
Izabela Hinz i Anna Steinke.
Specjalną Nagrodę Dyrektora
otrzymała Bożena Grabowska
i Maria Staniszewska za długoletnią pracę w szkole. Na koniec
gali goście mieli okazję obejrzeć
najstarsze kroniki szkoły.
Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy szkoły dziękują wszystkim
sponsorom, rodzicom, uczniom
za trud włożony w przygotowanie tak ważnej dla szkoły uroczystości.

(informacja i zdjęcie: SP 8)

Wioślarze już trenują na nowym sprzęcie
Pod koniec ubiegłego roku, samorząd miasta Tczewa dofinansował
zakup łódki dla Kolejowego Klubu Sportowego Unia Tczew. Dzisiaj
zawodnicy już trenują na nowym sprzęcie i zdobywają medale na zawodach w kraju i za granicą.

Z

akupiony nowy sprzęt jest
podstawą do osiągania
najwyższych lokat i wyników
w tej wymagającej dyscyplinie.
Dzięki zapałowi i wytrwałości zarówno sportowców jak
i trenera Mariusza Grubicha,
wychowanek KKS Unii Tczew
Mateusz Biskup na wioślarskich Mistrzostwach Świata
Seniorów, jakie zakończyły się

we francuskiej miejscowości Aiguebelette, wywalczył awans
do igrzysk Olimpijskich w Rio
de Janeiro. Mamy nadzieję,
że to nie ostatni podopieczny
tego trenera i klubu, który tak
wysoko uplasował się wśród
wioślarskiej społeczności – czytamy w podziękowaniach skierowanych na ręce prezydenta
Tczewa przez Zarząd Klubu.

110. rocznica urodzin
Józefa Dylkiewicza
W tym roku mija 110. rocznica urodzin Józefa Dylkiewicza
(1906-1989), tczewskiego pisarza
i poety.
Józef Dylkiewicz urodził się 18
marca 1906 r. w rodzinie wielodzietnej w Wilnie. Dzieciństwo
i młodość spędził w tym mieście.
W Wilnie ukończył Gimnazjum
im. A. Mickiewicza. Później został
absolwentem kursów pedagogicznych i trzyletniego Studium
Teatralnego. Wiedzę pozyskiwał
także jako samouk. Wcześnie
ujawnił się jego talent literacki.
W Polsce międzywojennej J. Dylkiewicz uczył w szkołach podstawowych m.in. w Nowej Wilejce.
Jako pisarz (ps. Józef Nałęcz) i twórca regionalny dobrze realizował się
na falach radiowych w Katowicach.
Współpracował z twórcą, pisarzem
i reżyserem Stanisławem Ligoniem
(1879-1954).
Okres okupacji w biografii J. Dylkiewicza wiązał się z AK (ps. Euzebiusz) i tajnym nauczaniem.
W 1941 r. udało mu się uciec przed
radzieckim zesłaniem W 1944 r.,
podjął współpracę z Związkiem
Patriotów Polskich. W latach 19441945 m.in. organizował transporty
repatriantów z dawnych polskich
Kresów Wschodnich do nowej
tzw. Polski Ludowej.
W listopadzie 1945 roku J. Dylkiewicz wraz z rodziną osiadł
w Tczewie. Początkowo we współpracy z nową władzą zajmował
się organizacją sieci ruchomych
bibliotek i organizacją lokalnego
życia kulturalno-oświatowego.
W latach 1954-1973 pracował
jako nauczyciel języka polskiego i bibliotekarz w Zasadniczej
Szkole Zawodowej przy ul. Sobieskiego. Na emeryturze udzielał
się aktywnie w Sekcji Emerytów
i Rencistów Oddziału ZNP w Tczewie. Był też animatorem Klubu
Seniora w Osiedlowym Domu
Kultury na Suchostrzygach.
W 1960 roku odbył się jubileusz
700-lecia powstania miasta Tczewa. Poezja J. Dylkiewicza nadała
właściwy charakter tym obchodom. Należy tutaj przypomnieć
jego sławną „Kantatę o Tczewie”
oraz specjalny zbiór wierszy pt.
„Strofy o Tczewie”. J. Dylkiewicz
pisał liczne wiersze dla różnych
środowisk, w tym na jubileusze
szkolne. Z kolei jako prozaik dał
się dobrze poznać w prasie regionalnej i w wydawnictwach ogólnopolskich. Dorobek twórczy
autora upowszechniają – jego
córka Krystyna Łatasiewicz i syn
Iwo Dylkiewicz.
Józef Dylkiewicz zmarł 29 listopada 1989 roku.

Jan Kulas
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str a ż mi e jsk a
w tcz e wi e

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

Masz psa – pamiętaj Zajęcia ze Strażą Miejską
o obowiązkach
Jak obronić się przed agresywnym psem
W ostatnim czasie mieliśmy
w Tczewie i okolicy kilka groźnych sytuacji z udziałem psów.
W Internecie zamieściliśmy krótki
film przypominający właścicielom czworonogów o ich obowiązkach, wynikających m.in.
z regulaminu utrzymania czystości i porządku w mieście.

Regulamin wymaga, aby psy
wyprowadzane były na smyczy,
a jeśli chodzi o rasy uznane
za szczególne niebezpieczne
– również w kagańcu.
Na filmie, wykonanym przez
jednego z pracowników Urzędu
Miejskiego, widać psa wyprowadzanego na spacer, takiej właśnie
groźnej rasy – pies jest bez kagańca, obok chodzą ludzie, biegają dzieci… Tytuł filmiku: „Myśl
za psa”. Można go obejrzeć pod
linkiem:
http://aktualnosci.wrotatczewa.
pl/masz–psa–pamietaj–o–obowiazkach

Funkcjonariusze tczewskiej Straży
Miejskiej uczą najmłodszych, jak
dbać o psa i jak bronić się przed
ewentualną agresją.
25 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 5 w Tczewie odbyły się zajęcia z uczniami I , II i III klas .
Celem zajęć było uświadomienie
dzieciom , że posiadanie psa to
nie tylko zabawa , ale również odpowiedzialność i obowiązek.
Przypomniano, jak należy zachować się wobec nieznanego
zwierzęcia oraz przedstawiono
sposoby obronne w przypadku
psiej agresji. Dzieci przećwiczyły
postawy minimalizujące skutki ataku psa: „żółwik”, „drzewo”.
Prezentacja miała utrwalić najmłodszym zasady zachowania
ostrożności wobec zwierzęcia
w razie ewentualnego zagrożenia. Uczniom posiadającym
pieska w domu, strażniczka,
przypominała obowiązku utrzymania czystości po swoim pupilu.

Podkreśliła, że dbałość o estetykę
środowiska oraz uświadomienie
o zagrożeniach dla zdrowia powstających w wyniku pozostawiania zwierzęcych nieczystości
w przestrzeni publicznej ma
ogromne znaczenie dla wszystkich mieszkańców.

ronożnego przyjaciela nie
może stanowić utrudnienia
dla innych osób. Przestrzegajmy zwykłych i nakazanych
środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt, bo nigdy nie
wiemy jak zachowa się nasze
zwierzę puszczone luzem.

Pamiętajmy, przyjemność wynikająca z posiadania czwo-

(informacja i zdjęcia: Straż
Miejska w Tczewie)

Straż Miejska w kwietniu
W kwietniu 2016 r. tczewska straż miejska odnotowała 1178 interwencji, w tym 419 zgłoszonych przez mieszkańców i przedstawicieli instytucji, 164 – od operatorów monitoringu,
169 zgłoszonych przez dyżurnych Komendy Powiatowej Policji w Tczewie oraz 426 – to interwencje własne strażników.
• Przewieziono 14 osób z upojeniem alkoholowym: 4 do Pogotowia Socjalnego w Elblągu,
5 – do miejsca zamieszkania,
3 – do ogrzewalni w Tczewie,
1 – do ośrodka dla bezdomnych w Malborku, 1 – do policyjnej izby zatrzymań.
• Przeprowadzono 91 wspólnych patroli z funkcjonariuszami KPP.
• Dzielnicowi strażnicy miejscy działający na osiedlach
Suchostrzygi i Bajkowym
podjęli 53 interwencje własne oraz 27 zleconych (przez
administracje osiedli, dyżurnych SM, mieszkańców), nałożyli 19 mandatów karnych
na łączną kwotę 1200 zł.

Wystawiono też 17 wezwań
dla sprawców wykroczeń, 37
osób pouczono.
Na terenie Os. Garnuszewskiego i Zatorza dzielnicowi podjęli 25 interwencji własnych
oraz 37 zleconych, nałożyli 14
mandatów karnych na łącznie
1200 zł, wystawili 5 wezwań
dla sprawców wykroczeń oraz
11 osób pouczyli.
Na terenie Starego Miasta
i Czyżykowa dzielnicowi podjęli 39 interwencji własnych
oraz 133 zlecone, nałożyli 17
mandatów karnych na łącznie
1350 zł, wystawili 32 wezwania dla sprawców wykroczeń
oraz 31 osób pouczyli.
Interwencje dzielnicowych

dotyczą głównie spraw porządkowych, spożywania alkoholu w miejscach publicznych, wykroczeń drogowych.
• Osadzeni z Aresztu Śledczego
w Starogardzie Gd. wykonując
prace porządkowe na terenie
Tczewa zebrali 252 worki
śmieci (po 120 l każdy) oraz 3
przyczepy ciągnikowe liści.
• Do Komendy Powiatowej Policji
przekazano materiały z monitoringu dotyczące: kradzieży mienia (1.04), rozbojów (4, 8.04),
kolizji drogowych (4, 14, 29.04)
uszkodzenia pojazdu (18.04),
kradzieży mienia (19, 25.04),
uszkodzenia mienia (29.04).
• Wspólnie z funkcjonariuszami

KPP przeprowadzono działania
pn. „Niechronieni uczestnicy
ruchu drogowego”. Wystawiono 7 mandatów karnych.
• Przeprowadzono działania
dotyczące egzekwowania od
właścicieli psów niezgodnego
z przepisami wyprowadzania
czworonogów i sprzątania po
nich. Przeprowadzono 53 interwencje. Nałożono 4 mandaty
karne (łącznie 300 zł) za niezgodne z przepisami wyprowadzanie psów oraz 3 mandaty
(łącznie 200 zł) za niesprzątanie
po psach, pouczono 10 osób.
Odebrano 1 zgłoszenie o pogryzieniu przez pasa. 13-krotnie zgłoszono do schroniska
informację o psach bez opieki.
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Krótko

Święto niepełnosprawnych w Tczewie
5 maja tczewskie koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym po raz kolejny
zaprosiło tczewian do wspólnej zabawy z okazji Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej.



27 kwietnia br. w sali obrad
Rady Miejskiej w Tczewie przy
ul. 30 Stycznia 1 odbyło się
pierwsze posiedzenie Tczewskiej Rady Działalności Pożytku
Publicznego.
W wyniku jawnego głosowania
na przewodniczącego Tczewskiej Rady Działalności Pożytku
Publicznego został wybrany
Jacek Prętki, wiceprzewodniczącym Tczewskiej Rady został
Tomasz Kajzer, natomiast sekretarzem została Ewa Dzierżanowska-Wasielewska.

M. śniegula (2)



W

szyscy, którzy przybyli na
plac Hallera, mieli okazję
posłuchać wyjątkowych artystów, wziąć udział w loterii, konkursach i kiermaszu oryginalnych
wyrobów rękodzielniczych.
Festyn oficjalnie otworzyli: Anna
Kozioł – kierowniczka koła PSOUU
w Tczewie, Bożena Czech – przewodnicząca zarządu tczewskiego koła, ks. prałat Stanisław Cieniewicz, przewodnicząca Rady
Powiatu Tczewskiego Barbara
Kamińska oraz wiceprezydent
Tczewa Adam Urban.
– Witam serdecznie i zapraszam
do wspólnego świętowania. Zaprezentują się przed Państwem
wspaniali artyści, życzę więc
wielu wrażeń – zapowiedziała
A. Kozioł.

Tczewianie bawili się przy występach orkiestry „Terapia”, która od 20 lat działa w ramach
Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Tczewie, zespołu Sammer Band
z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy
w Kończewicach, Big Bandu
z Damaszki, Karola Niewiedziała
wraz z zespołem Cantus z tczewskiego ŚDS, artystów z Fundacji
„Żyć godnie”, Laury Dziąby i Pawła Orkisza – gwiazdy festynu.
Można było kupić prace artystyczne, wykonane przez podopiecznych Środowiskowych
Domów Samopomocy w Tczewie i Kończewicach, Domu Pomocy Społecznej w Damaszce,
Fundacji „Żyć godnie” z Kolnika,

tczewskich warsztatów terapii zajęciowej przy Stowarzyszeniu na
Rzecz Szkolnictwa Specjalnego
i kole PSOUU. Organizatorzy nie
zapomnieli o najmłodszych, dla
których zorganizowano konkursy sprawnościowe i zabawy. Dla
wszystkich starczyło swojskiego
jedzenia i pysznej grochówki.
Festynowi towarzyszyła wystawa
zdjęć śp. Urszuli Giełdon, znanej
tczewskiej działaczki społecznej,
założycielki Warsztatów Terapii
Zajęciowej przy ul. Wigury, oraz
promocja książki pod red. Jana
Kulasa, Bożeny Deji-Gałeckiej
i Kazimierza Ickiewicza „Panorama Harcerstwa Tczewa i Powiatu Tczewskiego w latach 19212011”.
To cykliczne wydarzenie jest
okazją do przybliżenia osiągnięć
osób niepełnosprawnych, a jego
integracyjny charakter sprawia,
że chętnie włączają się one do
wspólnych działań.
Imprezę odbyła się przy wsparciu Urzędu Miejskiego w Tczewie
i sponsorów: restauracji „Piaskowa” Piotra Rezmera, restauracji
„Mocca” Piotra Czapiewskiego,
pizzerii „Parasolka” Hanny Chorzelskiej, lodziarni „Hello Gelato”,
zakładu fryzjerskiego „U Ani”,
baru mlecznego „Kociewiak”, zajazdu „Słonecznego” i rodziców
osób niepełnosprawnych.

M.Ś.

Wybrano prezydium TRDPP

Stowarzyszenie
„Wspólnie dzieciom”
zaprasza na wycieczki

Stowarzyszenie „Wspólnie dzieciom” już przyjmuje zgłoszenia
na wycieczki organizowane w
okresie wakacji z myślą o najmłodszych tczewianach.
Wycieczki organizowane przez
stowarzyszenie „Wspólnie dzieciom”:
• 18 czerwca wyjazd do Muzeum Techniki Wojskowej
GRYF w Dąbrówce k. Wejherowa; w programie: zwiedzanie Muzeum Techniki Wojskowej, Muzeum Saperskie
„Explosive”, przejazd pojazdem
„Bat-M”, gry i konkursy saperskie. Ognisko – kiełbaski
we własnym zakresie. Koszt
9,20 zł. Dofinansowanie
z UM.
Dla chętnych przejazd pojazdem opancerzonym Sd.
Kfz.251 – dodatkowa opłata
30 zł.
• 16 lipca wyjazd na inscenizację bitwy pod Grunwaldem
– koszt 25 zł
• 30 lipca wyjazd do miejscowości Bliziny do „ŚWIATA
LABIRYNTÓW”. Koszt 13.50
zł. Dofinansowanie z UM.
• 6 sierpnia wyjazd do Gdyni.
W programie: zajęcia w Centrum Nauki „EXPERYMENT”,
zwiedzanie Akwarium
Gdyńskie MIR, wizyta wraz
z przewodnikiem na ORP
„BŁYSKAWICA”. Koszt 20.40
zł. Dofinansowanie z UM.
• 20 sierpnia wyjazd do kamiennych kręgów w Odrach
i „zielonej szkoły” w Woziwodzie. Koszt 12.40 zł. Dofinansowanie z UM.
Zgłoszenia chętnych pod numerem: 601 69 18 50.
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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

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

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

Inkubator – biuro
• Biuro dla twojej firmy,
z pełnym wyposażeniem
i mediami za 25 zł od m2

Coworking
• Biurko i komputer dla Ciebie,
adres dla firmy oraz internet
od 100 zł miesięcznie

Konsultacje i doradztwo
• Konsultacje z zakresu poszukiwania funduszy unijnych
• Doradca podatkowy
• Bezpłatne konsultacje prawne
• Powiatowe Centrum Informacyjne – poręczenia
i pożyczki,
www.pci.pomorskie.pl
(I piętro pok. nr 12
– w godzinach pracy Urzędu
Miejskiego)
• Cykliczne spotkania: Szminki,
ploty, papiloty i Młodzieżowy Klub Biznesu wraz
z Cashlow,
• Spotkania, seminaria
• Biuro oddziału Pracodawców
Pomorza i Regionalnej Izby
Gospodarczej Pomorza

Po raz pierwszy w Tczewie

Spotkanie networkingowe

„Sukces to relacje” – pod takim tytułem odbyło się po raz
pierwszy w Tczewie spotkanie
networkingowe. Mentorem dla
naszych firm był Ireneusz Osiński
– przedsiębiorca, trener biznesu,
prezes Fundacji na rzecz rozwoju
talentów.
Na spotkanie przybyło blisko
kilkudziesięciu przedsiębiorców,
którzy mieli okazję zapoznania
się z zasadami skutecznego networkingu oraz nawiązywania
skutecznych relacji w biznesie.
Ireneusz Osiński opowiedział
o tym, jak dzięki zespołowi ekspertów i pasjonatów realizuje
wizję innowacyjnego przedsiębiorstwa, wspierającego rozwój
organizacji i ludzi.
Ponadto jednym z gości spotkania był Bartosz Stawikowski
z firmy Skills Garden, który zapo-

znał zgromadzonych z projektem
gry Crean City na bazie miasta
Tczewa oraz swoją drogą do sukcesu w biznesie.
Celem spotkania było nawiązywanie trwałych relacji w biznesie,
zdobywanie nowych kontaktów
oraz klientów.

Inicjatywa spotkań networkingowych dla przedsiębiorców będzie
kontynuowana. Kolejne spotkanie dla przedsiębiorców odbędzie
się pod koniec maja. Chętnych do
udziału w wydarzeniu zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej: www.dp.tczew.pl

Relacja z warsztatów: klient czyli kto?

Prof. Blikle i historia jego pączków

W Domu Przedsiębiorcy cyklicznie organizowane są szkolenia dla przedsiębiorców i nie tylko.
Tym razem, 28 kwietnia, odbyły się warsztaty, które poprowadziła trenerka Małgorzata
Grochowska z firmy Get Choice.

S

zkolenie poświęcone było
tematyce sprzedaży oraz obsługi klienta. Poruszone zostało
także zagadnienie przygotowywania ofert. Uczestnicy mogli
zapoznać się z technikami re-

klamy, zobaczyć jej złe i dobre przykłady. Szkolenie
poprowadzone przez M. Grochowską było bardzo energiczne, co potwierdzili uczestnicy warsztatów. Więcej
o naszej ofercie najbliższych porad, konsultacji, szkoleń
itp. znajdą Państwo na naszej stronie. Zachęcamy do
udziału przedsiębiorców!

Młodzież z duchem przedsiębiorczości…
W Domu Przedsiębiorcy prowadzone są działania nie tylko dla przedsiębiorców ale i dla młodzieży. W miesiącu kwietniu odbyły się rozgrywki w
grze Cashflow poprowadzone przez Adama Janasa oraz warsztaty z tworzenia biznesplanów prowadzone przez Bartosza Stawikowskiego.

O

ba wydarzenia zgromadziły sporą liczbę chętnych,
zwłaszcza uczniów z Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie oraz
Zespołu Szkół Ekonomicznych
w Tczewie.
Spotkanie są inspiracją dla młodych osób, które interesują się

tematyką przedsiębiorczości
i myślą w przyszłości o własnym
biznesie. Idea spotkań zrodziła się w trakcie corocznych
konkursów adresowanych do
młodzieży ponadgimnazjalnej
„Mój Biznesplan” oraz coroczne
rozgrywki Cashflow w ramach

światowego tygodnia przedsiębiorczości. Konkurs „Mój
Biznesplan” organizowany jest
od 2012 roku i obecnie przygotowywana jest jego V edycja,
której szczegóły poznamy już
we wrześniu.
Spotkanie dla młodzieży od-

bywają się cyklicznie w Domu
Przedsiębiorcy, zainteresowanych zachęcamy do śledzenia
naszej strony: www.dp.tczew.
pl gdzie można znaleźć informacje o najbliższych spotkaniach.
Serdecznie zapraszamy!
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Porozmawiaj ze swoim radnym
Mieszkańcy Tczewa, mogą zgłaszać swoje problemy i opinie radnym. Poniżej informujemy, jak się z nimi skontaktować.
Mirosław Augustyn

Michał Bollin

przewodniczący Rady Miejskiej

tel. 535 800 304,
adres e-mail: pnp.bollin@gmail.com

tel. 601 618 532, adres e-mail: augustyn.
prm@gmail.com
Radny z okręgu nr 20 – ul. Zielona, ul. Sienkiewicza, ul. Staszica, ul. Krasińkiego, ul. Parkowa,
ul. Wybickiego, ul. Wyspiańskiego, ul. Czyżykowska bez nr 64-66 i 69, ul. Nadbrzeżna, ul. Matejki,
ul. Generała Dąbrowskiego, ul. Pułaskiego

Radny z okręgu nr 5 – ul. Armii Krajowej nr
2-86 (parzysta), ul. Romualda Traugutta, ul.
Obrońców Tczewa, ul. Generała Bora-Komorowskiego, ul. Generała Leopolda Okulickiego, ul. Hanny Hass, ul. Harcerska, ul.
Władysława Jurgo, ul. Gryfa Pomorskiego, ul.
Działkowa, ul. Generała Grota-Roweckiego

Rajmund Dominikowski

Marek Byczkowski

wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
tel. 604 545 943,
adres e-mail: rajmunddominikowski@wp.pl
Radny z okręgu nr 14 – aleja Zwycięstwa,
ul. Niepodległości, ul. Wyzwolenia
Kazimierz Ickiewicz
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
tel. 512-232-454,
adres e-mail: kazimierzickiewicz@wp.pl
Radny z okręgu nr 10 – ul. Władysława Andersa, ul. Stefana Batorego, ul. Królowej Bony,
ul. Kazimierza Jagiellończyka, ul. Jagiellońska, ul. Lotnicza, ul. Królowej Marysieńki, ul.
Janusza Korczaka, ul. Rejtana, ul. Skarszewska,
ul. Zygmunta Starego, ul. Gen. Władysława
Sikorskiego, ul. Suchostrzycka, ul. Wigury
Jarosław Bartoszewski
tel. 605 320 319, adres e-mail: genealog66@
gmail.com
Radny z okręgu nr 3 – ul. Gdańska, ul. Południowa, ul. Mostowa, ul. Nowy Rynek, ul.
Pomira, ul. Kaszubska, ul. Kozia, ul. Pomorska,
ul. Sadowa, ul. Kwiatowa, ul. Malinowska, ul.
Jana Sobieskiego, ul. Dworcowa, ul. Północna,
ul. Gazety Tczewskiej

kontakt (nr tel.): 785 198 649,
adres e-mail: djmareczko70@wp.pl
Radny z okręgu nr 8 – ul. Akacjowa, ul. Żwirki,
ul. Jakuba Jasińskiego, ul. Kilińskiego, ul.
Suchostrzygi Dworzec

Bożena Chylicka
tel. 512-323-685,
adres e-mail: krzy.ch04@wp.pl
Radna z okręgu nr 16 – ul. Jana z Kolna, ul.
Kopernika, ul. Królowej Jadwigi, ul. Lecha, plac
Marszałka Piłsudskiego, ul. Strzelecka, ul. Słowackiego, ul. 1 Maja, ul. Kościuszki, ul. Nowa,
ul. Obrońców Westerplatte, ul. Sambora, ul. Małgorzaty Samborówny, ul. Ks. Ściegiennego
Józef Cichon
tel. 058 532 25 13,
adres e-mail: jozefcichon60@gmail.com
Radny z okręgu nr 2 – ul. Elżbiety, ul. Kolejowa, ul. Krucza, ul. Łąkowa, ul. Młyńska, ul. Półwiejska, ul. Prosta, ul. Wierzbowa, ul. Wilcza,
ul. Za Dworcem, ul. Żuławska
Zenon Drewa
kontakt (nr tel.): 519 084 738,
adres e-mail: drewa@um.tczew.pl
Radny z okręgu nr 7 – ul. Kasztanowa,
ul. Topolowa, aleja Solidarności

Krzysztof Bejgrowicz
tel. 883 632 923, adres e-mail: krzysztof.bejgrowicz@interia.pl
Radny z okręgu nr 11 – ul. Christiana Andersena, ul. Jana Brzechwy, ul. Czerwonego
Kapturka, ul. Braci Grimm, ul. Jasia i Małgosi,
Aleja Kociewska, ul. Piotrowo, ul. Kubusia
Puchatka, ul. Pinokia, ul. Szewczyka Dratewki,
ul. Rokicka

Tomasz Klimczak
tel. 605 099 088,
adres e-mail: stklimczak@tcz.pl
Radny z okręgu nr 6 – ul. Jodłowa, ul. Jaworowa, ul. Jarzębinowa, ul. Brzozowa
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Mieczysław Matysiak
tel. 606 60 32 32, adres e-mail: miecz.mat@
gmail.com
Radny z okręgu nr 18 – ul. Kręta, ul. Jarosława
Dąbrowskiego, ul. Ogrodowa, ul. Kołłątaja,
ul. Ignacego Paderewskiego, ul. Stroma, ul.
Wąska
Krzysztof Misiewicz
tel. 508-399-399, adres e-mail: mclaud@
gd.onet.pl
Radny z okręgu nr 17 – ul. Chopina, ul. Dominikańska, ul. Garncarska, Plac Św. Grzegorza,
Plac Gen. Józefa Hallera, ul. Podmurna, ul.
Kościelna, ul. Krótka, ul. Lipowa, ul. Mestwina,
ul. Nad Wisłą, ul. Okrzei, ul. Podgórna, ul.
Rybacka, ul. Wodna, ul. Zamkowa, ul. Żeglarska, ul. Mickiewicza, ul. Łazienna, ul. Stefana Kardynała
Wyszyńskiego, ul. Ks. Aleksandra Kupczyńskiego, ul. Stara,
ul. Skromna
Kazimierz Mokwa
tel. 504 102 751
Radny z okręgu nr 23 – ul. Lecha Bądkowskiego,
ul. Biskupa Konstantyna Dominika, ul. Tadeusza
Boya – Żeleńskiego, ul. Ks. Feliksa Bolta, ul. Karola
Borchardta, ul. Władysława Broniewskiego, ul.
Józefa Czyżewskiego, ul. Adolfa Dygasińskiego, ul. Forsterów, ul. Aleksandra Fredry, ul. Andrzeja Frycza
Modrzewskiego, ul. Konstantego Gałczyńskiego, ul. Bartosza
Głowackiego, ul. Józefa Chełmońskiego, ul. Wiktora Jagalskiego, ul. ppłk Stanisława Janika, ul. Romana Klima, ul. Wojciecha
Kossaka, ul. Juliusza Kraziewicza, ul. Leona Kruczkowskiego, ul.
Romana Landowskiego, ul. Anny Łajming, ul. Jacka Malczewskiego, ul. Ks. Władysława Młyńskiego, ul. Zofii Nałkowskiej,
ul. C. Kamila Norwida, ul. Ks. J. St. Pasierba, ul. Przemysłowa,
ul. Juliana Przybosia, ul. Władysława Reymonta, ul. Leopolda
Staffa, ul. Jana Stanisławskiego, ul. Spacerowa, ul. Wita Stwosza, ul. Juliana Tuwima, ul. St. Ignacego Witkiewicza, ul. Leona
Wyczółkowskiego, ul. Gabrieli Zapolskiej, ul. por. Józefa Dambka, ul. por. Józefa Gierszewskiego, ul. Ks. ppłk Józefa Wryczy, ul.
rotm. Witolda Pileckiego, ul. płk Ryszarda Kuklińskiego, ul. Ks.
Jerzego Popiełuszki, ul. Andrzeja Struga
Bartosz Paprot
tel. 668 027 906, adres e-mail: bartosz.paprot@
poczta.onet.pl
Radny z okręgu nr 9 – ul. Władysława Jagiełły
(cała)
Gertruda Pierzynowska
tel. 602-277-869, adres e-mail: g.pierzynowska@
wp.pl
Radna z okręgu nr 4 – ul. Armii Krajowej nr 1-85
(nieparzysta)

Marcin Szulc
tel. 602 376 093, adres e-mail: szulcmarcin74@wp.pl
Radny z okręgu nr 21 – ul. Konarskiego, ul.
Orkana, ul. Polna, ul. Starowiejska, ul. Nowowiejska

Tomasz Tobiański
tel. 502 454 754, adres e-mail: ttobianski@
wp.pl
Radny z okręgu nr 22 – ul. Kochanowskiego,
ul. Tetmajera, ul. Orzeszkowej, ul. Ceglarska,
ul. Reja, ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego,
ul. Czyżykowska nr 64-66 i 69
Zbigniew Urban
tel. 697-715-100, adres e-mail: zbigniew.
urban@wp.pl
Radny z okręgu nr 12 – ul. Jedności Narodu Nr
1–4, 7–9, 23, 27–32, 34–37

Ewa Ziółek-Radziszewska
tel. 660 827 807, adres e-mail: ewa.ziolek-radziszewska@o2.pl
Radna z okręgu nr 19 – ul. Szkoły Morskiej, ul.
30 Stycznia, ul. Kasprowicza, ul. Sportowa, ul.
Janusza Kusocińskiego, ul. Gen. Bema,ul. Marii Konopnickiej, ul. Bolesława Prusa, ul. Stefana Żeromskiego, ul. Franciszka Fenikowskiego, ul. Wincentego Pola, ul. Ks. Bernarda Sychty, ul. Adama
Ważyka, ul. Wybudowanie, ul. Jarosława Iwaszkiewicza,
ul. Bałdowska, ul. Jabłoniowa, ul. Wisławy Szymborskiej
Józef Ziółkowski
tel. 665 221 550, adres e-mail: j.ziolkowski@
fabrykasztuk.tczew.pl
Radny z okręgu nr 1 – ul. Bosmańska, ul.
Czatkowska, ul. Szyprów, ul. Kapitańska, ul.
Marynarska, ul. Retmańska, ul. Chłopska, ul.
Dokerów, ul. Flisaków, ul. Nizinna, ul. Okrętowa, ul. Partyzantów, ul. Pionierów, ul. Portowców, ul. Robotnicza, ul. Rzemieślnicza, ul. Spółdzielcza,
ul. Stoczniowców, ul. Wiślana, ul. Za Portem, ul. Kapitana
Mamerta Stankiewicza
Danuta Żywicka
tel. 888 238 115, adres e-mail: danzyw@op.pl

Czesław Roczyński
tel. 668 425 508, adres e-mail: roczynski@wp.pl
Radny z okręgu nr 13 – ul. Jedności Narodu nr
12-14, 18-22, ul. Chłodna, ul. Saperska

Radna z okręgu nr 15 – ul. Wojska Polskiego
(cała), ul. Warsztatowa, ul. Piaskowa, ul. Saperów, Plac Patriotów, ul. Targowa, ul. Grunwaldzka, ul. Fabryczna, ul. Mieszka I, ul. Księżniczki
Dobrawy, ul. Bolesława Chrobrego, ul. Rycerska,
ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Piastowska, ul. Świętopełka, ul.
Przemysława II
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„Zadbaj o zdrowie”
– organizatorzy czekają
na partnerów

Organizatorzy Wielkiego Tczewskiego Festynu „Zadbaj o zdrowie” zwracają się z prośbą o
udział w nim przychodni lekarskich i innych firm dbających o
zdrowie mieszkańców. Można
zorganizować stoisko lub punkt
z usługami. Zapewniamy uzgodnioną infrastrukturę. W porozumieniu z organizatorem można
prowadzić dowolną promocję
swojej firmy. Festyny takie odbyły się w latach ubiegłych i spotkały się z wielką przychylnością
władz i mieszkańców, z których
ok. 2500 rok rocznie korzystało z
wszechstronnych porad i zabiegów medycznych.
Festyn odbędzie się na parkingu
Centrum Handlowego „Atrium”
galeria Tczew, 12 czerwca 2016
r. w godz. 15.00-18.00. Udział
firmy będzie z pożytkiem dla
społeczności i będzie promocją
waszej firmy.
Festyn objął patronatem Mirosław Pobłocki, prezydent
Tczewa
KONTAKT: prac_kukowski@
post.pl, tel. 602 406 168

Ogłoszenia
Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Tczewie
(II piętro) zostały wywieszone:
• wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy
Miejskiej Tczew, położonej
na targowisku miejskim
w Tczewie przy ul. Żwirki –
boks handlowy nr 14 o pow.
13,00 m2 w hali nr I, oraz boks
handlowy nr 15 o pow. 13,20
m2 w hali nr I, oznaczonych
nr działki 32/34, obręb 5, KW
GD1T/00016850/3, przeznaczonej do oddania w najem
w drodze II przetargu, w celu
prowadzenia działalności
handlowej.
• wykaz nieruchomości oddawanych w użytkowanie
w drodze bezprzetargowej
na rzecz Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa
Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Tczewie, których Gmina Miejska Tczew
jest użytkownikiem i współużytkownikiem wieczystym
oraz współwłaścicielem.

Od 3 do 5 czerwca

Tczewski Festiwal Gitarowy

W pierwszy czerwcowy weekend
odbędzie się Tczewski Festiwal
Gitarowy połączony z I Ogólnopolskim Konkursem Gitarowym.
Organizatorem imprezy jest Centrum Kultury i Sztuki, a honorowy
patronat nad wydarzeniem objął
prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki.
Tczewski Festiwal Gitarowy jest
doskonałą propozycją dla wszystkich sympatyków muzyki gitarowej. Podczas Festiwalu w murach
tczewskiego Centrum Kultury
i Sztuki odbędą się wykłady, lekcje mistrzowskie oraz trzy koncerty, na których wystąpią znani
i utytułowaniu polscy gitarzyści.
Podczas Festiwalu odbędzie się
I Ogólnopolski Konkurs Gitary
Klasycznej dla dzieci i młodzieży grających solo i w zespołach
kameralnych z udziałem gitary
(szczegółowe informacje w regulaminie konkursu).
W ostatnim dniu na placu Hallera
zorganizowany zostanie koncert
„bicie rekordu” w ilości gitarzystów występujących w jednym
czasie na Tczewskiej Starówce.
Gitarzyści zagrają wspólnie jeden
utwór, po czym wystąpi zespół
z Tczewa ,,Czarne Kwiaty”.
Wstęp wolny.

Podczas koncertu inauguracyjnego wystąpi m.in. Bartosz Paprot

PROGRAM:

3 czerwca (piątek)

sala widowiskowa CKiS
godz. 9.00-16.00 – przesłuchania konkursowe, lekcje
mistrzowskie
godz. 18.00 – KONCERT INAUGURACYJNY – wystąpią:
Monika Dżuła-Radkiewicz
i Bartosz Paprot

4 czerwca (sobota)

sala widowiskowa CKiS
godz. 9.00-16.00 – przesłuchania konkursowe, lekcje
mistrzowskie

godz. 18.00 – KONCERT WIECZORNY – wystąpi Tomasz
Fechner

5 czerwca (niedziela)

sala widowiskowa CKiS
godz. 9.00-16.00 – lekcje mistrzowskie, wykłady
godz. 15.00 – KONCERT LAUREATÓW – ogłoszenie wyniku
konkursu i wręczenie nagród
godz. 16.30 w Parku przy CKiS
– ustalenie rekordu w ilości
gitarzystów
godz. 18.00 KONCERT FINAŁOWY – CZARNE KWIATY.

Cykliczne spotkania w Fabryce Sztuk

Zrozumieć gospodarkę wodną

Fabryka Sztuk i Towarzystwo
Żeglugi Śródlądowej Delta Wisły
w Tczewie zapraszają na cykl spotkań prelekcyjno-dyskusyjnych
„Zrozumieć gospodarkę wodną
naszego kraju”.
W ramach cyklu wystąpią:
28.05 – prof. dr hab. Ryszard Rolbiecki, „Przesłanki zagospodarowania drogi wodnej Dolnej

Wisły”,
25.06 – dr inż. Jan Bogusławski,
„Wisła – najstarszy szlak komunikacyjny Polski”,
24.09 – dr Tomasz Sowiński,
„Kaskada Dolnej Wisły – mity
i rzeczywistość”,
29.10 – Tadeusz Wrycza, „Lodołamanie – organizacja i zarządzanie akcją lodołamania na
Dolnej Wiśle”,

30.11 – dr hab. Marek Grześ, prof.
UMK, „Zagrożenie zatorowe
na rzekach Polski, ze szczególnym uwzględnieniem Dolnej
Wisły”, „Rola stopnia wodnego
we Włocławku i planowanego
stopnia Siarzewo w zmianie
ustroju lodowego Wisły”.
Spotkania odbywają się o godz.
10.00 w Fabryce Sztuk przy ul. 30
Stycznia 4. Wstęp wolny!

Dni Ziemi Tczewskiej

LemON i orkiestry dęte

18 i 19 czerwca na Bulwarze Nadwiślańskim odbędą się Dni Ziemi
Tczewskiej.

Gwiazdą sobotniego wieczoru
będzie grupa LemON. Zespół
w ciągu zaledwie dwóch lat działalności stworzył pięć wielkich
przebojów, zdobył platynową
płytę, liczne nagrody, a przede
wszystkim zgromadził rzeszę
wiernych fanów. Fenomen ze-

społu polega również na tym, że
osiągnął niekwestionowany sukces komercyjny, grając nietuzinkową i wymagającą muzykę.
LemON tworzy 6 muzyków o różnych korzeniach etnicznych pochodzących z różnych krańców
Polski: z Przemkowa, Legnicy,
Świebodzina, Kłobucka, Chełma
i Sokołowa Małopolskiego. Muzyka LemONa to nietuzinkowa

mieszanka gitarowego rocka,
folkowej nostalgii, jazzowej lekkości, które zespaja ze sobą wyjątkowy inteligentny wokal.
W niedzielę 19 czerwca na bulwarze odbędzie się Rewia Orkiestr
Dętych z udziałem ponad 200
muzyków.
Na wszystkie wydarzenia wstęp
wolny.
Szczegóły na www.ckis.tczew.pl

M. Mykowska

Krótko
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PCHLI TARG

Fabryka Sztuk zaprasza

Fabryka Sztuk zaprasza na Pchli Targ, który odbędzie się 5 czerwca w godz. 10.00-17.00 na placu Hallera.

T

o sprzedaż lub wymiana
rzeczy używanych bądź niepotrzebnych: książek, płyt, gier
komputerowych, zabawek dla
dzieci, filmów, antyków, galanterii domowej, wyrobów dekoracyjnych, biżuterii, aparatów
fotograficznych, instrumentów
muzycznych, rekwizytów wojskowych, drobnego rękodzieła,
przedmiotów kolekcjonerskich.
Handel starociami uatrakcyjnią:
animacje dla dzieci, kataryniarz,
muzyka na żywo, warsztaty plastyczne dla dzieci oraz konkursy
dla dorosłych. W tym roku do-

minować będą klimaty pirackie.
Grupa Kamratów i Kamratek
z Fundacji Miasto Projekt poprowadzi mobilną szkółkę i akademię abordażu. Nie zabraknie też
warsztatów cyrkowych, gdzie
znajdą się rekwizyty do nauki
żonglerki, manipulacji przedmiotami, ekwilibrystyki. Widowiskowo zapowiada się malownicza
atrapa masztu pirackiego statku,
który posłuży nie tylko jako plac
zabaw, ale również scenografia
do niezapomnianych zdjęć.
Każdy, kto chce zostać wystawcą
na Pchlim Targu powinien zapo-

znać się z regulaminem, wypełnić
wniosek i dostarczyć go osobiście
lub w wersji zeskanowanej do Fabryki Sztuk przy ul. 30 Stycznia 4.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej:
www.pchlitarg.tczew.pl.
Na czas trwania Pchlego Targu
nastąpi zmiana organizacji ruchu,
a właściciele samochodów proszeni są o usunięcie pojazdów z placu
Hallera, ul. Mickiewicza i Krótkiej.
Udział w wydarzeniu (dla wystawców i gości) jest bezpłatny!

(informacja: Fabryka Sztuk)

 Historia tczewskiej fary
Fabryka Sztuk serdecznie zaprasza na wystawę „Historia
tczewskiej Fary”, która prezentowana będzie od 25 maja do
1 października 2016 r. na terenie węzła komunikacyjnego
przy dworcu PKP w Tczewie.
Wystawa prezentowana jest na
osiemnastu planszach tematycznych, na których opisana
jest historia kościoła i Parafii
Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie. Dzieje tczewskiej
fary, i zarazem miasta, z którym
jest nierozerwalnie związana,
ilustrują archiwalne i współczesne zdjęcia i rysunki. Oglądając wystawę będziemy mogli
zajrzeć do skarbca Fary, poznać
proboszczów którzy gospodarowali Parafią – której historia
sięga XIII wieku oraz zapoznać
się z niezwykle bogatym w detale wnętrzem tczewskiej świątyni, która jest prawdziwym
skarbcem sztuki sakralnej różnych epok.
Wernisaż wystawy odbędzie się
25 maja na terenie węzła komunikacyjnego przy dworcu PKP
w Tczewie o godzinie 10.00
 Wystawa Gremium Malarskiego
Do 5 czerwca w Fabryce Sztuk
można oglądać wystawę prezentującą twórczość członków
Gremium Malarskiego im. Janusza Mokwy.
Twórcą i założycielem Gremium
Malarskiego był malarz i pejzażysta – Janusz Mokwa. Jego
prace znane są w całym kraju
i poza granicami. Prace grupy
prezentowane były na licznych
wystawach zbiorowych i indywidualnych na terenie Tczewa
oraz innych miast. Aktywną
działalność Gremium osłabiła nagła śmierć założyciela,
Janusza Mokwy w 2010 roku.
Po wyborze na następcę jego
przyjaciela Stanisława Buczkowskiego, Gremium powoli
odnowiło swoją aktywną działalność, której zwieńczeniem
była wystawa zagraniczna
w Werder Havel w Niemczech.
25 stycznia 2012 roku Gremium
oficjalnie otrzymało imię Janusza Mokwy. Od śmierci Stanisława Buczkowskiego w styczniu
2012 roku Piotr Wegiera pełnił
funkcję przewodniczącego
Gremium Malarskiego. Obecnie
Gremium przewodniczy Zofia
Gąsiorowska. Gremium liczy ok.
30 członków. Są to ludzie w różnym wieku i różnych profesji,
malujących głównie olejami.
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MOTOCYKLI CZAR

Zbiory Narodowego Archiwum Cyfrowego, sygnatura: 1-B-90

Zawody motocyklowe na placu Wolności w Tczewie

Funkcjonariusze Policji Państwowej podczas pełnienia służby,
lata 1925-1935
Zbiory Narodowego Archiwum Cyfrowego, sygnatura: 1-G-1628-1

isząc o historii motocykli, należy sięgnąć do końca XIX wieku,
kiedy Gottlieb Daimler i Wilhelm
Maybach skonstruowali pierwszy
motocykl, który był drewnianym
rowerem z silnikiem spalinowym
o mocy 0,5 KM przy 650 obr./min.
Podczas pierwszej, niezbyt komfortowej jazdy (z uwagi na nieograniczone niczym drgania), osiągnięto prędkość 12 km/h. Dzieje
pierwszego „motocykla” kończą
się w 1904 roku, gdy pojazd został
strawiony przez ogień.
A jak kształtowała się historia
motocyklizmu w Polsce? Według
statystyk, liczba jednośladów
w 1939 roku wynosiła około 15
tysięcy. W połowie lat 50. motocykli było około 170 tysięcy.
W okresie Polski Ludowej rekordowy w tym aspekcie był 1976
rok, gdy liczba jednośladów wynosiła około 1 900 000. Przeglądając fotograficzne zasoby Narodowego Archiwum Cyfrowego
z okresu międzywojennego,
możemy zauważyć, że motocykle wykorzystywali w codziennej
pracy m.in. policjanci i listonosze.
W czasie drugiej wojny światowej
pojazdy te były używane głównie
przez wojska niemieckie, popularnością cieszyły się zwłaszcza
motory z wózkiem bocznym.
Nadużyciem nie będzie chyba
stwierdzenie, że stałym elementem peerelowskiej rzeczywistości były motocykle i motorowery.
„Eshaelki”, Junaki, Sokoły, Komary
– to nazwy doskonale nam znane, które u niejednej osoby wywołują wspomnienia z lat młodości. W tym miejscu należy dodać,
że pierwsze polskie konstrukcje
pojawiają się już w okresie międzywojennym. Przykładowo
w Opalenicy był produkowany
motocykl Lech z silnikiem dwucylindrowym. Wśród polskich
zakładów produkujących motocykle znalazły się m.in. przedwojenna Huta Ludwików (późniejsze Kieleckie Zakłady Wyrobów
Metalowych), Warszawska Fabryka Motocykli, Wytwórnia Sprzętu
Komunikacyjnego w Świdniku
i Zjednoczone Zakłady Rowerowe w Bydgoszczy.
Oczywiście na polskich drogach
pojawiały się zagraniczne produkcje. Jako ciekawostkę warto
wspomnieć o jednym modelu,
którego zaledwie dwa egzemplarze trafiły do Polski. Mowa o Vincent Black Lightning, używanym
w wyścigach sportowych w latach 50. i 60. Jego cena wynosiła
300 pensji polskiego robotnika.
To na nim Roland Free (leżąc na
motorze, w samym kasku, bieliźnie i tenisówkach) ustanowił

Zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie

P

Polski motocykl Sokół 600 wyprodukowany przez CWS
Warszawa, 1934 r.

rekord prędkości w Ameryce
– 240 km/h. A propos rekordów,
w okolicach Tczewa, na popularnej „berlince”, Franciszek Stachiewicz ustanowił 15 kwietnia

1959 roku rekord Polski w biciu
prędkości na motocyklu. Wynosił
on 149,3 km/h i został pobity na
Junaku 350. Rekord mierzono...
ręcznymi stoperami.

Rajdy, wyścigi, akrobacje na motocyklach – to kolejne zagadnienie związane z historią motocyklizmu. Nie sposób nie wymienić
tutaj chociaż kilka nazwisk polskich gwiazd w tej dziedzinie: Tadeusz Potajało i Tomasz Kamiński
(znani z wyścigów sidecarów, czyli
motocykli z wózkiem bocznym),
Mistrzowie Polski: Włodzimierz
Markowski, Jerzy Mieloch i Ryszard Mankiewicz oraz legendarne rodziny słynące z sukcesów
w wyścigach motocyklowych:
Hennkowie i Ripperowie.
Być może niejeden Czytelnik
pamięta też atrakcję niegdysiejszych festynów, czyli „beczki
śmierci”, w których jeżdżono po
pionowej ścianie drewnianej
konstrukcji w kształcie walca
o kilkumetrowej średnicy i wysokości. Kres „beczek śmierci” nastąpił na początku lat 90.
Zainteresowanym historią motocykli polecamy publikację Tomasza Szczerbickiego „Motocykle
w PRL. Rzecz o motoryzacji i nie
tylko...” (Poznań 2012), na podstawie której powstał niniejszy
artykuł, a żeby wspomnień odżył
czar, warto wybrać się do Fabryki
Sztuk na wystawę motocykli z kolekcji Rafała Komorowskiego.

M. K.
Fabryka Sztuk

Wystawa „Motocykli czar”
– prezentacja kolekcji Rafała
Komorowskiego
31.05-15.06.2016
wernisaż 31.05 godz. 18.00
dziedziniec Fabryki Sztuk
przy ul. 30 Stycznia 4
Wstęp wolny!
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DYŻURY W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW MIESZKAŃCÓW
M irosław Pobłocki, prezydent Tczewa, przyjmuje interesantów
– w czwartki w godz. 15.00–17.00;
zastępcy prezydenta Tczewa – Adam Urban – w czwartki w godz. 15.00–17.00,
Adam Burczyk – w poniedziałki w godz. 14.00–15.30.

PREZYDENT TCZEWA MIROSŁAW POBŁOCKI ZAPRASZA NA
20 •
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GODZ. 10.00
SADZONKI ZA MAKULATURĘ I ELEKTROŚMIECI
•
•
•
•
•
•
•
•

stoiska firm komunalnych
koło fortuny
dmuchańce, trampoliny, zjeżdżalnie
gry, zabawy, konkursy dla dzieci
występy uczestników warsztatów CKiS
darmowe lody dla dzieci
poczęstunek dla wszystkich
zabawy literacko-plastyczne

•

•
•
•
•

stoiska: MBP, Fabryki Sztuk, MOPS,
TCSiR, Dawnego Tczewa, Straży Miejskiej,
Narodowego Muzeum Morskiego
w Gdańsku, Urzędu Miar i Wag
warsztaty artystyczne
rozgrywki sportowe
pokaz zumby
występy tczewskich zespołów

ANDR
E

GODZ. 18.00
LICYTACJA SAMOCHODU MARKI CHEVROLET
SCENA GŁÓWNA
• godz. 19.00-22.00 – koncerty
GOLDEN LIFE I ANDRE
SCENA MAŁA
• godz. 22.05 – koncert zespołu Półtora Gościa

GOL
DEN
LIFE

28 MAJA GODZ. 15.00
BULWAR NADWIŚLAŃSKI

Impreza towarzysząca: PARKRUN TCZEW – start o godz. 9.00 przy ul. Jana z Kolna

