
• �
Panorama miasta • www.wrotatczewa.pl • www.bip.tczew.pl • Maj 2017

BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY SAMORZĄDU MIASTA TCZEWA
NR 5/309 • TCZEW • MAJ 2017 r. ISSN 1234–5911

T c z e w

PANORAMA MIASTA

Więcej na str. 3 

W NUMERZE

Tczew dostanie ponad 50 mln dotacji  na realizację miejskich pro-
jektów. To największe pieniądze z Unii Europejskiej, jakie kiedy-
kolwiek otrzymało miasto. Do 2020 r. Tczew znowu się zmieni 
– wyremontujemy drogi, zbudujemy ścieżki rowerowe, parkingi, 
wykonamy termomodernizacje budynków użyteczności publicz-
nej, zrewitalizujemy osiedle Zatorze i Stare Miasto.

REKORDOWE DOFINANSOWANIE 
DLA TCZEWA

	 Jedności	Narodu,		
Gdańska,	Pułaskiego	
–	wkrótce	ruszą		
inwestycje	drogowe

	 Kontenerowcem		
w	górę	Wisły

	 Życie	to	teatr		
–	niepełnosprawni		
artyści	na	scenie

	 Festyn	samorządowo-
komunalny		
–	zapraszamy	27	maja

	 Pchli	Targ	–	wielkie	
handlowe	święto		
już	4	czerwca
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XXX SESJA
Porządek obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Tczewie na dzień  
25 maja 2017 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.	 otwarcie	sesji	i	powitanie	gości.
2.	 Sprawdzenie	obecności	radnych.
3.	 Przedstawienie	proponowanego	porządku	obrad	sesji.
4.	 Przyjęcie	protokołu	z	sesji	Rady	miejskiej	w	Tczewie	z	27	kwietnia	2017	r.
5.	 informacja	z	działalności	Prezydenta	miasta	Tczewa	za	maj	2017	r.
6.	 informacja	z	zgłoszonych	interpelacji	przez	radnych	w	okresie	od	27	kwietnia	

do	24	maja	2017	r.

ii.	 część	druga:
7.	 Sprawozdanie	z	realizacji	Programu	Współpracy	Gminy	miejskiej	Tczew	z	organizacja-

mi	pozarządowymi	za	2016	rok.
8.	 informacja	o	bieżącym	utrzymaniu	zieleni	na	terenie	miasta.
9.	 analiza	stanu	gospodarki	odpadami	komunalnymi	w	Gminie	miejskiej	Tczew	za	

rok	2016.
10.	 informacja	o	stanie	bezpieczeństwa	na	terenie	miasta	Tczewa.
11.	 Podjęcie	uchwał	w	sprawie:
11.1.	przyjęcia	zasad	udzielania	i	rozliczania	dotacji	celowej	na	dofinansowanie	prac	

związanych	z	modernizacją	źródeł	energii	cieplnej	w	ramach	konkursu	,,czyste	
powietrze	Tczewa”,

11.2.	zmiany	uchwały	w	sprawie	zwolnienia	przedsiębiorców	z	podatku	od	nierucho-
mości	na	terenie	miasta	Tczewa	w	ramach	pomocy	de	minimis,

11.3.	zmiany	uchwały	w	sprawie	zwolnienia	z	podatku	od	nieruchomości	w	ramach	po-
mocy	de	minimis	nieruchomości	zajętych	na	prowadzenie	działalności	gospodar-
czej	w	zakresie	usług	gastronomicznych	położonych	na	terenie	objętym	Progra-
mem	Rewitalizacji	w	obrębie	Starego	miasta	Tczewa,

11.4.	przystąpienia	do	sporządzenia	zmiany	miejscowego	planu	zagospodarowania	
przestrzennego	miasta	Tczewa	dla	obszaru	położonego	przy	ul.	Kazimierza	Wiel-
kiego	w	jednostce	urbanistycznej	umN	6	,,Kolejarz”,

11.5.	przystąpienia	do	zmiany	uchwały	Nr	XXVii/225/2017	Rady	miejskiej	w	Tczewie	
z	dnia	23	lutego	2017	r.	w	sprawie	przyjęcia	Gminnego	Programu	Rewitalizacji	
miasta	Tczewa	na	lata	2016	–	2030,

11.6.	wyrażenia	zgody	na	odstąpienie	od	żądania	zwrotu	bonifikaty	udzielonej	przy	
sprzedaży	nieruchomości	(dotyczy	ul.	Stoczniowców),

11.7.	wyrażenia	zgody	na	odstąpienie	od	żądania	zwrotu	bonifikaty	udzielonej	przy	
sprzedaży	nieruchomości	(dotyczy	ul.	Jagiellońskiej),

11.8.	wyrażenia	zgody	na	odstąpienie	od	żądania	zwrotu	bonifikaty	udzielonej	przy	
sprzedaży	nieruchomości	(dotyczy	ul.	dokerów),

11.9.	zmieniająca	uchwałę	w	sprawie	ustalenia	osobowych	składów	stałych	komisji	
Rady	miejskiej	w	Tczewie	na	okres	kadencji	2014-2018.

6.	 zgłaszanie	interpelacji,	zapytań	oraz	wniosków.
7.	 Wolne	wnioski,	informacje	oraz	oświadczenia	(podziękowania,	życzenia	itp.).

Ilu nas jest?
Na początku maja  br. w Tczewie zameldowanych było 57 908 
osoby, w tym 56 483 na pobyt stały i 1425  na pobyt czasowy. Od 
początku kwietnia ubyły 84 osoby.

Kto jest kim w Radzie Miejskiej
Danuta żywicKa
Urodziłam się w 1954 roku  

w Tczewie, w rodzinie patrio-
tycznej. Moja mama z rodzicami 
i rodzeństwem, mieszkała w Ra-
dzyminie, niedaleko Warszawy. 
Mama, jej siostra i brat byli czyn-
nymi działaczami Armii Krajowej. 
Często byli aresztowani i przesłu-
chiwani przez NKWD. Brat zmarł 
mając 20 lat. Mama i siostra mu-
siały opuścić swoje rodzinne mia-
sto, wybrały Tczew.Tu założyły 
rodziny. Edukację szkolną rozpo-
częłam w 1961 r., w Szkole Pod-
stawowej nr 2 w Tczewie. Po ma-
turze, w Państwowym Technikum 
Rolniczym, rozpoczęłam pracę zawodową. Od 32 lat udzielam 
się społecznie. W latach 1984–1988 byłam członkiem Komite-
tu Osiedlowego Samorządów Mieszkańców w Tczewie oraz Ligii 
Kobiet. W latach 1987–1990 pełniłam funkcję ławnika w Tczewie. 
Od 1999 roku jestem członkiem Tczewskiego Towarzystwa Kultu-
ralnego „Brama”. Należę do Tczewskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. W 2015 roku zakończyłam pracę zawodową w Zakładzie 
Doświadczalnym Oceny Odmian w Lisewie.
W 2014 r., startując w wyborach z okręgu nr 15 (z osiedla „Ko-
lejarz”), po raz pierwszy zostałam radną Rady Miejskiej. Jestem 
bezpartyjna, w Radzie reprezentuję Stowarzyszenie Razem i Od-
powiedzialnie. Często interweniuję w sprawach, z jakimi zwraca-
ją się do mnie mieszkańcy.
W 2015 r. ustawiono na osiedlu gablotę informacyjną, zamonto-
wano lustra dla bezpiecznego wyjazdu z Os. Dominiki. W 2016 r. 
zaangażowałam się w Budżet Obywatelski – jego efektem był re-
mont chodnika przy ulicy Mieszka I oraz iluminacje świąteczne. 
Wymieniona została nawierzchnia przy ul. Grunwaldzkiej, wyko-
nane przejścia dla pieszych do CAON, nowe ławki, wyremontowa-
no schody do sklepu osiedlowego i in. Jestem bardzo zadowolona, 
że w ciągu 2 lat udało mi się załatwić tyle ważnych spraw.
Jestem mężatką, mam dwóch synów Michała i Łukasza oraz tro-
je wnucząt : Jakuba, Julię i Lilianę. Wspólnie z TTK „Bramą”, 
udzielam się charytatywnie. W okresie bożonarodzeniowym gra-
my i śpiewamy w Domach Opieki Społecznej, w Domach Dzie-
cka czy Hospicjum. W wolnych chwilach poświęcam się poezji, 
piszę wiersze, czytam książki. Jestem sponsorem dla uczestników 
Miss i Mistera Złotego Wieku. 
Kontakt : tel. 888-238-115, adres mailowy: danzyw@op.pl

Rozstrzygnięty został konkurs na dyrektorów miejskich placówek 
edukacyjnych – szkół podstawowych nr 2, 5, 8, 11, 12 oraz Publiczne-
go Przedszkola nr 8.
Komisja, w której skład wchodzą przedstawiciele Rady Pedagogicz-
nej, Rady Rodziców, Kuratorium Oświaty w Gdańsku i Urzędu 
Miejskiego, wytypowała kandydatów na stanowiska dyrektorów. 
Jedynie w Szkole Podstawowej nr 11 nastąpi zmiana – Marka 
Trzcińskiego, który odchodzi na emeryturę, zastąpi Piotr Kacz-
marek. W pozostałych placówkach na stanowiskach pozostaną 
dotychczasowi dyrektorzy: w SP 2 – Robert Kraska, w SP 5 – Ga-
briela Makać, w SP 8 – Bożena Dudzińska, w SP 12 – Lidia Wa-
sielewska, w Przedszkolu nr 8 – Jolanta Jank.
Nowi dyrektorzy podejmą obowiązki wraz z nowym rokiem szkol-
nym.

M.Ś.

nowi DyReKtoRzy 
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To rekordowe dofinansowanie – 
Tczew otrzyma ponad 50 mln zł 
dotacji unijnej na realizację miej-
skich projektów. 
Pod koniec kwietnia prezy-
dent Tczewa Mirosław Pobło-
cki podpisał umowy dotyczące 
dofinansowania rozbudowy wę-
zła transportowego oraz termo-
modernizacji.
25 kwietnia prezydent podpisał 
z władzami województwa po-
morskiego, reprezentowanymi 
przez marszałka Mieczysława 
Struka i wicemarszałka Wie-
sława Byczkowskiego, umowę 
o przekazaniu unijnej dotacji 
w ramach mechanizmu Zinte-
growanych Inwestycji Teryto-
rialnych.
Tczewska inwestycja obejmuje 
rozbudowę węzła integracyjne-
go wraz z trasami dojazdowy-
mi. Całkowity koszt realizacji 
projektu wynosi 40,7 mln zł, 
wydatki kwalifikowalne – 26,9 
mln zł, dofinansowanie z bu-
dżetu środków unijnych – 22,9 
mln zł, a wkład własny z budże-
tu miasta – 4 mln zł.
Unijna dotacja zostanie prze-
znaczona na sfinansowanie za-
dań związanych z remontem 
ul. Gdańskiej i al. Zwycięstwa, 
utworzeniem drogi rowerowej 
przy ul. Wojska Polskiego i ul. 
Armii Krajowej oraz budową 
dwupoziomowego parkingu na 
węźle transportowym.
– Dzięki modernizacji poprawi 
się dostępność, sprawność i bez-
pieczeństwo funkcjonowania 

Ponad 50 mln zł dofinansowania dla tczewa

na węzeł integRacyjny, teRMoMoDeRnizacje i Rewitalizację

tczewskiego węzła transporto-
wego – zapewnia prezydent M. 
Pobłocki. – Planowane trasy 
stworzą, wspólnie z istniejący-
mi już odcinkami, sieć dojazdu 

do węzła z wszystkich kierun-
ków miasta, umożliwią płyn-
niejszy i bezpieczniejszy prze-
jazd osobom dojeżdżającym 
rowerem do dworca z osad pod-
miejskich.

Projekt zostanie zrealizowany 
do końca listopada 2020 r. Pla-
nuje się, że z wybudowanej in-
frastruktury rocznie skorzysta 
4,3 mln pasażerów.

Dwa dni później, 27 kwietnia, w 
Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska w Gdańsku prezydent 
Tczewa podpisał kolejną umowę 
– na dofinansowania na zadania z 
zakresu termomodernizacji. Tczew 

pozyskał około 8 mln zł, wkład 
własny to 3,3 mln zł. Zadania będą 
realizowane przy unijnym wspar-
ciu w ramach tzw. Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych. 
Projekt dotyczy budynków uży-
teczności publicznej należących do 
gminy miejskiej Tczew. Obecnie 
trwa termomodernizacja w Szko-
le Podstawowej nr 10, w tym roku 
ruszą prace związane z termomo-
dernizacja Sportowej Szkoły Pod-
stawowej nr 2 i Gimnazjum nr 3, 
czyli przyszłej Szkoły Podstawowej 
nr 4 oraz Przedszkola nr 8.
Jeszcze w maju czeka nas podpi-
sanie kolejnej umowy, dotyczą-
cej projektu rewitalizacji, o war-
tości ponad 15 mln zł.

M.M. /M.Ś.

Serdeczne wyrazy współczucia  

Rodzinie i Bliskim Zmarłego 
składa prezydent Tczewa  

oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie

11 maja odszedł Janusz Cześnik 
(Dziadek), jeden z najbardziej 
rozpoznawalnych tczewskich 
dziennikarzy.

Od 25 lat był związany z Wy-
dawnictwem Pomorskim, po-
czątkowo jako korektor, potem 
redaktor „Gazety Tczewskiej”  
i „Gazety Malborskiej”. Nie 
było dla niego zbyt trudnych 
ani mało ważnych tematów. 
Znany był w wielu instytucjach, 
urzędach, oczywiście również 
w Urzędzie Miejskim w Tcze-
wie. Nie ustępował, dopóki nie 
zdobył potrzebnych informa-

PożegnaliśMy janusza cześniKa

cji. Chętnie słuchał ludzi i ich 
problemy zawsze były dla niego 
istotne. Z takim samym zapa-
łem pisał o miejskich inwesty-

cjach, jak o dziurach w chod-
niku czy codziennych troskach 
mieszkańców miasta. Często 
relacjonował tczewskie  imprezy 
i wydarzenia, dlatego na próż-
no czekaliśmy na niego 11 maja 
podczas jubileuszu 10-lecia Fa-

Mirosław Pobłocki, prezydent Tczewa:

–	W	 sumie,	 z	 unii	 europejskiej	 do	 budżetu	 miasta	
wpłynie	bezzwrotnie	ponad	50	mln	zł.	To	największe	
pieniądze	unijne,	jakie	kiedykolwiek	otrzymało	miasto	
Tczew.	Jest	to	olbrzymi	sukces,	za	którym	stoi	wieloletnia	
praca	urzędników.	dzięki	tym	projektom	Tczew	znowu	
się	zmieni.	Bardzo	za	to	dziękuję.

bryki Sztuk. Wówczas jeszcze 
nie wiedzieliśmy…
Janusz Cześnik miał 56 lat.
Pogrzeb Janusza odbył się 20 
maja na Cmentarzu Komunal-
nym w Tczewie. 
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Szymon Morus oraz Tomasz Wendt 
zostali wyróżnieni prestiżowymi 
nagrodami artystycznymi. 

Tomasz Wendt, muzyk, a przy 
tym syn znanego tczewskiego 
muzyka Adama Wendta, zdo-
był nagrodę Fryderyka w ka-
tegorii Jazzowy Debiut Fono-
graficzny.
FRYDERYKI to nagrody przy-
znawane przez polskie środo-
wisko muzyczne – muzyków, 
autorów, kompozytorów, pro-
ducentów muzycznych, dzien-
nikarzy i branżę fonograficzną, 
zrzeszonych w Akademii Fono-
graficznej.
– Wielka radość! Dziękuję za 
wsparcie i dziękuję wszystkim, 
którzy przyczynili się do po-
wstania tego albumu „Behind 
The Strings”. Wooow!!!!! P.S: 
Zaraz gramy płytowy mate-
riał na Jazz Nad Odrą 2017!!”– 
pisze na Facebooku zdobywca 
Fryderyka.
Tomasz Wendt jest doktoran-
tem Akademii Muzycznej we 
Wrocławiu – pochodzi z Bał-
dowa. Jego ukochanym instru-
mentem jest saksofon. Ojciec 
Tomasza – Adam Wendt – rów-
nież gra na saksofonie – jako 

Prezydent Miasta Tczewa Miro-
sław Pobłocki zaprasza wszyst-
kich mieszkańców Tczewa do 
udziału w ankiecie „Czy jesteś 
za niewpuszczaniem do Tczewa 
cyrku z tresowanymi zwierzę-
tami?” – czyli zakazem wystę-
pów cyrkowych z udziałem tre-
sowanych zwierząt w Tczewie. 
Jest to inicjatywa prezydenta, 
która powstała m.in. po otrzy-
manych głosach od obrońców 
zwierząt – chodzi o Koalicję 
Cyrk Bez Zwierząt.
Ankieta dostępna jest pod adresem: 
www.cyrkbezzwierzat.tczew.pl
Ankieta będzie trwać miesiąc, 
zbieranie głosów potrwa do 12 
czerwca 2017 r. Po tym czasie 
prezydent chciałby podjąć się 
wprowadzenia głosów miesz-
kańców Tczewa w życie miasta 
– tzn. wprowadzić nowe (do-
zwolone) akty prawne lub pozo-
stawić wszystko bez zmian.

TCZEWSCy ARTyśCI WyRóżNIENI

solista i muzyk sesyjny współ-
pracował lub nadal współpra-
cuje z jazzową czołówką Pol-
ski oraz wykonawcami muzyki 
pop (m.in. K. Prońko, E. Bem, 
G. Ciechowski, L. Szafran, M. 
Szcześniak).
To nie pierwsza nagroda dla 
młodego muzyka. Tomasz 
Wendt wyróżniony został tak-
że Nagrodą Ministra Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego, 
jako jeden z najzdolniejszych 
studentów uczelni artystycz-
nych w Polsce. Współpraco-

wał z takimi znanymi muzy-
kami jak: Grzegorz Nagórski, 
Piotr Wojtasik, Dean Brown, 
Karen Carroll, Bernard Mase-
li, Zbigniew Jakubek, Krzysz-
tof Zawadzki, Piotr Schmidt, 
Francesco Angiuli, Jacek Na-
mysłowski, Arek Skolik, Adam 
Kowalewski, Eric Allen czy 
Bernard Mergner.
Laureatem innego ważne-
go  wyróżnienia – Pomor-
skiej Nadziei Artystycznej, 
został także tczewianin Szy-
mon Morus, założyciel Or-

kiestry Kameralnej Progress. 
Pomorska Nagroda A r t y-
styczna jest najważniejszą na-
grodą samorządu wojewódz-
twa pomorskiego kierowaną 
do środowiska artystycznego 
województwa pomorskiego. 
Honoruje najbardziej znaczące 
wydarzenia, jakie miały miej-
sce w roku poprzedzającym jej 
wręczenie. Nagroda przyzna-
wana jest młodym uzdolnio-
nym artystom. Wyróżnienie 
przyznano za kierownictwo 
muzyczne opery „Czarna ma-
ska” Krzysztofa Pendereckiego, 
którą tczewianin mistrzowsko 
poprowadził w Operze Bałty-
ckiej w Gdańsku oraz w Tea-
trze Wielkim Operze Narodo-
wej w Warszawie.
Szymon Morus jest absolwen-
tem dyrygentury symfoniczno–
operowej gdańskiej Akademii 
Muzycznej w klasie prof. Woj-
ciecha Rajskiego oraz absolwen-
tem tej uczelni w klasie skrzypiec 
dr Andrzeja Kacprzaka. Jest za-
łożycielem, dyrygentem oraz dy-
rektorem artystycznym Orkie-
stry Kameralnej PROGRESS, 
której trzon tworzą utytułowa-
ni soliści, kameraliści, laureaci 
wielu ogólnopolskich i między-
narodowych konkursów.

Laureat Fryderyka – Tomasz Wendt (pierwszy z prawej)

Już po raz czwarty, w sobotę 13 
maja, Miejska Biblioteka Publicz-
na w Tczewie zorganizowała Wy-
mienialnię Książek. 
Akcja miała na celu promowa-
nie czytelnictwa, ocalenie od 
zapomnienia ulubionych i zna-
nych tytułów, jak również po-
dzielenie się nimi z innymi. 
Udział w wydarzeniu wzięło 
ponad 200 osób. 
Na czym polegała wymienial-
nia?
Na uczestników czekało po-
nad 1500 publikacji, specjal-
nie wyselekcjonowanych na tę 
okazję. Jedynym warunkiem 
uczestnictwa było przynie-
sienie swoich książek i zabra-
nie w zamian poszukiwanych 
tytułów. 
Akcja cieszy coraz większym 
zainteresowaniem. W pierwszej 
edycji Wymienialni, w grudniu 

już Po Raz czwaRty wyMieniliśMy się KsiążKaMi

2015 r., wzięło udział ponad 50 
osób, w drugiej – w maju 2016 r. 
– 120, natomiast w trzeciej, zor-
ganizowanej w grudniu 2016 r., 
180 osób.
Część z książek pozostawio-
nych do dyspozycji biblioteki 
zostanie włączona do zbiorów 
książnicy.

Wszystkich uczestników akcji, 
jak również tych, którzy tym 
razem nie zdołali wziąć w niej 
udziału, już teraz zapraszamy 
na kolejną jej edycję, która od-
będzie w sobotę 18 listopada  
w godzinach od 11 do 14. Wstęp 
bezpłatny.

(MBP Tczew)

ankieta – czy wpuszczać 
cyrk do tczewa?

J.	
ch
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Zakończyły się już 
przetargi na remon-
ty ulic Pułaskiego, 
Jedności Narodu, 
Gdańskiej oraz dro-
gi do firmy Koral. 
Wkrótce rozpoczną 
się inwestycje.
Do przetargu na przebudowę 
ulicy Pułaskiego (etap I) i drogi 
dojazdowej do firmy KORAL  
zgłosiły się po 2 firmy.
Pierwsze zadanie obejmuje 
m.in. przebudowę odcinka uli-
cy Pułaskiego o długości 250 m 
(od strony ul. Czyżykowskiej), 
przebudowę skrzyżowania ul. 
Pułaskiego z ulicą Gen. H. Dą-
browskiego, budowę chodni-
ków, budowę kanalizacji desz-
czowej, przebudowę istniejącej 
sieci wodociągowej, renowację 
kanalizacji sanitarnej, przebu-
dowę istniejącej sieci telekomu-
nikacyjnej, budowę sieci oświet-
lenia drogowego. 
Najniższą cenę zaoferowała fir-
ma Eurovia Polska Spółka Ak-
cyjna z Kobierzyc, która zapro-
ponowała wykonanie zadania za 
1 290 748,62 zł, w terminie do 
końca września br.

W tym roku na 
Bulwarze Nadwi-
ślańskim powstaną 
nowe miejsca do 
zabawy. Część urzą-
dzeń będzie dosto-
sowana do potrzeb 
dzieci niepełno-
sprawnych.
Ogłoszony zosta ł przetarg 
na dostawę wraz z montażem 
urządzeń zabawowych dla wy-
posażenia placu zabaw zloka-
lizowanego na Bulwarze Nad-
wiślańskim w Tczewie. Swoją 
ofertę zgłosiła firma z Katowic, 
która zamierza wykonać zada-
nie za ponad 120 tys. zł. 

D r u g ie  z ad a n ie  obe jmu-
je, oprócz przebudowy dro-
gi dojazdowej do firmy Koral 
(ok. 380 m), budowę chodni-
ka i miejsc postojowych, budo-
wę tymczasowej drogi techno-
logicznej, budowę kanalizacji 
deszczowej, regulację i renowa-
cję kanalizacji sanitarnej, prze-
budowę istniejącej sieci tele-
komunikacyjnej, budowę sieci 
oświetlenia drogowego, przebu-
dowę sieci energetycznej.
Najniższą cenę zaoferowała fir-
ma B&Wz Pruszcza Gd. która 
zaproponowała wykonanie za-
dania za 790 tys. zł, w terminie 
do 12 września br.

Umowy w sprawie wykona-
nia mają być podpisane jesz-
cze w maju.

Do przetargu na remont ul. 
Jedności Narodu (III etap)  
i Gdańskiej (II etap) wpły-
nęły 4 oferty. Najkorzystniej-
szą złożyła firma Strabag – za 
10 128 388 zł. Umowa ma zo-
stać podpisana w maju.

Przedmiotem zamówienia jest 
rozbudowa węzła integracyjne-
go – przebudowa ul. Gdańskiej 
w Tczewie (etap II), budowa sy-
stemu tras rowerowych; prze-
budowa ul. Jedności Narodu  
w Tczewie (etap III).

Remont ul. Jedności Narodu 
rozpoczęty został w ubiegłym 
roku. Do wykonania pozostał 
jeszcze 350-metrowy odcinek 
od strony ul. Gdańskiej. Władze 
miasta zaplanowały również re-
mont całej ulicy Gdańskiej, ale 
ze względu na wielkość, koszty 
zadania oraz uciążliwość, jaką 
przebudowa oznacza dla ko-
munikacji w mieście, postano-
wiono podzielić tę inwestycje 
na kilka etapów. Pierwszy etap 
zrealizowany został w ubiegłym 
roku, gdy przebudowane zosta-
ło rondo u zbiegu ul. 1 Maja  
i wiaduktów. W tym roku wyre-
montowany ma zostać fragment 
– od skrzyżowania z al. Solidar-
ności w kierunku skrzyżowa-
nia z ul. Jedności Narodu i jesz-
cze dalej (przed skrzyżowaniem  
z ul. Chłodną). Inwestycja bę-
dzie kompleksowa, co oznacza 
nie tylko remont nawierzchni  
i chodników, ale też przebudowę 
instalacji podziemnych, nowe 
oświetlenie i budowę ścieżki 
rowerowej. Przebudowane zo-
stanie również skrzyżowanie  
z ul. Sadową.
Inwestycja zostanie dofinanso-
wana w ramach przedsięwzię-
cia ZIT, ze środków RPO Wo-
jewództwa Pomorskiego na lata 
2014-2020.

M.M.

PułasKiego, jeDności naRoDu, gDańsKa – wKRótce ReMonty

Wkrótce rozpocznie się remont ul. Jedności Narodu i Gdańskiej

BęDą nowe Place zaBaw na BulwaRze naDwiślańsKiM

Na placu zabaw (zlokalizowa-
nym tuż obok punktu widokowe-
go) pojawią się m.in. nowy zestaw 
zabawowy, zestaw wspinaczko-
wy,  huśtawki. Inwestycja będzie 
realizowana w ramach Budżetu 
Obywatelskiego Tczewa 2017.

Ponadto modernizację placu 
zabaw na Bulwarze Nadwi-
ślańskim planuje także Za-
k ład Usług Komunalnych. 
W całości zostanie wymie-
n iony og rodzony plac za-
baw dla najmłodszych dzie-

ci (obecnie zdemontowany), 
położona zostanie bezpiecz-
na poliuretanowa nawierzch-
nia. Na placu zabaw pojawią 
się m.in. urządzenia integra-
cyjne, z których bezpiecznie 
korzystać będą mogły dzieci 
niepełnosprawne. Doposażo-
ne zostanie też miejsce obok 
placu zabaw dla najmłodszych 
– tam gdzie powstaje plac za-
baw w ramach Budżetu Oby-
watelskiego.
Bulwar jest miejscem dla osób 
w każdym wieku, którzy cenią 
mniej lub bardziej aktywny wy-
poczynek. Są tam już m.in. pla-
ce zabaw, boisko do siatkówki 
plażowej, siłownia pod chmur-
ką, altanki, zraszacz, ścieżki ro-
werowe, trasy do spacerowania 
i biegania.

M.M.
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Miejska Biblioteka Publiczna roz-
poczęła akcję „Bilet po książkę”, 
która ma przyczynić się do pozy-
skania nowych czytelników. Do 
szkół podstawowych w naszym 
mieście dotarli pracownicy biblio-
teki, którzy rozdali uczniom spe-
cjalne karnety-bilety. Akcja skie-
rowana jest do wszystkich dzieci, 
szczególnie do tych, które do bi-
blioteki jeszcze nie należą.
Zabawa w zbieranie pieczą-
tek na biletach ma na celu roz-
powszechnianie czytelnictwa 
wśród dzieci w tej grupie wieko-
wej. Dodatkową atrakcją będą 
dyplomy „Czytelniczego eks-
presu” oraz nagrody dla dzie-
ci, które przeczytają najwięcej 
książek w terminie od marca do 
października.
Jednocześnie od marca 2017 
roku, w Filii nr 1 odbierać moż-
na „Bilet po książkę”, upoważ-
niający do udziału w akcji czytel-
niczej skierowanej do dorosłych. 

W kwietniu Filię nr 9 Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Tczewie 
odwiedziła Anna Boderek-Po-
cheć – tczewska autorka książek 
dla dzieci: „Marcel i zagadka pra-
dziadka” oraz „Marcel i tajemni-
ca profesora”.
Spotkanie odbyło się w ramach 
Dyskusyjnego Klubu Książki 
dla Dzieci działającego przy bi-
bliotece, a wzięli w nim udział 
jego członkowie.Na począt-
ku pani Anna opowiedziała, 
że do napisania przygód Mar-
cela zainspirował ją syn, któ-

Bilet Po KsiążKę – aKcja MiejsKiej BiBlioteKi PuBlicznej

Zadaniem uczestników jest ze-
branie ośmiu pieczątek w za-
mian za realizację ośmiu wy-
zwań literackich, związanych 
tematycznie z czterema hasłami 
głównymi: przygodą, porada-
mi, fantastyką oraz kryminałem. 
W obrębie każdego hasła prze-
wodniego mieszczą się dwa te-
maty, mające zainspirować czy-
telnika i skłonić go do wyboru 

książki po którą, ze względu na 
swoje czytelnicze upodobania, 
nie sięgnąłby samodzielnie. O 
wyborze książki decyduje to, co 
znajduje się na okładce, jej ko-
lorystyka bądź słowa zawarte w 
tytule. W kwietniu, w związku 
z promowaniem szeroko rozu-
mianej tematyki przygodowej, 
na uczestników akcji czeka wy-
zwanie pierwsze, czyli CIEPŁO 

i wszystko to, co z ciepłem się 
kojarzy, czyli konkretne słowa, 
egzotyczne zakątki, zestawienia 
barw bądź ilustracje okładkowe 
w wydaniu wakacyjnym. Oso-
by, które w terminie od kwietnia 
do października zbiorą komplet 
pieczątek wezmą udział w loso-
waniu atrakcyjnych nagród. Go-
rąco zachęcamy wszystkich mi-
łośników książek do wyruszenia 
w niezapomnianą podróż.
Czytelniczy Ekspres to projekt 
nawiązujący do bogatej historii 
Tczewa, miasta kolejarzy. Jego 
głównym celem jest promowanie 
czytelnictwa, a biblioteka stano-
wi lokomotywę, ciągnącą 4 wa-
gony: przygodę, porady, krymi-
nał oraz fantastykę. Przez cały 
2017 rok odbywać się będą spot-
kania z pisarzami, wpisującymi 
się w tematykę poszczególnych 
wagonów. Projekt uzyskał do-
finansowanie Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego. 

(MBP)

sPotKanie z anną BoDeReK-Pocheć

rego nie interesowały czytane 
wcześniej książki. On też był 
jej redaktorem i wskazał błędy  
w pierwszej wersji powieści. 
Autorka pytała uczestników 
spotkania, czy wiedzą kto two-
rzy książkę. Po ustaleniu tych 
faktów, przeszła do następnej 
części – czytała fragmenty swo-
ich powieści. Okazało się, że 
są w nich znaleźć opisy miejsc, 
które znajdziemy tylko w na-
szym mieście. Zadaniem dzieci 
było odgadnięcie, gdzie w Tcze-
wie się znajdują.

Podczas spotkania były także zagad-
ki detektywistyczne, a dzieci zasy-
pały panią Annę gradem zaskaku-
jących odpowiedzi. Zadawały także 
mnóstwo pytań dotyczących nie tyl-
ko książek, ale także samej autorki.
Na zakończenie były pamiątkowe 
zdjęcia, rozdawanie autografów, 
chętni mogli kupić książki. Spot-
kanie było bardzo udane. Anna 
Boderek-Pocheć na pewno zyskała 
nowych czytelników swoich ksią-
żek, a dzieci – możliwość bezpo-
średniego kontaktu z pisarką.

(MBP)

Ogłoszenia
Prezydent Miasta Tczewa in-
formuje, że na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Tczewie 
(II piętro) zostały wywieszone:
 wykaz nieruchomości grun-
towej, oznaczonej jako dział-
ka nr 650/23, obręb 9, KW 
nr GD1T/00016854/1, po-
łożonej przy ul. Iwaszkiewi-
cza, przeznaczonej do od-
dania w dzierżawę, w części  
o powierzchni 179 m2, w celu 
uprawy warzyw oraz pod za-
gospodarowanie zielenią; 
 wykaz nieruchomości grun-
towej, oznaczonej jako dział-
ka nr 513/31, obręb 9, KW nr 
GD1T/00016854/1, położo-
nej przy ul. Nowowiejskiej, 
przeznaczonej do oddania 
w dzierżawę, w części o po-
wierzchni 63 m2, w celach re-
kreacyjnych;  
 wykaz nieruchomości grun-
towej, oznaczonej jako dział-
ka nr 288/4, obręb 6, KW nr 
GD1T/00016851/0, położo-
nej przy al. Zwycięstwa, prze-
znaczonej do oddania w dzier-
żawę, w części o powierzchni 
120 m2, w celu ustawienia 
ogródka letniego stanowiące-
go część lodziarni. 
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Krótko
	Wycieczka	z	dreszczykiem
Stowarzyszenie	„Wspólnie	dzieciom”	oraz	
Stowarzyszenie	„Gospodarcze	Kociewie”	
17	czerwca	zapraszają	na	wycieczkę	tych,	
którzy	chcą	poczuć	dreszczyk	emocji.
W	czasie	pobytu	na	poligonie	w	dą-
brówce	k/	Wejherowa	można	będzie	
odnowić	 przeżycia	 wojskowe	 i	 po-
chwalić	się	rodzinie	i	znajomym	swymi	
umiejętnościami.	zapisy	pod	numerem:	
601	69	18	50.
Podstawowy	 koszt	 33	 zł	 obejmuje:	
opłatę	 przejazdu	 autokarem,	 ubez-
pieczenie,	przejazd	pojazdem	gąsie-
nicowym	BaT-m,	ognisko	(kiełbaski	we	
własnym	zakresie).
dodatkowe	atrakcje	dla	chętnych	(do-
datkowo	płatne):
•	 przejazd	czołgiem	PaNTeRa	
• przejazd	czołgiem	T-55	
• zwiedzanie	muzeum	saperskiego	

„eXPloSiVe”	 i	 muzeum	Techniki	
Wojskowej	„GRyF”	

• grochówka	z	wkładką	
• szukanie	min	na	polu	minowym
• rzuty	granatem
• 5	strzałów	z	wiatrówki
• 50	strzałów	z	aSG	kałasznikow.

	Wakacyjne	wycieczki
Stowarzyszenie	„Wspólnie	dzieciom”	za-
prasza	dzieci	wraz	z	opiekunami	na	4	wy-
cieczki	organizowane	w	okresie	wakacji.
•	 Gdańsk	Narodowe	muzeum		

morskie	–	8	lipca	–	koszt	12,25	zł
•	 Wizyta	 w	 Narodowym	 muzeum	

morskim	w	Gdańsku,	gdzie	uczestni-
cy	zapoznają	się	z	dziejami	Gdańska	i	
Pomorza,	zabytkami	wydobywanymi	
ze	środowiska	mokrego,	realiami	życia	
na	 XVii-wiecznym	 okręcie,	 poznają	
pierwszy	zbudowany	w	Polsce	statek	
pełnomorski,	podczas	wirtualnej	podró-
ży	zwiedzą	stocznię,	poznają	jednostki	
pływające	Ghany,	Tajlandii	i	innych	eg-
zotycznych	krajów,	będą	uczestniczyli	
w	zwiedzaniu	wystawy	interaktywnej	
„ludzie	–	statki	–	porty”

•	 aquapark	Sopot	29	lipca	–	15,65	zł
•	 Rejs	statkiem	na	Westerplatte		

–	5	sierpnia	–	17,67	zł	
	 uczestnicy	zapoznają	się	z	topografią	

półwyspu,	rozmieszczeniem	obiektów	
tworzących	w	1939	r.	system	obrony	
Wojskowej	 Składnicy	 Tranzytowej	
oraz	przebiegiem	działań	obronnych	
w	1939	r.,	zwiedzą	wystawę	plene-
rową	przygotowaną	przez	muzeum	
ii	Wojny	Światowej	„Westerplatte:	Ku-
rort	–	Bastion	–	Symbol”.	W	drodze	
powrotnej	–	zwiedzanie		Jarmarku	
dominikańskiego.

•	dzień	w	oliwskim	zoo	19	sierpnia	
–	11,15	zł

To miejsce, gdzie w życie wcie-
lane są najbardziej szalone po-
mysły, kipiące energią i otwarte 
dla wszystkich. Tczewska Fabryka 
Sztuk świętuje swoje 10-lecie.
11 maja na dziedzińcu Fabry-
ki Sztuk odbyła się uroczystość 
z okazji jubileuszu. Przybyli ci, 
którzy z placówką związani są 
od początku, tworzyli ją, współ-
pracowali i przyjaciele tego nie-
zwykłego miejsca. Mnóstwo 
życzeń i gratulacji kierowanych 
było do Alicji Gajewskiej, dy-
rektor placówki oraz pracowni-
ków. Podziękowania trafiły też 
do licznego grona tych, którzy 
wspierali Fabrykę Sztuk.
– Fabryka Sztuk od momentu po-
wstania – wówczas jeszcze pod 
nazwą Centrum Wystawien-
niczo–Regionalne Dolnej Wi-
sły,  jest jedną z najprężniejszych  
i najbardziej aktywnych instytucji 
promujących miasto, region, jego 
tradycję i dziedzictwo. Zróżni-
cowana i stale wzbogacana ofer-
ta sprawia, że jest to miejsce, któ-
re przyciąga, fascynuje, rozbudza 
i rozwija zainteresowania – mówi 
Mirosław Pobłocki, prezydent 
Tczewa. – Gratuluję stworzenia 
prężnego, kreatywnego zespo-
łu, bo to przede wszystkim lu-
dzie, a nie mury, tworzą tę insty-
tucję i są jej największą wartością. 
Dziękuję za tę niezwykła pasję  
i pracowitość.
Podczas uroczystości, odzna-
czony został Józef Ziółkow-
ski, pracownik Fabryki Sztuk. 

FABRyKA SZTUK – JEST Z NAMI OD 10 LAT

Otrzymał medal „Gloria Artis” 
przyznany przez Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowe-
go. Medal wręczył prezydent 
Tczewa Mirosław Pobłocki.
– Jestem szczęśliwy, że stałem 
się częścią tczewskiej fabryki 
historii – powiedział wzruszo-
ny J. Ziółkowski.
Fabryce Sztuk przyznano rów-
nież nagrodę Stowarzyszenia Na-
ukowego Archeologów Polskich 
za popularyzację archeologii.  
Przez 10 minionych lat  Fabry-
ka Sztuk zorganizowała 329 wy-
staw, przeprowadziła 6600 zajęć 
edukacyjnych , w których wzięło 
udział ponad 120 tys. osób, wy-
dała 21 publikacji, odwiedziło ją 
600 tys. gości, z czego ponad 120 
tys. turystów, jednak jak pod-
kreśla dyr Alicja Gajewska, to 

nie cyfry są najważniejsze: – Nie 
można ująć w żadnych statysty-
kach tego, czym nasi goście ob-
darowują nas na co dzień: uśmie-
chów, chwil wzruszeń, podziwu, 
słów podziękowań. To wszystko 
nadaje sens naszej pracy.
– Wszystko co, dotychczas uda-
ło nam się osiągnąć, nie byłoby 
możliwe bez ogromnej życz-
liwości, zrozumienia i pomo-
cy udzielanej przez samorząd 
miasta Tczewa. Dziękuję rów-
nież darczyńcom za ich hojność  
i życzliwość. Przed nami kolej-
ne lata działalności, mam na-
dzieję, że również udane.– po-
wiedziała Alicja Gajewska.
Jubileuszowa galę urozmaicili 
muzycy:  grupa Goorsky Squ-
ad oraz Paweł Nowak.

M.M.

Przyjaciele Fabryki Sztuk zostali obdarowani zegarami wykonanymi w tutejszej pracowni ceramicznej  
(od lewej Zenon Odya – były prezydent Tczewa, Mirosław Pobocki – obecny prezydent Tczewa, Jerzy Litwin 
– dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego i Zyta Myszka – była sekretarz miasta).

Medal „Gloria Artis” otrzymał Józef Ziólkowski
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Tel. alarmowy 986
Fax 58 77 59 338
Dyżurny Straży Miejskiej  
58 77 59 371

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

W kwietniu tczewska Straż Miej-
ska odnotowała 782 interwen-
cje, w tym 357 zgłoszonych przez 
mieszkańców i przedstawicieli in-
stytucji, 121 – od operatorów mo-
nitoringu, 116 zgłoszonych przez 
dyżurnych Komendy Powiatowej 
Policji w Tczewie oraz 188 – to in-
terwencje własne strażników.

• Przewieziono 7 osób z upo-
jeniem alkoholowym: 3 – 
do miejsca zamieszkania, 3 
– do pogotowia socjalnego  
w Elblągu, 1 – do szpitala  
w Tczewie.

• Przeprowadzono 69 wspól-
nych patroli z funkcjona-
riuszami KPP oraz 1 wspól-
ną kontrolę z pracownikami 
Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej (kontrola  
z MOPS dotyczyła osób 
bezdomnych).

• Osadzeni z Aresztu Śled-
czego w Starogardzie Gd. 
wykonując prace porządko-
we na terenie Tczewa zebra-
li 238 worków śmieci (po 120 
l każdy) oraz pół przyczepy 
ciągnikowej zebranych liści 
i 1 przyczepę śmieci pozo-
stawionych przez osoby bez-
domne (koce, plastiki, stara 

Tczewska Straż 
Miejska często 
uczestniczy w fe-
stynach i wydarze-
niach plenerowych 
organizowanych  
dla mieszkańców. 
Funkcjonariusze pilnują po-
rządku, ale również prowadzą 
zajęcia profilaktyczne z dzieć-
mi. Gry i konkursy organizo-
wane przez strażników zawsze 
wzbudzają zainteresowanie naj-
młodszych, przy okazji ucząc 
ich m.in. właściwych zacho-

PROFILAKTyKA TAKżE NA FESTyNACh

wań na drodze i zasad bezpie-
czeństwa.
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odzież, obudowy telewizo-
rów, poduszki itd.). Usuwano 
śmieci m.in. z Os. Bajkowe-
go, Starego Miasta, Sucho-
strzyg, Nowego Miasta.

• Dzielnicowi strażnicy miej-
scy dzia łający na osied-
lach Suchostrzygi i Bajko-
wym podjęli 39 interwencji 
własnych oraz 49 zleconych 
(przez administracje i miesz-
kańców osiedli, dyżurnych 
SM), nałożyli 28 mandatów 
karnych na łącznie 3600 zł, 
wystawili 15 wezwań dla 

sprawców wykroczeń drogo-
wych oraz 20 osób pouczyli. 

 Na terenie Starego Miasta 
i Czyżykowa dzielnicowi 
podjęli 30 interwencji włas-
nych oraz 83 zlecone, nało-
żyli 9 mandatów karnych na 
łącznie 500 zł, wystawili 6 
wezwań dla sprawców wy-
kroczeń drogowych oraz 28 
osób pouczyli. 

 Interwencje dzielnicowych 
dotyczą głównie spraw po-
rządkowych, spożywania 
alkoholu w miejscach pub-

licznych, wykroczeń drogo-
wych.

• W 2 placówkach przepro-
wadzono kontrole dotyczą-
ce posiadania umów na wy-
wóz odpadów stałych. Nie 
stwierdzono nieprawidło-
wości.

• Do Komendy Powiatowej 
Policji przekazano materia-
ły z monitoringu dotyczą-
ce: zgonu (20.04) , wypad-
ku przy pracy (20.04), dwóch 
kolizji drogowych (20.04), 
potrącenia pieszego (21.04), 
nielegalnej działalności – au-
tomaty do gier (22.04), kra-
dzieży pojazdów (24 i 28.04), 
włamania (26.04).

• Przeprowadzono działania 
dotyczące egzekwowania od 
właścicieli psów niezgodnego 
z przepisami wyprowadza-
nia czworonogów i sprząta-
nia po nich. Przeprowadzo-
no 24 interwencje. Nałożono 
1 mandat karny (100 zł) za 
niezgodne z przepisami wy-
prowadzanie psów oraz 2 
mandaty karne z niesprząta-
nie po psach (łącznie 150 zł). 
Pouczono 3 osoby. 8-krotnie 
zgłoszono do schroniska in-
formację o psach bez opieki.

STRAż MIEJSKA W KWIETNIU 

Osadzeni z Aresztu Śledczego w Starogardzie Gd. porządkowali m.in. 
teren przy ul. Targowej 

Nie inaczej było podczas fe-
stynu z okazji Dnia Godności 

Osoby Niepełnosprawnej, któ-
ry na tczewskim placu Hallera 
odbył się  9 maja. 

Imprezę zorganizowało tczew-
skie  koło Polskiego Stowarzy-
szenia na Rzecz Osób z Niepeł-
nosprawnością Intelektualną. 

Odwiedzający kiermasz mo-
gli nie tylko podziwiać wy-
roby artystyczne wykonane 
przez osoby niepełnospraw-
ne, ale też je kupić. Swoje wy-
roby zaprezentowały ośrodki  
z  D a ma s z k i ,  S t a rog a rdu 
Gdańskiego, Kolnika, Koń-
czewic i Tczewa. Nie zabra-
kło występów artystycznych, 
wystąpił m.in. Andre.
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Wokół nas

Prezydent Tczewa 
Mirosław Pobłocki 
zaprasza wszyst-
kich mieszkańców 
na Festyn Samorzą-
dowo-Komunalny, 
który odbędzie się 
na Bulwarze Nadwi-
ślańskim.
Impreza odbędzie się w sobo-
tę, 27 maja. Festyn na Bulwa-
rze Nadwiślańskim rozpoczy-
namy o godz. 15.00, ale już od 
godz. 10.00, na parkingu, trwać 
będzie akcja „Drzewko za ma-
kulaturę”.
Tczewianie będą mogli sko-
rzystać z wielu atrakcji, a przy 
okazji poznać pracę samorzą-
du miasta oraz firm komunal-
nych i współpracujących z mia-
stem. Impreza jest  adresowana 
do całych rodzin, a szczegól-
nie dzieci.
Na uczestników festynu cze-
kają m.in.:
• stoiska Urzędu Miejskiego, 

firm komunalnych i zaprzy-
jaźnionych instytucji (Fa-
bryka Sztuk, Miejska Bi-
blioteka Publiczna, Straż 
Miejska, CKiS, ZWiK, 

ZUOS, TTBS, TCSiR, 
Clean Bud i PUM, Obwo-
dowy Urząd Miar)

• prezentacja Chorągwi Hu-
sarskiej Marszałka Woje-
wództwa Pomorskiego

• koło fortuny z ciekawymi 
nagrodami

• wielka loteria fantowa
• warsztaty artystyczne 

i konkursy
• dmuchańce
• przejażdżki kolejką
• mini plac zabaw – tzw. stre-

fa malucha
• animacje dla dzieci
• przejażdżki konne
• seegwaye
• punkt gastronomiczny.

Na najmłodszych będą czekały 
darmowe lody i wata cukrowa.
Będzie też loteria z atrakcyjny-
mi nagrodami (m.in. rower).
W godz. 15.00-16.00 na ma-
łej scenie (w hali namiotowej) 
trwać będzie pokaz warsztatów 
CKiS, a w godz. 16.00-17.00 –
animacje dla dzieci, z udziałem 
klaunów.
Od godz. 18.00 na dużej scenie 
rozpoczną się koncerty. Wystą-
pią: Patrycja&Gipsy Stars, for-
macja „Lecimy”, Łobuzy” i Ma-
rio Bischin.
Impreza potrwa do ok. godz. 
23.00.
Wszystkie atrakcje są nieod-
płatne.

	PiKNiK	RodziNNy		
z	KluBem	„PRzySTań”

Stowarzyszenie Tera-
pii i Profilaktyki Szkolnej 
„Przemiana” zaprasza  
na Piknik Rodzinny.  
Impreza odbędzie się  
17 czerwca o godz. 13.00 
na terenie rekreacyjnym 
przy Klubie Młodzieżo-
wym „Przystań” (ul. Kasz-
tanowa 2).

	SamoRządoWcy		
Na	czWaRTym	mieJScu

Tczewscy samorządowcy 
wywalczyli IV miejsce  
w XXI Mistrzostwach Pol-
ski Pracowników Samo-
rządowych w halowej pił-
ce nożnej.
Mistrzostwa odbyły się  
w maju w Brennej. Tcze-
wianie w grupie rozegrali 
następujące mecze:
• Tczew – Krzeszowice 2:1
• Tczew – Grodzisk Wlkp.1:1
• Nowy Dwór Maz. – Tczew 2:0.
W grupie zajęli II miejsce. 
Dalsza faza turnieju odby-
wała się systemem pucha-
rowym.
• Tczew –Kluczbork 0:0  

rzuty karne 3:2
• Ruda Śląska –Tczew 3:1
W meczu o trzecie miejsce 
tczewianie zagrali z Gliwi-
cami. W regulaminowym 
czasie mecz zakończył się 
wynikiem 0:0.W rzutach 
karnych lepsi okazali się sa-
morządowcy z Gliwic wy-
grywając 3:2.
– Ostatecznie zajęliśmy  
4 miejsce, które zawsze boli 
każdego sportowca, jednak 
po chwili dotarło do nas , 
że jesteśmy czwarta druży-
ną w Polsce!!! – mówi Ar-
tur Czucha, jeden z tczew-
skich zawodników.
Skład drużyny z Tcze-
wa: Zenon Drewa, Artur 
Czucha, Gerard Kneba, 
Sławomir Śpieć, Da-
mian Kleinschmidt, Ra-
fał Elcmann, Wojciech 
Szulżycki.

Krótko

W tym roku zapoczątkowana zo-
stała wymiana młodzieży pomię-
dzy Tczewem a partnerskim mia-
stem Beauvais we Francji.

W międzyszkolnej wymia-
nie  młodzieży bierze udział 
20 uczniów Gimnazjum nr 2 
w Tczewie oraz 20 gimnazja-
listów z Zespołu Szkół Św. 
Ducha w Beauvais. Jednocześ-
nie odbywa się wymiana po-
między 20 licealistami II LO 
w Tczewie i 20 licealistami  
z Zespołu Szkół Św. Ducha  
w Beauvais.
Młodzież z Francji przebywała 
w Tczewie od 15 do 19 maja br. 
Gimnazjaliści i licealiści wspól-
nie realizowali przygotowany 
dla nich program (m.in. zwie-
dzanie Tczewa, wizyta w Fa-

tczew-Beauvais Partnerska wymiana młodzieży

bryce Sztuk, zwiedzanie Gdań-
ska, spacer po molo w Sopocie, 
wyjazd na Skwer Kościuszki  
w Gdyni, zwiedzanie zamku  
w Malborku, rozgrywki spor-

towe, wyjazd na Hel, zwiedza-
nie fokarium).
Grupa polskiej młodzieży bę-
dzie gościła w Beauvais na prze-
łomie maja i czerwca.

Festyn samorządowo-Komunalny – już 27 maja
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9 grup teatralnych z ośrodków 
wsparcia dla osób niepełno-
sprawnych uczestniczyło w XIII 
Przeglądzie Twórczości Teatral-
nej „życie to teatr”. 
Niepełnosprawni artyści za-
prezentowal i się na scenie 
Centrum Kultury i Sztuki. 
Przyjechali z Sopotu, Staro-
gardu Gd., Słupska, Szpęgaw-
ska, Damaszki i oczywiście 
Tczewa. Przybyli z ośrodków 
wsparcia, świetlic środowisko-
wych, warsztatów terapii za-
jęciowej, środowiskowych do-
mów samopomocy, domów 
pomocy społecznej.
Już od 13 lat Tczew gości nie-
pełnosprawnych artystów. Oso-
bom borykającym się z róż-
nymi ograniczeniami impreza 
daje możliwość zaprezentowa-
nia swoich talentów i przeła-
muje stereotypy. Przegląd co 
roku uświetnia obchody Dnia 
Godności Osoby Niepełno-
sprawnej.
– Wszystkim artystom gratulu-
je odwagi i kreatywności i życzę 
wspaniałych występów – po-
wiedziała Gabriela Brządkow-
ska, kierownik środowiskowych 
domów samopomocy MOPS  
w Tczewie.
– Wszyscy jesteśmy aktorami, 
a życie pisze nam scenariusze 
– dodała Julita Jakubowska, 
dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej otwierając 
przegląd. 
W przeglądzie swoje spektakle 
zaprezentowały zespoły teatral-
ne z następujących placówek:
– Klub Samopomocy „Przyja-
zna Dłoń” z Tczewa,

XIII Przegląd Twórczości Teatralnej

WSZySCy JESTEśMy AKTORAMI…

– Dom Pomocy Społecznej ze 
Szpęgawska,
– Środowiskowy Dom Samopo-
mocy MOPS z Tczewa,
– Środowiskowy Dom Samopo-
mocy MOPS z Sopotu,

– Środowiskowy Dom Samopo-
mocy MOPS Starogard Gd. 
– Dom Pomocy Społecznej  
w Damaszce 
– Warsztaty Terapii Zajęciowej 
w Tczewie 

– Warsztaty Terapii Zajęciowej 
w Słupsku
– Świet l ica Środowiskowa  
w Tczewie
Gościnie swoimi występami 
imprezę uświetnili: magik Jo-
nasz Pakizer, i muzyk Karol 
Marczak.
Patronat honorowy nad imprezą 
objął Prezydent Miasta Tczewa 
Mirosław Pobłocki.
Projekt współf inansowany 
ze środków Gminy Miejskiej 
Tczew na wsparcie realizacji 
zadania publicznego z zakre-
su Kultury i Ochrony Dziedzi-
ctwa Narodowego. 
Organizatorzy: Środowiskowe 
Domy Samopomocy MOPS  
w Tczewie i Polski Komitet Po-
mocy Społecznej.

M.M.
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Wisła
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Już pierwszy etap 
promocyjnego 
rejsu w górę Wisły 
pokazał, że rzeka 
może być wykorzy-
stana do transportu 
wodnego.
19 kwietnia do Tczewa przy-
płynął kontenerowiec, którego 
zadaniem było pokonanie trasy 
w górę rzeki – od Gdańska do 
warszawy. W Tczewie, na tere-
nie stoczni Admiral Boats, za-
demonstrowany został rozładu-
nek i załadunek kontenera.
Rejs zaplanowano na trasie  
z Gdańska do Warszawy. Ze-
staw złożony ze statku pcha-
cza oraz barki załadowanej 20 
kontenerami, miał tę trasę po-
konać w 9 dni. Cztery dni zajął 
powrót – tyle czasu realnie po-
trzeba na pokonanie tego odcin-
ka z ładunkiem.
– Ten promocyjny rejs miał 
udowodnić, że nawet przy nie-
korzystnych warunkach nawi-
gacyjnych, Wisłę można wyko-
rzystywać jako drogę wodna do 
transportu ładunków  – mówi 
prezydent Tczewa Mirosław 
Pobłocki, który uczestniczył w 
rejsie. – Dla Tczewa to dobra 
wiadomość, w kontekście m.in. 
planowanej w Zajączkowie bu-
dowy suchego portu. To rów-
nież oznacza większy potencjał 
dla rozwoju tczewskich firm,  
a tym samym Tczewa i regionu.
Transport śródlądowymi droga-
mi wodnymi jest bardziej eko-
nomiczny, ekologiczny i bez-
pieczniejszy niż kołowy, a także 
kolejowy. Wisła jest zdegrado-
wanym szlakiem wodnym, wy-
magającym pilnej rewitalizacji. 
Jednak Województwo Kujaw-
sko-Pomorskie i Miasto Byd-
goszcz – organizatorzy rejsu – 
zamierzali tym rejsem pokazać, 
że nawet w obecnych warun-
kach możliwy jest ograniczo-
ny transport kontenerów w górę 
rzeki do centrum kraju. Rzecz 
jest pilna i ważna, bo w portach 
Gdańska i Gdyni rosną prze-
ładunki kontenerów przywo-
żonych drogą morską i dalszy 
transport w głąb kraju drogami 
i koleją stanie się niewydolny. 

KONTENEROWIEC PRZyPłyNął DO TCZEWA

Wyprawa w górę rzeki mia-
ła również aspekt badawczy – 
załoga reprezentowana przez 
Uniwersytet Kazimierza Wiel-
kiego w Bydgoszczy (Katedra 

Rewitalizacji Dróg Wodnych) 
i Regionalny Zarząd Gospo-
darki Wodnej w Gdańsku (Za-
rząd Zlewni Wisły Kujawskiej 
w Toruniu) zebrał dane, które 

posłużą do sporządzenia stu-
dium lokalizacyjnego platfor-
my multimodalnej w rejonie 
Bydgoszczy i Solca Kujawskie-
go, jak również przygotowy-
wanego przez Ministerstwo 
Gospodarki Morskiej i Żeglu-
gi Śródlądowej „Studium wy-
konalności dla dolnej Wisły” 
i zaprojektowania oraz budo-
wy nowoczesnej, płaskodennej 
jednostki pływającej po Wiśle, 
przystosowanej do przewoże-
nia kontenerów.

Wydarzenie odbyło się w ra-
mach międz y na rodowego 
projektu EMMA, który ma 
zwiększyć możliwości prze-
wozu towarów i rozwinąć lo-
gistykę w państwach nadbał-
tyckich. Szczególny nacisk 
kładzie się na transport śród-
lądowy i morski. 

Pełna nazwa projektu EMMA 
to „Zwiększenie mobilności to-
warów i logistyki w Regionie 
Morza Bałtyckiego poprzez 
wzmocnienie transportu śród-
lądowego i morskiego oraz pro-
mocję nowych międzynarodo-
wych usług żeglugowych”. 

Projekt współfinansowany był  
z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach 
Programu INTERREG Re-
gion Morza Bałtyckiego.

M.M.
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21 kwietnia 2017 
r. pochowany zo-
stał Grzegorz Wal-
kowski. Niespełna 
miesiąc wcześniej 
ukończył 55 lat. 
Z zawodu i zamiłowania był na-
uczycielem. W Tczewie był bar-
dziej znany jako utalentowany 
malarz, artysta.
Grzegorz Walkowski urodził 
się 27 marca 1962 roku w Skór-
czu. Był Kociewiakiem i regio-
nalistą z krwi i kości. Prawie 
całe życie spędził w Tczewie. 
Edukację powszechną rozpo-
czął w Szkole Podstawowej nr 
4 i kontynuował w Szkole Pod-
stawowej 700-lecia Tczewa.  
W 1981 roku ukończył tczew-
sk ie LO im. Mar i i  Sk ło-
dowskiej-Curie. Już w szkole 
średniej ujawnił swoje zainte-

artyści tak mają

PaMięci gRzegoRza walKowsKiego

Zaledwie 2 miesią-
ce dzieliły Alojzego 
Szablewskiego od 
ukończenia 92. 
roku życia. Alojzy 
zawsze podkreślał, 
że urodził i wycho-
wał się w Tczewie. 
Dla mnie A. Szablewski był 
przede  wszystkim bohaterem 
wielkiej "Solidarności". Służył 
Bogu i Ojczyźnie. Poznaliśmy 
się bliżej w Sejmie RP I kaden-
cji (1991-1993). Pomimo pew-
nych różnic politycznych, łą-
czyły nas więzy przyjaźni.  
Alojzy Szablewski urodził się 
w Tczewie 4 lipca 1925 roku. 
Wychowywał się w  rodzinie 
kolejarskiej. Rodzice mieszka-
li w Tczewie przy ul. Wąskiej 
9. Z domu rodzinnego wyniósł 
„głęboką religijność i patrio-
tyzm”. Do Publicznej Szkoły 
Powszechnej uczęszczał przy 
ul. 30 Stycznia (obecnie LO nr 
I). Do wybuchu wojny młody 

alojzy szaBlewsKi – BohateR „soliDaRności” i Poseł z PoMoRza
Alojzy ukończył pierwszą klasę 
Państwowego Męskiego Gim-
nazjum Humanistycznego.
Okres okupacji rodzina Szab-
lewskich spędziła w General-
nej Guberni, w Legionowie. 
Tutaj Alojzy uczęszczał legal-
nie do Szkoły Handlowej, uczył 
się też na tajnych kompletach. 
Wiosną 1943 r. A. Szablewski 
wstąpił w szeregi Armii Kra-
jowej (AK). 
Po zakończeniu wojny Alojzy 
Szablewski powrócił do Tcze-
wa. Postanowił zostać zawo-
dowym żołnierzem. Wstąpił 
do Oficerskiej Szkoły Artyle-
rii w Toruniu, którą ukończył  
z bardzo dobrymi wynikami.  
W grudniu 1950 r. został usu-
nięty z wojska – za swoje otwar-
te przekonania religijne.  
W 1952 r. Szablewski zatrud-
nił się w Biurze Konstrukcyj-
nym w Gdańsku. Ukończył 
kurs kwalifikacyjny dla mło-
dych konstruktorów. W syste-
mie zaocznym zdał ponownie 
maturę (pierwszą w wojsku)  
i uzyskał dyplom technika. 
W 1955 r. rozpoczął studia na 

Politechnice Gdańskiej. Dwa 
lata później ożenił się z lekar-
ką Adelą Nikiel, urodziło im 
się dwóch synów (Jacek, Ga-
briel). A. Szablewski w 1962 r. 
zdobył dyplom magistra inży-
niera PG o specjalności budo-
wy okrętów. Blisko 40 lat prze-
pracował w Stoczni Gdańskiej 
im. Lenina. W swojej pięknej 
karierze zawodowej doczekał 
się 14 pochwał i listów gratu-
lacyjnych.

W sierpniu 1980 r. Alojzy Szab-
lewski reprezentował Stocz-
nię Gdańską w MKS. Blisko 
wtedy współpracował z Le-
chem Wałęsą. Jesienią 1981 r. 
A. Szablewski został wybrany 
przewodniczącym KZ NSZZ 
„Solidarność” w Stoczni Gdań-
skiej. Za działalność związkową 
został skazany na 2 lata więzie-
nia w zawieszeniu. Działał póź-
niej w tajnej KZ NSZZ „Soli-
darność”.

Do historii przeszedł Aloj-
zy Szablewski podczas straj-
ków majowych i sierpniowych 
1988 r. w Stoczni Gdańskiej, 
którymi faktycznie kierował. 

Zdobył wtedy wielki autory-
tet i uznanie. Po przejściu na 
emeryturę, w styczniu 1991 
r., zajął się obroną zagrożonej  
Stoczni Gdańskiej. W wybo-
rach do Sejmu w 1991r. zo-
stał wybrany posłem. Wstą-
pił do Klubu Parlamentarnego 
ZCHN.
Po rozwiązaniu Sejmu w 1993 
r. przez prezydenta L. Wałę-
sę, A. Szablewski nie kontynu-
ował działalności politycznej. 
Za to należał do  Stowarzy-
szenia „Godność” w Gdańsku. 
Dziedzictwo wielkiej „Soli-
darności” było zawsze dla nie-
go bardzo ważne, czym właśnie 
zajmował się w stowarzyszeniu 
„Godność”.   
Swoim autorytetem wspie-
rał m.in. Fundusz Stypendial-
ny NSSZ „Solidarność”. Cho-
ciaż A. Szablewski nie ukrywał 
swoich wyrazistych i często 
krytycznych poglądów wobec 
procesu transformacji ustrojo-
wej, potrafił docenić i uszano-
wać racje i argumenty swojego 
rozmówcy.

Jan Kulas

resowania malarskie. Po matu-
rze pracował w sławnej Stocz-
ni Gdańskiej im. Lenina, skąd 
trafił… na 3 lata do Marynar-
ki Wojennej.

W 1994 r. G. Walkowski obro-
nił na Uniwersytecie Mikołaja 
Kopernika w Toruniu dyplom z 
wychowania plastycznego. Do-
świadczony życiem, dbał o dal-
szą edukację. W Uniwersyte-
cie Gdańskim (2001) uzyskał 
kwalifikacje do nauczania hi-
storii. W 2003 r. ukończył stu-
dia podyplomowe z edukacji 
regionalnej. Kilka lat później 
ukończył kurs kwalifikacyjny 
z pedagogiki opiekuńczo-wy-
chowawczej. W 2014 r. zdążył 
ukończyć studia podyplomowe 
z dydaktyki nauczania – przed-
miot muzyka. 

Z zawodu G. Walkowski był 
przede wszystkim nauczycielem 
i pedagogiem. Kilka lat praco-
wał w Tczewie m.in. w Domu 

Dziecka, w CED i II LO im. 
Jana III Sobieskiego, jednak 
większość życia zawodowego 
spędził w szkolnictwie gmi-
ny wiejskiej Tczew. Ostatnim 
jego miejscem pracy (2015) było 
gimnazjum w Dąbrówce, skąd 
musiał… odejść.
My, tczewianie, znamy G. 
Walkowskiego jako niepospo-
litego artystę. Należał do Gre-
mium Malarskiego im. J. Mo-
kwy. Pokoleniowo artystycznie 
trzeba go widzieć obok J. Mo-
kwy, Piotra Wegiery i Pawła 
Gal ińsk iego. Uczestniczy ł  
w wielu wystawach w Tczewie, 
na Kociewiu, jak też dwukrot-
nie za granicą. Szczególnie dał 
się poznać jako dojrzały ma-
larz pejzaży i tematyki mary-
nistycznej (piękne żaglowce). 
W wydanym folderze werni-
sażowym: „Grzegorz Walkow-
ski Piotra Wegiera Paweł Ga-
liński”, wydanym w 2006 r.  
w Starogardzie Gdańskim, 

przy nazwisku G. Walkowski 
m.in. zapisano: „Jest autorem 
herbu Kociewia – czerwone-
go Gryfa na trójpolowej tar-
czy”. Ale prawa autorskiego nie 
„opatentował”.
G. Walkowski ożenił się dość 
późno. Jego żoną została el-
blążanka p. Jolanta. W rodzi-
nie dobrze odnalazł się jako 
mąż i ojciec. Ale jego duszę ar-
tystyczną, zawsze gdzieś po-
nosiło.
G. Walkowski zmarł przed-
wcześnie, w Tczewie 16 kwiet-
nia 2017 r., w konsekwencji 
choroby nowotworowej. Ponad 
30 lat uprawiał sztukę, głównie 
malarstwo. Życia mu nie uła-
twiała pewna nadwrażliwość  
i skromność. Był niezwykle od-
dany umiłowanej Ziemi Tczew-
skiej. Niewątpliwie jego malar-
stwo ma oryginalny, dojrzały  
i ponadczasowy wymiar.  

Jan Kulas
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Rekreacja

Akcja ma zachęcić najmłod-
szych do jak najczęstszego ko-
rzystania z dwóch kółek (i nie 
tylko) – jako zdrowego środ-
ka transportu. A kiedy na ro-
wer przesiądą się najmłodsi, być 
może przykład ze swoich latoro-
śli wezmą też rodzice.
W tegorocznej II edycji tczew-
sk iej odsłony Rowerowego 
Maja, bierze udział aż 8 placó-
wek (w 2016 roku były 4), w tym 
3 niepubliczne, czyli ponad 3682 
potencja lnych uczestników  
(w 2016 roku było 1751), tj. 
dz iec i  (3328) i  pracow ni-
ków (354) szkół.
Oto szkoły, które zgłosiły się 
do akcji:
– Sportowa Szkoła Podstawo-

wa nr 2
– Szkoła Podstawowa nr 7
– Szkoła Podstawowa nr 8
– Szkoła Podstawowa nr 11
– Szkoła Podstawowa nr 12
– Niepubliczna Szkoła Podsta-

wowa im. św. Ojca Pio
– Niepubliczna Szkoła Podsta-

wowa Montesorii
– Fontanna Marzeń – Prywat-

na Szkoła Podstawowa w 
Tczewie.

Kampania organizowana jest 
przez Gminę Miejską Tczew 
w par tnerst wie z Miastem 

Tczewianin Zygfryd Liban był 
jednym z zawodników, którzy w 
kwietniu zostali zaproszeni do 
Ministerstwa Sportu i Turystyki  
w Warszawie.
Tczewianin był w gronie me-
dalistów niedawno zakończo-
nych Halowych Mistrzostw 
Świata Masters w koreańskim 
Daegu. Maratończyk Zygfryd 
Liban, w kategorii wiekowej M-
70, zdobył dwa medale (srebrny 
w 8 km biegu przełajowym oraz 
brązowy w półmaratonie). 
Brawa dla niezmordowanego 
biegacza, który już wielokrotnie 
reprezentował Polskę oraz swoje 
miasto Tczew.

„ROWEROWy MAJ” ROZPOCZęTy!

Gdańsk, pomysłodawcą całej 
kampanii.
Głównym celem kampanii jest 
promowanie zdrowego trybu ży-
cia oraz popularyzacja komuni-
kacji rowerowej.
Kampania zakłada rywalizację 
w formie zabawy na trzech po-
ziomach:
a) szkolnym,
b) klasowym,
c) indywidualnym.
O wyniku szkoły lub klasy decy-
duje liczba przyjazdów do szkoły 
na rowerze w stosunku do licz-
by wszystkich uczniów w danej 
placówce szkolnej lub klasie.

Kampania jest realizowana w 
dniach od 4 do 31 maja 2017 r.
Sponsorzy Kampanii
Nagrody dla tczewskich ucz-
niów i uczennic szkół podsta-
wowych ufundowali: Akwa-
rium Gdyńskie, Europejskie 
Centrum Solidarności I Eu-
ropean Solidarity Centre, Fun 
Climb Gdańsk, Centrum Kul-
tury i Sztuki w Tczewie, Fa-
bryka Sztuk, Helios Polska, 
JUMPCITY – Park Trampo-
lin, Loopy’s World Gdańsk, 
Tczewskie Centrum Sportu  
i Rekreacji .

G.P.

a.
	Pe
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RT

ZygFRyD LIBAN gOśCIł  
W MINISTERSTWIE SPORTU I TURySTyKI

W Tczewie już po raz drugi ruszyła kampania „Rowerowy Maj”. 

Krótko

	„Rowerem	do	Pracy”	
Zakończyła się rejestracja do 
konkursu „Rowerem do Pra-
cy”. Dziękujemy uczestnikom 
i uczestniczkom konkursu za 
tak duży odzew. W I edycji 
konkursu zarejestrowało się 
aż 193 osób.
Poniżej zamieszczamy 
szczegółowe informacje 
nt. liczby zarejestrowanych 
uczestników:
• Gemalto Sp. z o.o. – 41
• HUBER+SUHNER – 36
• Eaton – 15
• Kanwas Sp. z o.o. – 14
• Vetrex Sp. z o.o. – 12
• Molex Connected Enter-

prise Solutions Sp. z o.o. 
– 11

• Fundacja Pokolenia – 8
• Zakład Utylizacji Odpa-

dów Stałych Sp. z o.o. – 8
• Obwodowy Urząd Miar 

w Tczewie – 6
• Urząd Miejski w Tczewie 

– 6
• Mettec Kamil Lipiak – 5
• Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Tczewie – 5
• Silgan Metal Packaging 

Tczew S.A. – 5
• Telkab Sp. z o.o. – 5
• GARDNER AEROSPA-

CE TCZEW Sp. z o.o. – 4
• Centrum Kultury i Sztu-

ki – 2
• Cirrus Maria Pióro – 2
• M+P S.A. Przemysłowe 

Urzadzenia Myjące – 2
• Oiler S.A. – 2
• Starostwo Powiatowe  

w Tczewie – 2
• Zakłady Graficzne im. 

Józefa Czyżewskiego Sp. 
z o.o. – 2.

Konkurs rozpoczyna się 
dnia 5 czerwca i trwa do  
3 września.
Więcej informacji:  
www.rowery.tczew.pl
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Michał Bollin

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

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

Marek Byczkowski

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. Sło-
wackiego, ul. 1 Maja, ul. Kościuszki, ul. Nowa, 
ul. Obrońców Westerplatte, ul. Sambora, ul. Mał-
gorzaty 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. Kolejo-
wa, ul. Krucza, ul. Łąkowa, ul. Młyńska, ul. Pół-
wiejska, 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

tomasz Klimczak

tel. 605 099 088,  
adres e-mail: stklimczak@tcz.pl

Radny z okręgu nr 6 – ul. Jodłowa, ul. Jaworo-
wa, ul. Jarzębinowa, ul. Brzozowa

Mirosław Augustyn

przewodniczący Rady Miejskiej

tel. 601 618 532, adres e-mail: augustyn.
prm@gmail.com

Radny z okręgu nr 20 – ul. Zielona, ul. Sienkie-
wicza, ul. Staszica, ul. Krasińkiego, ul. Parkowa, 
ul. Wybickiego, ul. Wyspiańskiego, ul. Czyżykow-
ska bez nr 64-66 i 69, ul. Nadbrzeżna, ul. Matejki, 
ul. Generała Dąbrowskiego, ul. Pułaskiego

Rajmund dominikowski

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 An-
dersa, ul. Stefana Batorego, ul. Królowej Bony, 
ul. Kazimierza Jagiellończyka, ul. Jagielloń-
ska, 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. Po-
łudniowa, 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

Krzysztof Bejgrowicz

tel. 883 632 923, adres e-mail: krzysztof.bej-
growicz@interia.pl

Radny z okręgu nr 11 – ul. Christiana An-
dersena, 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

POROZMAWIAJ ZE SWOIM RADNyM
Mieszkańcy Tczewa, mogą zgłaszać swoje problemy i opinie radnym. Poniżej informu-
jemy, jak się z nimi skontaktować.
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Marcin szulc

tel. 602 376 093, adres e-mail: szulcmar-
cin74@wp.pl

Radny z okręgu nr 21 – ul. Konarskiego, ul. 
Orkana, ul. Polna, ul. Starowiejska, ul. Nowo-
wiejska

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-ra-
dziszewska@o2.pl

Radna z okręgu nr 19 – ul. Szkoły Morskiej, ul. 
30 Stycznia, ul. Kasprowicza, ul. Sportowa, ul. 
Janusza Kusocińskiego, ul. Gen. Bema,ul. Ma-
rii Konopnickiej, ul. Bolesława Prusa, ul. Stefa-
na Żeromskiego, ul. Franciszka Fenikowskie-

go, 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. Okręto-
wa, ul. Partyzantów, ul. Pionierów, ul. Por-

towców, 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

Radna z okręgu nr 15 – ul. Wojska Polskiego 
(cała), ul. Warsztatowa, ul. Piaskowa, ul. Sape-
rów, Plac Patriotów, ul. Targowa, ul. Grunwal-
dzka, ul. Fabryczna, ul. Mieszka I, ul. Księżniczki 
Dobrawy, ul. Bolesława Chrobrego, ul. Rycerska, 

ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Piastowska, ul. Świętopełka, ul. 
Przemysława II

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. Domi-
nikańska, 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. Że-

glarska, 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 Dygasińskie-

go, ul. Forsterów, ul. Aleksandra Fredry, ul. Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego, ul. Konstantego Gałczyńskiego, ul. Bartosza 
Głowackiego, ul. Józefa Chełmońskiego, ul. Wiktora Jagalskie-
go, ul. ppłk Stanisława Janika, ul. Romana Klima, ul. Wojciecha 
Kossaka, ul. Juliusza Kraziewicza, ul. Leona Kruczkowskiego, ul. 
Romana Landowskiego, ul. Anny Łajming, ul. Jacka Malczew-
skiego, 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 Stwo-
sza, ul. Juliana Tuwima, ul. St. Ignacego Witkiewicza, ul. Leona 
Wyczółkowskiego, ul. Gabrieli Zapolskiej, ul. por. Józefa Damb-
ka, 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)

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
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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

Dom PrzeDsiębiorcy w tczewie
Program współfinansowany 
przez Unię Europejską  
z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego  
oraz Gminę Miejską Tczew

iNKuBaToR	–	BiuRo
• Biuro dla twojej firmy,  

z pełnym wyposażeniem  
i mediami za 25 zł od m2

coWoRKiNG
• Biurko i komputer dla Cie-

bie, adres dla firmy oraz in-
ternet od 100 zł miesięcznie 
(dla nowych firm)

KoNSulTacJe	i	doRadzTWo
• Konsultacje z zakresu po-

szukiwania funduszy uni-
jnych 

• Doradca podatkowy 
• Bezpłatne konsultacje 

prawne 
• Powiatowe Centrum Infor-

macyjne – poręczenia  
i pożyczki, z Jeremie i nie 
tylko, www.pci.pomorskie.
pl (I piętro pok. nr 12)

• Cykliczne spotkania: 
Szminki, ploty, papiloty, 
Młodzieżowy Klub Biznesu 
+ Cashflow, Biznesowe pod-
wieczorki, seminaria

• Biuro oddziału Pracodawców 
Pomorza

• Regionalna Izba Gospodar-
cza Pomorza

Podczas ostatniego spotkania w 
ramach cyklu „Biznesowe pod-
wieczorki” rozmawiano na te-
mat bezpieczeństwa i higieny 
pracy w małej firmie. Gośćmi 
spotkania byli przedstawicie-
le firmy PIO-MAR s.c. Piotr 
Bucior oraz Marek Mróz, któ-
rzy wprowadzili przedsiębior-
ców w najważniejsze aspekty 
związane z bezpieczeństwem 
pracownika oraz odpowiedzial-
nością pracodawcy.  Ponadto 
rozmawiano również o ochro-
nie danych osobowych w myśl 
ustawy, która wejdzie w ży-
cie w przyszłym roku. Cieka-
wostką przedstawioną w trak-
cie spotkania były przykłady 
różnych sytuacji związanych 
z nielegalnym wyciekiem da-
nych z firmy oraz próbami sa-
botażu, z którymi mieli okazję 

O BEZPIECZEńSTWIE NA PODWIECZORKU…

25 kwietnia w ramach cyklu 
„Cashflow z biznesem”. Odbyło 
się kolejne spotkanie z ucznia-
mi szkół ponadgimnazjalnych, 
którego gościem był jeden z lo-
kalnych przedsiębiorców Ar-
nold Pustkowski z firmy Actus 
House. To już kolejne spotkanie 
w tym sezonie, na które zapra-
szamy przedsiębiorców i osoby 
związane z biznesem, tak aby 
przybliżyć młodzieży zagad-
nienia pojawiające się w grze, na 
przykładzie podmiotów działa-
jących na rynku.  
Tematyka ostatniego ze spotkań 
poświęcona była zagadnieniom 
związanym z inwestowaniem  
w nieruchomości. Nawiązywała 
zatem ściśle do zagadnień z gry 
„Cashf low”, czyli nabywanie  
i sprzedaż nieruchomości na 
rynku pierwotnym i wtórnym. 
W da l sz e j  cz ę śc i  spotk a-
nia odbyła się tradycyjna gra  
w Cashflow, którą poprowadził 
Adam Janas – trener biznesu. 
Kolejne spotkania z przedsta-
wicielami biznesu już w maju 
i czerwcu.

CAShFLOW Z BIZNESEM…

spotkać się przedsiębiorcy oraz 
pracownicy.
Wstęp o odpowiedzialności 
prawnej spoczywającej na przed-
siębiorcy przygotowali adwo-
kat Marek Artski oraz adwokat 
Jakub Czapski – Prawnicy 2.0. 

Zagadnienia związane z BHP 
są często bagatelizowane przez 
przedsiębiorców, dlatego warto 
im poświęcić więcej uwagi aby 
zabezpieczyć się przed nieprze-
widzianymi skutkami ewentu-
alnych niedociągnięć. „Bizne-

sowe podwieczorki”adresowane 
są do przedsiębiorców oraz osób 
planujących rozpocząć działal-
ność, a ich celem jest budowa-
nie nowych relacji i poszerzanie 
wiedzy na temat aktualnych za-
gadnień prawnych oraz gospo-
darczych.
Popołudniowa formuła spotkań 
przy kawie sprzyja nawiązywa-
niu bezpośrednich kontaktów, 
wymianie doświadczeń i dobrych 
praktyk w przyjaznej atmosferze. 
Udział w spotkaniach to również 
doskonała okazja do zaprezento-
wania oferty swojej firmy. 
Pełna fotorelacja ze spotkania 
dostępna jest na naszej stronie 
www.dp.tczew.pl. Serdecznie 
zapraszamy na kolejne spotka-
nia z cyklu „Biznesowe pod-
wieczorki”. 

Spotkania z Cashflow to oka-
zja do nauki i zabawy w bi-
znes. To także wstęp i lekcja 
do prawdziwych rozgrywek 
Cashflow, które co rocznie or-
ganizujemy podczas obchodów 
światowego tygodnia przed-
siębiorczości. Robert Kiyosaki 
stworzył edukacyjną grę plan-
szową CASHFLOW® 101, 
aby zapoznać ludzi z finanso-
wymi i inwestycyjnymi strate-
giami, których przez lata uczył 
go bogaty ojciec. To te właśnie 
strategie pozwoliły mu zostać 

rentierem w wieku 47 lat. Dziś 
w różnych miastach na całym 
świecie istnieje ponad 1 600 
Klubów CASHFLOW – nie-
zależnych grup edukacyjnych 
związanych z grą uczącą inwe-
stowania. Lekcje Roberta Kiy-
osaki mają na celu przybliże-
nie wiedzy o przedsiębiorczości  
i przepływach pieniężnych.
Szczegóły dotyczące spotkań 
można znaleźć na naszej stro-
nie www.dp.tczew.pl w zakład-
ce „spotkania dla młodzieży”.
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Środowisko

4 maja Pracownia Edukacji 
Ekologicznej przy Urzędzie 
Miejskim w Tczewie zainau-
gurowała tegoroczne obchody 
Dnia Różnorodności Biolo-
gicznej  zajęciami edukacyjny-
mi w Szkole Podstawowej nr 
10 w Tczewie.  Do końca maja  
takie zajęcia są kontynuowa-
ne w SP 10, SP 5, SP 12 oraz 
w dwóch gimnazjach.  Dzieci 
z  młodszych klas szkół pod-
stawowych mają możliwość  
prowadzenia  obserwacji przy-
rodniczych pod kierunkiem 
entomologa. Starsi uczniowie 

Tegoroczny termin „Majówki  
rodzinnej” na  Górkach zbiegł 
się z obchodami Dnia Różno-
rodności Biologicznej w więk-
szości miast. Z tej okazji Pra-
cownia Edukacji Ekologicznej 
przygotowała stoisko eduka-
cyjne dla dzieci wraz z rodzica-
mi. Tematyka stoiska była tym 
razem dedykowana rodzimym 
płazom i gadom. Chętni uczest-
nicy mieli okazję samodziel-
nie przygotować modele jasz-
czurek z glinki plastycznej oraz 
nadać im odpowiedni kolor na 
podstawie tablic z ich wizerun-
kami. Młodsi uczestnicy mogli 
wykonywać również figurki żab 
z odpowiednio przygotowanych 
kamieni oraz pokolorowanego 
przez nich kartonu. 
Uczestnicy zajęć otrzymywa-
li edukacyjne podkładki pod 
kubki z wizerunkami polskich 
gatunków kolorowych ptaków, 
sów i płazów. Rodzice mo-
gli się nieodpłatnie zaopatrzyć 
w poradnikowe wydawnictwa 
dotyczące właściwego gospo-
darowania energią elektrycz-
ną w gospodarstwie domowym 
oraz związane z właściwym se-

Podsumowanie czterech pierw-
szych miesięcy roku 2017 wy-
kazało, że selektywna zbiórka 
surowców w szkołach i przed-
szkolach nie traci na intensyw-
ności. Po upływie dopiero 1/3 
roku,  Zakład Utylizacji Od-
padów Stałych odebrał pra-
wie 63 tony surowców zebra-
nych w rodzinnych domach 
uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjów oraz dzieci przed-
szkolnych. To dużo więcej niż 
w analogicznym okresie roku 
ubiegłego oraz więcej niż 1/3 
ubiegłorocznego wyniku. Sam 
wzrost sumy zgromadzonych 
odpadów nie jest tak istotny jak 
fakt, że nastąpił wzrost licz-
by zbierających. Oznacza to, 
że więcej rodzin oddaje czyste 
surowce do szkół zmniejszając 
w ten sposób strumień odpa-
dów trafiających do pojemni-
ków. Odebrano 56297 kg ma-
kulatury, 1850 kg plastiku typu 
PET, 3723 kg nakrętek oraz 766 
kg baterii.

(aBP)

22 maja – Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej 

EDUKACJA EKOLOgICZNA 
poznają żyjące w Polsce gady 
oraz zwierzęta istotne w łań-
cuchu pokarmowym tych po-
żytecznych zwierząt. Gim-
nazjaliści z kolei zajmują się 
owadożercami ze szczególnym 
uwzględnieniem polskich ga-
tunków nietoperzy. Ubiegło-
roczne badania prowadzone 
latem na terenie Parku Miej-
skiego wykazały obecność aż 3 
istotnych gatunków zmiejsza-
jących w dużym stopniu wiel-
kość populacji komarów. Akcja 
edukacyjna potrwa aż do poło-
wy czerwca. 

MAJóWKA RODZINNA NA OSIEDLU góRKI 

gregowaniem odpadów wg za-
sad obowiązujących na terenie 
Gminy Miejskiej Tczew. Ulot-

ki zostały przygotowane przez 
Wydział Spraw Komunalnych 
i Inwestycji. 

trwa selektywna  
zbiórka surowców  
w placówkach oświatowych 

Międzynarodowy Dzień Róż-
norodności Biologicznej (In-
ternational Day for Biological 
Diversity) – święto obchodzone 
corocznie 22 maja - ustanowio-
ne przez Zgromadzenie Ogólne 
ONZ rezolucją A/RES/55/201 
z 20 grudnia 2000 roku.  Z tej 
okazji w większości polskich 
miast odbywają się działania 
edukacyjne adresowane do ucz-
niów lub całych rodzin. 

Również w Tczewie staramy 
się, aby uczniowie poznawa-
li jak najwięcej cennych orga-

nizmów – i żyjących dalej od 
nas, ale i tych bliskich. Zna-
ne organizmy łatwiej dostrzec 
i łatwiej chronić. Ze szczegól-
ną troską jednak uczymy dzieci 
nie tyle samej ochrony poszcze-
gólnych gatunków, co szcze-
gólnego znaczenia zachowa-
nia ich siedlisk w stanie, który 
nie będzie utrudniał ich dalsze-
go bytowania w pobliżu miejsc, 
gdzie mieszkamy. W tym rów-
nież na terenie naszego miasta 
oraz pobliskich obszarów obję-
tych europejską siecią NATU-
RA 2000.  
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Skład wszelkich papierów, bądź familijnych 
prywatnych, bądź urzędowych, tyczących się 
czynności przez władze kraju załatwianych, 
i przechowywanych, nazywa się Archivum.  
Z taką definicję „archiwum” można za-
poznać się w dziewiętnastowiecznej En-
cyklopedii powszechnej S. Orgelbranda. Sło-
wo „archiwum” wywodzi się z greckiego 
„archeion”, co oznacza budynek będący 
siedzibą władzy. W okresie późniejszym,  
a dokładniej w średniowieczu, „archeionem” 
nazywano skrzynię bądź specjalne miejsce, 
gdzie przechowywano akty publiczne. 
Początków archiwów należy szukać już 
w starożytności. Na terenie starożytnego 
Wschodu, pod ruinami świątyń i pałaców, 
znajdowane są archiwa w postaci płytek 
glinianych zapisanych pismem klinowym. 
Płytki odpowiednio rozmieszczone i po-

DOMOWE ARChIWA
segregowane. To pierwsze znane nam ar-
chiwa. Obecnie pod pojęciem „archiwum” 
rozumie się zarówno instytucję, która gro-
madzi, opracowuje, przechowuje, konser-
wuje i udostępnia materiały archiwalne, 
jak i sam gmach, gdzie się one znajdują,  
a przede wszystkim zbiór dokumentów ma-
jących wartość historyczną. Z tego wynika, 
że nadrzędne jest w tym wypadku pojęcie 
„materiału/dokumentacji”, a nie samego bu-
dynku. Podsumowując: nie ma archiwum 
bez dokumentacji, a dokumentacja bez ar-
chiwum istnieje!
Nie każdy wie, że archiwa mają swoje świę-
to. Międzynarodowy Dzień Archiwów ob-
chodzony jest 9 czerwca. Tego dnia w 1948 
roku utworzono pod auspicjami UNESCO 
Międzynarodową Radę Archiwów z siedzi-
bą w Paryżu mającą za cel upowszechnianie 

dostępu do światowych zasobów archiwal-
nych. Sześćdziesiąt lat później, podczas 16. 
Międzynarodowego Kongresu Archiwów  
w stolicy Malezji Kuala Lumpur, ustano-
wiono wspomniane święto. Obecnie z tej 
okazji  w wielu archiwach w Polsce organi-
zowane są dni otwarte i inne wydarzenia. 
W tym roku również Fabryka Sztuk włą-
cza się w obchody, zapraszając razem z Ar-
chiwum Państwowym w Gdańsku, Porta-
lem „Dawny Tczew” i Miejską Biblioteką 
Publiczną w Tczewie na spotkanie „Do-
mowe archiwa”. 
Często w domach przechowujemy rodzinne 
pamiątki: zdjęcia, dokumenty, które mają 
dla nas znaczenie sentymentalne, a dla hi-
storyków mogą stanowić cenne źródło do 
badań. W jaki sposób należy opracowywać, 
a zwłaszcza przechowywać owe zbiory, ja-
kiej instytucji możemy je przekazać – na te 
i inne pytania postaramy się odpowiedzieć 
podczas spotkania. W programie: wykła-
dy na temat tradycyjnych i wirtualnych 
archiwów, a także punkty konsultacyjne: 
„konserwuj”, czyli o zasadach konserwa-
cji zbiorów oraz „nie ukrywaj skarbów” – 
możliwość zeskanowania dokumentów. Or-
ganizatorzy liczą na to, że tczewianie będą 
chcieli udostępnić swoje prywatne archi-
wa. Zostaną przygotowane specjalne sta-
nowiska, na których mogą zaprezentować 
fotografie, dokumenty i inne rodzinne pa-
miątki. Za możliwość zeskanowania i prze-
kazania w wersji elektronicznej zbiorów na 
potrzeby portalu „Dawny Tczew” przewi-
dziano drobne niespodzianki. Co pół go-
dziny zostaną przeprowadzone konkursy 
dla dzieci, oczywiście z nagrodami i certy-
fikatami młodego archiwisty. 

M. K.
Fabryka Sztuk 

Bibliografia:
Biernat C., Problemy archiwistyki współczes-

nej, Warszawa 1977.
Encyklopedyja powszechna S. Orgelbranda, 

t. 2, (Baranowski.-Casuarina)…, War-
szawa 1883.

Pańków S., Archiwa, Warszawa 1975.
http://mkidn.gov.pl/pages/posts/miedzyna-

rodowy-dzien-archiwow-6351.php [do-
stęp 15.05.17].

DOMOWE aRchiWa
10.06.2017 r. (sobota)
godz. 10.00-14.00
Fabryka Sztuk
Tczew, ul. 30 Stycznia 4
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SCENA GŁÓWNA
• godz. 18.00-23.00 – koncerty

ATRAKCJE
• stoiska fi rm komunalnych i UM
• koło fortuny
• loteria fantowa 

(nagroda główna ROWER)
• dmuchańce
• lody i wata cukrowa dla dzieci
• gry, zabawy, konkursy dla dzieci
• przejażdżki kolejką 
• przejażdżki konne

• stoiska: MBP, Fabryki Sztuk, TCSiR, 
Straży Miejskiej, Obwodowego Urzędu 
Miar i Wag w Tczewie, Stowarzyszenia 
Osób Niepełnosprawnych Ruchowo, 
Unii Tczew, fi rmy Clean-Bud

• warsztaty artystyczne
• seegway’e
• punkty gastronomiczne i handlowe
• kawa i herbata dla wszystkich

GODZ. 10.00-14.00   
SADZONKI ZA MAKULATURĘ I ELEKTROŚMIECI

FESTYN
SAMORZĄDOWO-KOMUNALNY

PREZYDENT TCZEWA MIROSŁAW POBŁOCKI ZAPRASZA NA 

SAMORZĄDOWO-KOMUNALNY

PAT
RY

CJA
&G

YP
SY

STA
RS

PPAAAPAP

PODCZAS 
IMPREZY 

ODBĘDZIE SIĘ 
ZBIÓRKA PIENIĘDZY 

NA OPERACJĘ
DLA ADRIANA 

KREFTA

PR
EZENTACJA CHORĄGWI HUSARSKIEJ MARSZAŁKAWOJEWÓDZTWA POMORSKIEG

O

WSZYSTKIE 

ATRAKCJE 

NIEODPLATNIE,

PATRYCJA&GIPSY STARS, 
formacja LECIMY, ŁOBUZY, MARIO BISCHIN

MARIO
B IS C

H
IN

GODZ. 15.0027 MAJA
BULWAR NADWISLANSKI

, ,

SCENA MAŁA GODZ. 15.00-18.00
• pokaz warsztatów CKiS
• animacje dla dzieci – zabawa z klaunami


