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Tczew został laureatem konkursu Eco-Miasta 2015 – za politykę w zakresie gospodarki odpadami.
Nagrody zostały wręczone 14 października w Warszawie
– w Ambasadzie Francji. O zwycięstwie Tczewa zadecydowała budowa Regionalnej Instalacji Przetwarzania Opadów
Komunalnych (RIPOK Tczew) oraz wysoki wskaźnik odzysku
surowców wtórnych.
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Kto jest kim w Radzie Miejskiej

XII SESJA

józef cichon

Porządek obrad XII sesji Rady Miejskiej w Tczewie na dzień
29 października 2015 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej
im. F. Fabicha w Urzędzie Miejskim w Tczewie (ul. 30 Stycznia 1)

W

Radzie Miejskiej pracuje pierwszą kadencję (od 2014). Reprezentuje mieszkańców Osiedla Zatorze. W wyborach samorządowych kandydował z ramienia PiS.

I.	Część pierwsza:

W Radzie Miejskiej uczestniczy w pracach
Komisji Polityki Gospodarczej i Komisji
Rewizyjnej. Chciałby działać w interesie
mieszkańców osiedla dążąc do poprawy
np. jakości nawierzchni ulic oraz instalacji
wodociągowej. Będzie wspierać dążenia
mieszkańców do podłączenia osiedla do
sieci ciepłowniczej. Zależy mu na poprawie
wyglądu dzielnicy i lepszej jakości życia jej
mieszkańców poprzez ulepszenie istniejących oraz utworzenie nowych miejsc rekreacji.

Otwarcie sesji i powitanie gości.
Sprawdzenie obecności radnych.
Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji.
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z 24 września
2015 r. oraz z sesji nadzwyczajnej z 8 października 2015 r.
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za październik 2015 r.
6. Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych w okresie
od 24 września do 28 października 2015 r.

Jest inżynierem mechanikiem, absolwentem WSM w Gdyni. Od prawie
30 lat związany z PKP. Ma 55 lat, żonaty, ma trzech synów.

1. Wybór ławników do sądów powszechnych:
a) wystąpienie przewodniczącej zespołu ds. zaopiniowania kandydatów,
b) wybór Komisji Skrutacyjnej - podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru ławników
do sądów powszechnych i ustalenia regulaminu głosowania,
c) głosowanie tajne.
2. Raport o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Tczewa w
roku szkolnym 2014/2015.
3. Raport z wykonania Programu ochrony środowiska dla miasta
Tczewa za lata 2013-2014.
4. Informacja Prezydenta Miasta o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2014 rok.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych
oświadczeniach za 2014 rok.
6. Informacja z przebiegu „Nieobozowej Akcji Lato w 2015 r.”
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
7.1 stwierdzenia wyboru ławników do sądów powszechnych,
7.2 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
7.3 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Tczewa,
7.4 wprowadzenia i określenia wysokości stawek opłaty targowej w
mieście Tczewie,
7.5 zmiany budżetu miasta na 2015 rok,
7.6 zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
miasta Tczewa na lata 2015 -2028,
7.7 uchwalenia programu współpracy Gminy Miejskiej Tczew z
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2016 rok,
8. Zgłaszanie interpelacji, zapytań oraz wniosków.
9. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania,
życzenia itp.).

Dyżur radnego: trzeci poniedziałek miesiąca w godz.16-17,
w siedzibie PiS, ul.Gdańska 32; e-mail: jozefcichon60@gmail.com

Dirschauer Strasse już w Tczewie

Urząd Miejski w Tczewie zbiera tablice z nazwami ul. Tczewskiej. Oprócz tablic
z kraju otrzymaliśmy pierwszą z zagranicy Dirschauer Strasse z Berlina.
Kilka miesięcy temu prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki zwrócił
się do gmin, gdzie znajdują się ul. Tczewskie, z prośbą o przekazanie
nam tablic. Do tej pory otrzymaliśmy tablice – z Olsztyna, Lichnów,
Malborka, Warszawy, Nowego Dworu Gdańskiego, Pruszcza Gd.,
Starogardu Gd., Poznania, Częstochowy, Piły, Bydgoszczy, Kwidzyna,
gminy Tczew (na terenie gminy Tczew ulice Tczewskie znajdują się w
Rokitkach, Swarożynie i Czarlinie). Czekamy na kolejne.
Po zebraniu tablic, będą one wyeksponowane na skwerze przy ul.
Żwirki.

M.M.

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: Wydawnictwo Bernardinum Sp. z o.o.
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II. Część druga:

Porządek sporządzono 8 października 2015 r.

Ilu nas jest?
Na początku października br. w Tczewie zameldowane były 58 504
osoby, w tym 57 206 na pobyt stały i 1298 na pobyt czasowy. Od
początku września ubyło 289 mieszkańców miasta.

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

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013
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Nagroda za gospodarkę odpadami

Tczew ECO-MIASTEM 2015

Tczew został laureatem konkursu Eco-Miasta 2015 – za politykę w zakresie gospodarki odpadami.

N

agrody zostały wręczone 14
października w Ambasadzie
Francji w Warszawie. O zwycięstwie
Tczewa zadecydowała budowa Regionalnej Instalacji Przetwarzania
Opadów Komunalnych (RIPOK
Tczew) oraz wysoki wskaźnik odzysku surowców wtórnych.
– Cieszy mnie, że zostaliśmy
docenieni za działania na rzecz
ochrony środowiska i gospodarki odpadami i to przez Ambasadę Francji w Polsce – mówi
Mirosław Pobłocki, prezydent
Tczewa. – Nieskromnie powiem,
że zasłużyliśmy na tę nagrodę w Tczewie funkcjonuje jeden z
najnowocześniejszych w kraju
zakład utylizacji odpadów. Nowa
inwestycja obsługuje 23 gminy w
5 powiatach woj. pomorskiego,
czyli blisko 300 tys. mieszkańców Pomorza. Budowa zakładu
zakończyła się w ubiegłym roku,
a obecnie trwa budowa drogi dojazdowej, tzw. Poligonowej.

Konkurs Eco-Miasto organizuje
Ambasada Francji w Polsce już
po raz trzeci.
Partnerami konkursu były firmy
Renault Polska, SAUR Polska, Grupa EDF reprezentowana przez
EDF Polska, DK Energy, TIRU,
Saint-Gobain oraz Schneider
Electric, a także Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Krajowa
Agencja Poszanowania Energii.

Oprócz Tczewa wyróżnione zostały także Kraków, Bielsko-Biała,
Kościerzyna, Wrocław, Zabrze i
Puławy.
Do konkursu zgłosiło się 38 miast,
które podzielone zostały na kategorie, ze względu na liczbę
mieszkańców. Kraków zwyciężył

w kategorii zrównoważona mobilność, Bielsko-Biała i Kościerzyna zostały uhonorowane w kategorii efektywność energetyczna,
Wrocław i Tczew nagrodzono w
kategorii gospodarka odpadami,
a Zabrze i Puławy - w kategorii gospodarka wodna.

W skład jury konkursu weszli
m.in. przedstawiciele: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Krajowej Agencji Poszanowania
Energii, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Środowiska,
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Politechniki Warszawskiej,
Europejskiej Federacji Rowerzystów, wortalu Teraz Środowisko,
Krajowego Zarządu Gospodarki
Wodnej.

M.M.

Budżet obywatelski 2016

Do 6 listopada czekamy na projekty

Do 6 listopada można składać projekty do przyszłorocznego budżetu obywatelskiego.

1

5 października w Urzędzie
Miejskim odbyła się debata
z mieszkańcami, na której omówiony został regulamin Budżetu
Obywatelskiego Tczewa na 2016
r. Mieszkańcy mieli okazję do
podzielenia się swoimi opiniami,
wyjaśnienia wątpliwości. Debatę
poprowadził Janusz Landowski
z Wydz. Gospodarki Komunalnej
i Inwestycji UM.

częliśmy w 2014 r. kwotą 500 tys.
zł, w tym roku mieliśmy do dyspozycji 1 mln zł, w 2016 – również
1 mln zł. W 2015 r. oddano ponad
10 tys. ważnych głosów.

– Przygotowania do przyszłorocznego budżetu obywatelskiego rozpoczynamy wcześniej, po
to, by na początku przyszłego
roku już ogłaszać przetargi, szukać wykonawców, a w efekcie
wcześniej zakończyć realizację
projektów – tłumaczy Mirosław
Pobłocki, prezydent Tczewa.
– W stosunku do budżetu 2015
r. wprowadziliśmy nieznaczne
zmiany w regulaminie, np. taką,
że zgłaszane projekty nie mogą
wymagać pozwolenia na budowę. Pozostają dwie formy głosowania – tradycyjne wpisywanie
się na listy popierające projekt
oraz głosowanie internetowe.
Zaproponowany został również

M. Mykowska

Na propozycje projektów czekamy do 6 listopada.

Podczas debaty na temat przyszłorocznego budżetu, mieszkańcy
zapoznali się z zasadami regulaminu

taki sam podział Tczewa na okręgi, a okręgom przypisano takie
same kwoty jak w 2015 r. Prawo
do głosowania na projekty mają
mieszkańcy danego okręgu, którzy ukończą 16 lat w 2016 r. (liczy
się rocznik, a nie data urodzin)
i starsi oraz są zameldowani na
jego terenie.
To już trzecia edycja Budżetu
Obywatelskiego Tczewa – rozpo-

Jak powiedział prezydent Tczewa, prawdopodobnie będzie
to już ostatnia edycja budżetu
obywatelskiego w takim kształcie. W przyszłości harmonogramy
budżetu, ich regulamin mają być
ujednolicone w całym Obszarze
Metropolitalnym Gdańsk – Gdynia – Sopot.
Regulamin i granice okręgów
publikujemy w dodatku do PM, a
więcej informacji znajduje się na
www.bo.tczew.pl

M.M.

Harmonogram







zgłaszanie projektów – od 16.10.2015 r. do 06.11.2015 r.
weryfikacja projektów – do 11.12.2015 r.
ogłoszenie listy projektów – do 21.12.2015 r.
głosowanie na zakwalifikowane projekty – od 22.12.2015 r. do 10.01.2016 r.
losowanie projektów, które otrzymały równą liczbę głosów – do 27.01.2016 r.
ogłoszenie wyników Budżetu Obywatelskiego – do 29.01.2016 r.
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Podczas wrześniowej sesji radni podjęli
dwie uchwały w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Tczewa. Celem opracowania zmiany
ww. planu miejscowego jest umożliwienie realizacji na tym obszarze drogi „Nowej Głowackiego”, która stanowić będzie
część tzw. południowej obwodnicy Tczewa, biegnącej w kierunku tzw. sadów
bałdowskich, tj. terenu podlegającego
obecnie procedurze zmiany planu. Droga ma odciążyć zatłoczone centrum
i sprawnie skomunikować południową
część Tczewa z resztą miasta.
	Nagrody dla sportowców

Tczewscy radni określili nowe warunki i
tryb przyznawania nagród oraz przyznawania, pozbawiania i wstrzymywania
stypendiów sportowych.
Praktyka przyznawania nagród i stypendiów sportowych za wyniki sportowe w
ostatnich latach pokazała, że obowiązujący regulamin określający warunki i
tryb przyznawania nagród oraz przyznawania, pozbawiania i wstrzymywania
stypendiów sportowych wymaga zmian
ukierunkowanych na zwiększenie rangi
nagrody i stypendium sportowego oraz
umożliwienie przyznawania stypendium
w szczególnie uzasadnionych przypadkach
zawodnikom dyscyplin nieolimpijskich.
Szczegóły w dodatku do PM
 Pomoc dla powiatu

Powiat Tczewski zamierza przystąpić
do przebudowy drogi powiatowej nr
2810G Tczew-Gorzędziej-Rybaki-Gręblin na odcinku od granicy miasta Tczewa
do skrzyżowania z drogą krajową nr 22.
Jest to odcinek zarządzany przez Starostwo Powiatowe, jednak obsługuje komunikacyjnie istotny rejon Tczewa i pełni
rolę drogi wylotowej na drogę krajową
22 w kierunku Starogardu Gdańskiego
i Elbląga. Przebudowa drogi w istotny
sposób usprawni i poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego w
południowym rejonie miasta.
Tczewscy radni zdecydowali, że Gmina
Miejska Tczew będzie partnerem dla realizacji tego zadania w ramach wniosku o
dofinansowanie, który zostanie złożony
przez Powiat Tczewski do Narodowego
programu przebudowy dróg lokalnych
– Etap II Bezpieczeństwo-DostępnośćRozwój. Miasto wesprze powiat kwotą
1 mln zł.
W zamian Starostwo Powiatowe deklaruje udzielenie pomocy finansowej w
równoważnej kwocie na zadanie inwestycyjne wskazane przez Gminę Miejską
Tczew.

Podpisany został akt notarialny
dotyczący sprzedaży nieruchomości pod przyszły Sąd Rejonowy w
Tczewie.
23 września dokument podpisali: prezydent Tczewa Mirosław
Pobłocki, reprezentujący Gminę
Miejską Tczew oraz Marian Pieńczewski, dyrektor Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, reprezentujący
Skarb Państwa.
- Prawdopodobnie pod koniec
przyszłego roku będzie gotowy
projekt nowego obiektu sądu
przy al. Zwycięstwa – powiedział
prezydent Mirosław Pobłocki.
– Ta transakcja kończy wieloletnie zabiegi o nową, godną
siedzibę sądu w Tczewie. Dzięki
temu wzrasta rola Tczewa jako
silnego ośrodka w naszej części
województwa.
Uchwałę dotyczącą przekazania
na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonej przy al. Zwycięstwa za symboliczną kwotę 1
zł netto, tczewscy radni podjęli
podczas nadzwyczajnej sesji 6
sierpnia.
Już w grudniu 2013 r. prezydent
Tczewa, dyrektor Sądu Apelacyjnego w Gdańsku oraz prezes
Sądu Rejonowego w Tczewie
podpisali list intencyjny w sprawie wyrażenia woli współpracy
na rzecz budowy nowego obiektu sądu. Obecna siedziba – przy
ul. Kołłątaja nie zapewnia odpowiednich warunków pracy i nie
jest wystarczająca powierzchniowo na potrzeby wymiaru spra-

M. śniegula

 Południowa obwodnica – bliżej

Działka pod przyszły sąd – sprzedana

Przy al. Zwycięstwa stanie nowoczesny budynek Sądu Rejonowego

wiedliwości. W tej sprawie u prezydenta Mirosława Pobłockiego
gościli m.in. Marek Biernacki, były
już minister sprawiedliwości.
Zgodnie z ustaleniami listu intencyjnego, w listopadzie 2014
r. prezydent Tczewa zatwierdził
projekt podziału nieruchomości, w wyniku którego powstała
działka o pow. 0.5878 ha, przeznaczona na tę inwestycję.
W lutym br. tczewscy radni podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa w rejonie
al. Zwycięstwa, na mocy której
zmieniono przeznaczenie działki
z funkcji mieszkaniowej na funkcję usługową o charakterze usług
publicznych ośrodkotwórczych
i administracyjno-biurowych (dla

realizacji budynku Sądu Rejonowego).
27 maja prezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku wystąpił z wnioskiem do prezydenta Tczewa o
sprzedaż nieruchomości za cenę
niższą niż wartość rynkowa,
tj. za kwotę 1 zł. Pozyskana nieruchomość przeznaczona zostanie pod budowę nowej siedziby
Sądu Rejonowego w Tczewie.
W zamian miasto otrzyma za tę
samą cenę (1 zł netto) nieruchomość położoną w Tczewie przy ul.
Kołłątaja 6 – dotychczasową siedzibę Sądu Rejonowego. Umowa
przedwstępna w tej sprawie została podjęta 14 września.
Nieruchomości przy Al. Zwycięstwa i Kołłątaja 6 mają porównywalne wartości rynkowe.

M.M.

Straż Miejska – Nie będzie referendum
Radni jednogłośnie odrzucili wniosek o przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie likwidacji Straży
Miejskiej w Tczewie.

U

chwała w tej sprawie została
podjęta na nadzwyczajnej sesji
Rady Miejskiej – 8 października.
Wniosek złożony 15 września
przez pełnomocnika inicjatora
referendum został odrzucony w
związku z niespełnieniem wymogu złożenia podpisów pod wnioskiem przez 10% uprawnionych
do głosowania mieszkańców
gminy.
Inicjatorzy referendum zebrali
773 głosy spośród 4622 wymaganych. Po weryfikacji okazało
się, że 171 spośród zebranych
podpisów było błędnych (np.
brak podpisu, błędny PESEL nazwisko lub podpis złożony przez
osoby nieuprawnione).

M.M.

M. Mykowska

Z sesji

Za odrzuceniem wniosku głosowało 19 radnych – wszyscy
obecni na sesji
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Wygrał mural z Jasną i Dersławem
Maxim Steinke, 18-latek z Tczewa zwyciężył w konkursie na koncepcję muralu tczewskiego.

K

onkurs został ogłoszony przez prezydenta Tczewa Mirosława Pobłockiego, w lipcu br. Jego
celem było wyłonienie najlepszej koncepcji muralu,
który zostanie wykonany na kolejnej ścianie szczytowej bloku przy al. Zwycięstwa – w sąsiedztwie
istniejącego muralu poświęconego Alfredowi Eisenstaedtowi. Tematyka muralu miała być związana z
Tczewem – z jego historią lub współczesnością.
W regulaminowym terminie, do 21 września br.,
wpłynęło 16 prac, dwie kolejne – po terminie. Otrzymaliśmy prace nie tylko z Tczewa i okolicy, ale także
m.in. z Wrocławia, Warszawy, Częstochowy.

M. Mykowska

28 września obradowała komisja oceniająca nadesłane prace. W jej skład weszli: Mirosław Pobłocki,
prezydent Tczewa, Wiesława Dolina-Niżyńska –
plastyk, grafik komputerowy, Alicja Gajewska – dyrektor Fabryki Sztuk, Daniel Piechowski – przedstawiciel „Zieleni dla tczewian” oraz Adam Modrzyński
– zastępca naczelnika Wydz. Spraw Komunalnych i
Inwestycji UM.
Komisja postanowiła I nagrodę przyznać Maximowi Steinke z Tczewa, zaś dwa równorzędne wyróżnienia Bartoszowi Jaśkowskiemu z
Subków oraz Michałowi Wojtasikowi z Warszawy. Nagroda główna
to 2 tys. zł, wyróżnienia – po 500 zł.
Maxim Steinke, to 18-letni tczewianin, uczeń Liceum Plastycznego w
Gdyni. Jak powiedział laureat podczas konferencji prasowej, udział w
konkursie potraktował jako wakacyjną zabawę. Jego pomysł na mural
to Jasna i Dersław – postacie z legendy Romana Landowskiego. – To
taka ilustracja do książki – powiedział Maxim.
18-latek próbował już swoich sił wykonując murale, m.in. w Gdyni
Redłowie, ale żaden nie był tak duży, jak ten, który ma widnieć na
bloku przy al. Zwycięstwa w Tczewie.
Tematem dwóch wyróżnionych prac jest Most Tczewski. – W okolicy
Tczewa mieszkam od niedawna, szukałem obiektu, który byłby charakterystyczny dla tego miasta, wiązał się z jego historią. Wybrałem
Most Tczewski – powiedział Bartosz Jaśkowski.
Teraz czeka nas oszacowanie kosztów malowidła i wybór wykonawcy.
Realizacja muralu – prawdopodobnie w przyszłym roku.

M.M.

Zwycięska praca M. Steinkego (po prawej)
Wyróżnione prace: B. Jaśkowskiego i M. Wojtasika (powyżej)

Prezydent Tczewa wręczył zwycięzcy konkursu czek na 2000 zł,
a autorom wyróżnionych prac po 500 zł
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Nagrody czekają Ponad 400 tczewskich uczniów skorzystało z wymiany
na zdolnych
Srebrny jubileusz Tczew – Norderstedt

W tym czasie z wymiany skorzystało ponad 400 polskich dzieci i
ok. 30 nauczycieli oraz tyle samo
ze strony niemieckiej. – To jedyna w naszym regionie tak długoletnia wymiana i jednocześnie
doskonały przykład wprowadzania w życie idei integracji
europejskiej – powiedział Piotr
Wojtysiak, nauczyciel w SP 10 i
koordynator wymiany. – Młode
pokolenie Polaków i Niemców
może lepiej poznać swoich sąsiadów.
Wymiana młodzieży między
Szkołą Podstawową nr 10 w Tczewie a Coppernicus Gymnasium w
Norderstedt, niedaleko Hamburga rozpoczęła się w 1990 r. W momencie utworzenia w Polsce gimnazjów, do współpracy dołączyło
tczewskie Gimnazjum nr 1.
– Wiemy, że niektóre przyjaźnie
przetrwały wiele lat i dorośli już
dzisiaj uczestnicy naszej wymiany
nadal utrzymują ze sobą kontakt,
odwiedzają się, spędzają wspólnie wakacje, a nawet zapraszają

M. Mykowska

Szkoła Podstawowa nr 10 w Tczewie i Gimnazjum w niemieckim
Norderstedt świętowały 25-lecie
współpracy.

Uroczystość uświetniły występy artystyczne uczniów SP 10
– m.in. chór Carpe Diem pod dyrekcją Elwiry Andraszewicz

się na uroczystości rodzinne, śluby – podkreślił Piotr Wojtysiak.
– Niektórzy uczniowie poszli na
studia germanistyczne na Uniwersytecie Gdańskim, a po tym
jak Polska została członkiem
Unii Europejskiej, kilkoro studiuje w Niemczech, w tym m.in. na
Uniwersytecie w Hamburgu. W
naszej wymianie bierze udział
już drugie pokolenie i obecnie
przyjeżdżają dzieci pierwszych
uczestników wymiany. Jestem

dumny, że nasza praca przyniosła
takie owoce.
Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki pogratulował pielęgnowania tak długoletniej wymiany
i podkreślił, że jest to jeden z
najlepszych przykładów współpracy między młodzieżą z Tczewa
i Niemiec. Prezydent przekazał
niemieckim gościom upominki
z Tczewa.

M.M.

Tczewska orkiestra wystąpiła w gdyni
Tczewska Harcerska Orkiestra Dęta wystąpiła na scenie muzycznej 40. Festiwalu Filmowego w Gdyni.

K

oncert odbył się w15 września.
Tczewskiej orkiestry wysłuchali festiwalowi goście, mieszkańcy Gdyni oraz tczewianie, a
wśród nich prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki, jego zastępca
Adam Urban , skarbnik miasta
Helena Kullas oraz przewodniczący Rady Miejskiej – Mirosław
Augustyn. Koncert odbył się na
scenie przy pl. Grunwaldzkim
w Gdyni. Orkiestra zagrała pod
batutą Magdaleny KubickiejNetki. Występ tczewian wywołał
owacje publiczności – orkiestra
dwa razy bisowała, a i na tym by
się nie skończyło, gdyby nie oczekujący kolejni wykonawcy.
Po koncercie prezydent Mirosław
Pobłocki zaprosił całą orkiestrę
na duuu...że lody do gdyńskiej
cukierni.
Harcerska Orkiestra Dęta, również w ubiegłym roku wystąpiła z
koncertem towarzyszącym gdyńskiemu festiwalowi.

K. Szymanowski

Najzdolniejsi uczniowie szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych mogą się ubiegać o
nagrody prezydenta Tczewa.
Nagrody przyznawane są w
ramach Programu Wspierania
Edukacji Uzdolnionych Dzieci i
Młodzieży.
Nagrodę przyznaje się w roku
szkolnym, w którym złożono
wniosek za wybitne osiągnięcia
w nauce lub wybitne osiągnięcia
artystyczne.
Prawo do ubiegania się o nagrodę za wybitne osiągnięcia w nauce przysługuje uczniom:
• szkół gimnazjalnych, którzy
są laureatami lub finalistami
wojewódzkich konkursów
przedmiotowych i posiadają
co najmniej dobrą ocenę z
zachowania,
• szkół ponadgimnazjalnych,
którzy są laureatami lub finalistami olimpiad o zasięgu
ogólnopolskim (zawody centralne) i posiadają co najmniej
dobrą ocenę z zachowania.
Prawo do ubiegania się o nagrodę za wybitne osiągnięcia w
nauce przysługuje studentom,
którzy:
• posiadają znaczące osiągnięcia, wykraczające poza
program nauczania szkoły
wyższej i wykazują się aktywnością w tym zakresie
• zaliczyli w terminie określonym w regulaminie uczelni,
co najmniej pierwszy rok studiów,
• uzyskali w okresie zaliczonego
roku studiów średnią ocen nie
niższą niż 4,8,
• uzyskali wpis na kolejny rok
studiów lub wpis świadczący
o zakończeniu studiów,
• nie przebywają na urlopie
dziekańskim,
• nie powtarzali i nie powtarzają roku.
Prawo do ubiegania się o nagrodę za wybitne osiągnięcia artystyczne przysługuje uczniom
i studentom, którzy spełniają
łącznie następujące warunki:
• zyskali czołowe miejsca (od I
do III) w konkursach, przeglądach i festiwalach o zasięgu
co najmniej ogólnopolskim,
• są autorami znaczących wydarzeń artystycznych oraz posiadają co najmniej dobrą ocenę
z zachowania (uczniowie), a w
przypadku studentów – nie
przebywają na urlopie dziekańskim, nie powtarzali i nie
powtarzają roku.
Wnioski należy złożyć do 31 października br.
Więcej na: www.wrotatczewa.pl

Harcerska Orkiestra Dęta im. St.
Moniuszki działa od 1947 r. Odniosła wiele sukcesów artystycznych, zdobywając laury na festiwalach, przeglądach, wszędzie
wzbudzając aplauz publiczności.
Ostatnio (w czerwcu br.) zajęła
I miejsce na 43. Ogólnopolskim

Festiwalu Młodzieżowych Orkiestr Dętych w Inowrocławiu.
Dla tczewskiej publiczności Harcerska Orkiestra Dęta zagrała
Koncert Jesienny – 11 października w Centrum Kultury i Sztuki.

M.M.
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Krótko

Nauczyciele nagrodzeni, pierwszaki pasowane
13 pedagogów z tczewskich szkół podstawowych i gimnazjalnych otrzymało nagrody prezydenta Tczewa.

N

agrody przyznawane są
wybitne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Prezydent
Tczewa, Mirosław Pobłocki wręczył je podczas uroczystości z
okazji Dnia Edukacji Narodowej
– w Szkole Podstawowej nr 12.

W Szkole Podstawowej nr 12
odbyło się również pasowanie
na uczniów dzieci, które w tym
roku rozpoczęły edukację szkol-

M. Mykowska (2)

Nagrody Prezydenta Tczewa otrzymali:
Robert Kraska – SSP 2
Elżbieta Sandach – SSP 22
Gabriela Makać - SP 5
Aleksandra Kwiatek – SP 5
Halina Tomaszewska – SP 7
Barbara Jasińska – SP 7
Elżbieta Piotrowska – SP 8
Piotr Wojtysiak – SP 10
Elżbieta Olszewska-Duluk – SP 10
Joanna Dąbrowska – SP 11
Joanna Janusz – Gimnazjum 1
Barbara Rokita – Gimnazjum 2
Bożena Jackowska – Gimnazjum 3

Prezydent Tczewa nagrodził 13 nauczycieli

ną. – Cieszymy się, że jesteście
uczniami naszej szkoły, że tutaj
możecie się uczyć i że opiekują
się wami bardzo dobrzy i mili nauczyciele – zwróciła się do pierwszoklasistów Lidia Wasielewska,
dyrektor SP 12. – 1 września rozpoczęliście przygodę, która na

pewno zmieni Wasze życie. W tej
drodze będą Wam towarzyszyć
rodzice, dziadkowie, nauczyciele.
Pamiętajcie, że wszyscy jesteśmy
po to, by Wam pomóc w trudnych
momentach.

M.M.

Rowerzyści mają parking
60 miejsc postojowych zyskali rowerzyści dzięki nowemu parkingowi przy zintegrowanym węźle transportowym.

I

nwestycje zrealizowało miasto,
ale była ona odpowiedzią na
sugestie tczewskich cyklistów.
Na parking składają się dwie
wiaty – łącznie znajduje się tam
30 stojaków, do każdego można
przypiąć po dwa rowery. Wiata
jest oświetlona, znajduje się też
po czujnym okiem kamer monitoringu.
O tym, jak bardzo inwestycja była
potrzebna świadczy liczba rowerów – prawie wszystkie miejsca
są zajęte.
19 października odbyło się symboliczne otwarcie parkingu. Na
tych, którzy zaparkowali swoje
rowery pod wiatą (ale też w jej
pobliżu) czekały drobne upominki. Jak powiedział prezydent
Tczewa Mirosław Pobłocki, parking to jedno z wielu w ostatnich
miesiącach działań w naszym
mieście adresowanych do rowerzystów. Znacznie wzrosła długość ścieżek rowerowych, przybyło nowych stojaków, pojawiły
się znaki drogowe apelujące o

Dla rowerzystów, którzy zaparkowali pod wiata lub jej pobliżu
– zostawiliśmy drobne upominki

mijanie rowerów w bezpiecznej
odległości, wkrótce na niektórych ulicach jednokierunkowych
rowerzyści będą mogli jechać
pod prąd.
Za swoje działania rowerowe
Tczew został w tym roku nagrodzony w ogólnopolskim konkur-

„Dworcowa od-nowa”
– wkrótce szczegóły
Tczewskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o. informuje, że
trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia konkursu pod nazwą „Dworcowa od-nowa” na oddanie w użyczenie
nieruchomości zabudowanej, położonej w Tczewie przy ul. Dworcowej 4,
przeznaczonej na prowadzenie niekomercyjnej działalności usługowej o
charakterze: społecznym, kulturalnym,
oświatowym, turystycznym lub informacyjnym.
Szczegółowe informacje dotyczące
konkursu ukażą się pod koniec miesiąca
października br. na stronie internetowej
TTBS: www.tbs.tczew.pl,


sie PTTK „Miasto przyjazne rowerzystom”.
– Naszym najbliższym „rowerowym” priorytetem będzie budowa ścieżki rowerowej, która połączy Suchostrzygi z Bulwarem
Nadwiślańskim – powiedział prezydent Mirosław Pobłocki.

M.M.

	Rewitalizacja – konsultacje

społeczne
Do 16 listopada prezydent Tczewa
przeprowadza konsultacje społeczne
dotyczące założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji Tczewa.
Przedmiotem konsultacji są założenia
do Lokalnego Programu Rewitalizacji
Tczewa – wyznaczenie obszaru przeznaczonego do działań rewitalizacyjnych oraz wyrażenie opinii i propozycji
oraz składanie ich do protokołu.
Konsultacje umożliwią poznanie
opinii i propozycji zainteresowanych
mieszkańców Miasta Tczewa odnośnie
założeń Programu, które mogą zostać
wykorzystane w dalszych etapach
prac.
Na stronie internetowej Urzędu
Miasta Tczewa pod adresem http://
um.wrotatczewa.pl/ (wejście przez
zakładki „Miasto”, „Rewitalizacja”)
oraz Biuletynie Informacji Publicznej
umieszczono materiały przeznaczone
do konsultacji. W celu zebrania informacji od mieszkańców, Urząd Miejski
w Tczewie uruchomił ankietę.
Dodatkowo 5 listopada zostanie zorganizowane spotkanie z mieszkańcami,
na którym planowane są: omówienie i
ocena konsultowanych założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji Tczewa i
wyznaczonego obszaru przeznaczonego
do rewitalizacji oraz wyrażenie opinii i
propozycji oraz składanie ich do protokołu. Spotkanie odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tczewie
– w Bibliotece Głównej przy ul. J.
Dąbrowskiego 6, w dniu 5 listopada
2015 r. w godz. 17.00-19.00.
Informacje o przebiegu konsultacji
społecznych umieszczane będą na
Wrotach Tczewa oraz na facebookowej stronie Wydziału Rozwoju Miasta
– facebook.pl/wrmtczew.
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stra ż mie j s k a
w tczewie

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

100 ton śmieci Z tczewskimi seniorami o bezpieczeństwie
wywiezionych 2
z ul. Piaskowej

1

1 września zakończyły się
trwające przez tydzień prace
porządkowe związane ze sprzątaniem terenu przy ulicy Piaskowej . Straż Miejska ,Zakład Usług
Komunalnych oraz Zieleń Miejska wspólnie zmagali się z hałdą
zalegających śmieci. Osadzeni z
aresztu w Starogardzie Gdańskim
wykonujący prace porządkowe
na terenie naszego miasta i pracownicy powyższych zakładów
przez kilka ostatnich dni intensywnie usuwali śmieci nagromadzone przez mieszkańców.
Łącznie wywieziono około 100
ton rożnego rodzaju odpadów,
począwszy od śmieci wyrzucanych z gospodarstw domowych
po stary zużyty sprzęt ( lodówki,
pralki itp.) i odpady budowlane.
Podczas prac wywieziono kilkadziesiąt przyczep śmieci, z czego
stary zużyty sprzęt AGD zajął aż
dwie z nich.

2 września w Zespole Opiekuńczym przy ul. Niepodległości w Tczewie odbyło się
spotkanie funkcjonariuszki Straży Miejskiej – Moniki Fabich, z
osobami starszymi. Głównym
celem spotkania było przekazanie seniorom wiedzy na temat
zagrożeń, jakie mogą ich spotkać
w codziennym życiu. W trakcie
prelekcji uczestnicy zadawali
liczne pytania związane z pracą
strażników miejskich oraz funkcjonowaniem monitoringu miejskiego . Zgłaszali spostrzeżenia i
problemy, z którymi spotkali się
w swoimi miejscu zamieszkania.
Podczas rozmowy poruszano
również aspekty dotyczące zagrożenia w ruchu drogowym, na
jakie narażone są osoby starsze

oraz przedstawiono sposoby ich
uniknięcia. Strażniczka przypomniała o zasadach poruszania

się po drodze oraz obowiązku
noszenia elementów odblaskowych.

Wandal ujęty dzięki monitoringowi
Dzięki kamerom miejskiego monitoringu udało się ująć sprawcę uszkodzenia szyb przy małym amfiteatrze
na Starym Mieście.

D

o zdarzenia doszło 26 września około godziny 16:45 przy
ul Rybackiej. Sprawca uszkodził
cztery szyby w balustradzie przy
schodach prowadzących do ulicy Wąskiej ( mały amfiteatr). Zdarzenie zostało ujawnione przez
operatora monitoringu miejskiego, który zaobserwował zajście,

szczegółowo opisał sprawcę i na
bieżąco informował funkcjonariuszy, gdzie przemieszcza się
sprawca. Na miejsce skierowany
został patrol mieszany (strażnik
miejski oraz funkcjonariusz policji). Po krótkiej chwili sprawca
został ujęty i przewieziony do
Komendy Powiatowej Policji w

Tczewie.
Po dokonaniu oględzin z miejsca zdarzenia ustalono, że ogólna
wartość szkód spowodowanych
przez mężczyznę wynosi około
1800 zł.

(informacja:
Straż Miejska w Tczewie)

Straż Miejska we wrześniu
We wrześniu 2015 r. tczewska straż miejska odnotowała 1222 interwencji, w tym 578 zgłoszonych przez mieszkańców i przedstawicieli instytucji,
171 – od operatorów monitoringu, 137 zgłoszonych przez dyżurnych Komendy Powiatowej Policji w Tczewie oraz 336 – to interwencje własne
strażników.
• Przewieziono 13 osób z upojeniem alkoholowym – 5 do Pogotowia Socjalnego w Elblągu, 7
– do miejsca zamieszkania, 1 – do
policyjnej izby zatrzymań.
• Przeprowadzono 95 wspólnych
patroli z funkcjonariuszami KPP.
• Dzielnicowi strażnicy miejscy
działający na osiedlach Suchostrzygi i Bajkowym podjęli 53
interwencje własne oraz 33 zlecone (przez administracje osiedli, dyżurnych SM, mieszkańców),
nałożyli 21 mandatów karnych na
łączną kwotę 1650 zł. Wystawiono też 12 wezwań dla sprawców
wykroczeń, 30 osób pouczono.

Na terenie Os. Garnuszewskiego
i Zatorza dzielnicowi podjęli 29
interwencji własnych oraz 33 zlecone, nałożyli 17 mandatów karnych na łącznie 1650 zł, wystawili
1 wezwanie dla sprawcy wykroczenia oraz 3 osoby pouczyli.
Na terenie Starego Miasta i Czyżykowa dzielnicowi podjęli 53
interwencje własne oraz 118
zleconych, nałożyli 14 mandatów karnych na łącznie 1200 zł,
wystawili 13 wezwań dla sprawców wykroczeń oraz 33 osoby
pouczyli.
Interwencje dzielnicowych dotyczą głównie spraw porządko-

wych, spożywania alkoholu w
miejscach publicznych, wykroczeń drogowych.
• Doprowadzono do usunięcia 4
długo nieużytkowanych pojazdów: Fiata z ul. Czyżykowskiej,
VW z ul. Kołłątaja, Volvo z ul. Jagiełły oraz Rovera z ul. Czerwonego Kapturka.
• Do Komendy Powiatowej Policji
przekazano materiały z monitoringu dotyczące: zatrzymania
osoby podejrzanej o pedofilię
(3.09), rozboju (4.09), wypadku
drogowego (7.09), pobicia (8.09),
kolizji drogowych ( 10 i 14.09),
uszkodzenia pojazdu (15.09), kra-

dzieży pojazdu (23.09), kradzieży
(23 i 30.09).
• Przeprowadzono działania
dotyczące egzekwowania od
właścicieli psów zgodnego z
przepisami wyprowadzania
czworonogów i sprzątania po
nich. Przeprowadzono 31 interwencji. Nałożono 4 mandaty karne na łącznie 450 zł – za
niezgodne z przepisami wyprowadzanie psów oraz 1 mandat
karny (50 zł) za niesprzątanie po
psach, pouczono 4 osoby. 10krotnie zgłoszono do schroniska
informację o psach bez opieki.

M.M.
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Uczciliśmy ofiary napaści sowieckiej
Uczciliśmy 76. rocznicę napaści sowieckiej na Polskę. Przy pomniku ofiar stalinowskich złożono kwiaty i zapalono znicze.

N

przez wiele lat nie wolno było w
Polsce mówić. – W moim rodzinnym domu zawsze o tym dniu
pamiętaliśmy – wówczas aresztowany został mój ojciec – wspominał ks. Wysga. – Pomódlmy się
w intencji tych, którzy polegli w
obronie ojczyzny, szczególnie
tymi słowami, które są tak trudne: odpuść nam nasze winy jako
i my odpuszczamy naszym winowajcom…
M. Mykowska

a uroczystość przybyli mieszkańcy Tczewa, samorządowcy, kombatanci, parlamentarzyści, harcerze, młodzież szkolna,
duchowieństwo, przedstawiciele
instytucji i stowarzyszeń. Był z
nami p. Kazimierz Piechowski,
honorowy obywatel miasta Tczewa, bohater II wojny światowej.
O tragicznych wydarzenia z 17
września 1939 r. przypomniał
prowadzący uroczystość Krzysztof Korda, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej:
– 76 lat temu pomiędzy godziną
2 a 3 w nocy został wezwany do
Komisariatu Spraw Zagranicznych w Moskwie Ambasador
Polski Wacław Grzybowski. Wręczono mu notę uzasadniającą
zaatakowanie wschodnich granic Polski. Około godziny później
pierwsze jednostki radzieckie
znajdowały się już na terenach
Rzeczypospolitej. Niemcy od 1
września wywierały naciski na
Związek Radziecki, aby wkroczył
do Polski, a tym samym wywiązał się z tajnego porozumienia
zawartego 23 sierpnia zwanym
od nazwisk ministrów spraw zagranicznych obu krajów Paktem
Ribbentrop-Mołotow. Atak wojsk
Armii Czerwonej na Polskę był pogwałceniem prawa międzynarodowego oraz paktów, umów za-

W uroczystościach licznie uczestniczyła młodzież, m.in. harcerze
z tczewskiego hufca ZHP

wartych pomiędzy Polską i ZSRR
tj. traktatem ryskim z 1921 roku
oraz aktem o nieagresji z 1932
roku. Sytuacja Polski stała się beznadziejna. Dowództwo wydało
rozkaz o nieprowadzeniu walk z
najeźdźcami ze wschodu, toteż
Armia Czerwona szybko poruszała się w głąb kraju. Nie wszyscy
usłuchali rozkazu i dochodziło
do walk. Polscy żołnierze i ludność cywilna zostali brutalnie
potraktowani, wielu zostało zamordowanych. Od tej chwili wojsko polskie walczyło z dwoma
okupantami na 2 frontach walk

z Niemcami i ZSRR. Dziesięć dni
później obaj najeźdźcy podpisali
między sobą traktat o granicach
i przyjaźni. Wojna była przegrana, a naród polski czekała długa
krwawa niemiecko–radziecko
niewola.
Głos zabrał również Edmund Pek,
przewodniczący Konwentu Kombatantów Powiatu Tczewskiego,
zaś w imieniu młodzieży tczewskich szkół – Aleksandra Krysiak,
uczennica Gimnazjum nr 3.
Ks. prałat Piotr Wysga przypomniał, że o dacie 17 września

– Co roku spotykamy się przy tym
pomniku, a by pamiętać o tych,
którzy padli ofiarą napaści wojsk
sowieckich na Polskę we wrześniu 1939 r. i byli prześladowani w
czasach stalinizmu– powiedział
Mirosław Pobłocki, prezydent
Tczewa. – Dziękuję wszystkim
uczestnikom uroczystości. Jest
z nami p. Kazimierz Piechowski,
honorowy obywatel miasta Tczewa, bohater II wojny światowej.
Serdecznie dziękuję Panu Kazimierzowi i wszystkim pozostałym uczestnikom uroczystości.
Szczególnie gorąco dziękuję
tczewskiej młodzieży. To ważne,
byśmy pamiętali tę datę – 17
września 1939 r.
Uczestnicy uroczystości złożyli
pod pomnikiem kwiaty i zapalili
znicze.

M.M.

W Fabryce Sztuk – o Gryfie Pomorskim
We wrześniu Fabryka Sztuk wraz z Oddziałowym Biurem Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku zaprosiła tczewian do
zwiedzania wystawy o Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”.

E

kspozycja została przygotowana przez IPN we współpracy z Muzeum Stutthof. Składa się
z kilkunastu plansz, na których
za sprawą zdjęć, dokumentów i
tekstu zaprezentowano takie zagadnienia, jak: powstanie, strukturę, działalność, najważniejsze
postacie związane z „Gryfem Pomorskim” oraz losy jego członków
zarówno w czasie wojny, jak i po
1945 roku. W uroczystym otwarciu wystawy uczestniczyła m.in.
rodzina śp. Józefa Weltrowskiego – członka „Gryfa Pomorskiego” i Armii Krajowej, w gospodarstwie którego znajdowała się
tajna drukarnia wydająca pismo
„Głos Serca Polskiego”. Autorka
ekspozycji – Barbara Męczykowska – podkreśliła fenomen i
znaczenie „Gryfa Pomorskiego”,

który był największą na Pomorzu
Gdańskim niezależną, konspiracyjną, regionalną organizacją o

charakterze wojskowo-cywilnym.
Ekspozycji towarzyszyły warsztaty historyczne dla młodzieży ze

szkół średnich i podopiecznych
Środowiskowych Domów Samopomocy Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Tczewie.
Warto dodać, iż w tym roku jest
to czwarte wspólne przedsięwzięcie Fabryki Sztuk i oddziału gdańskiego IPN. W styczniu
prezentowano wystawę „Polska
Walcząca”, przed zakończeniem
roku szkolnego odbyły się zajęcia
dla młodzieży o realiach życia w
Polsce Ludowej, a w rocznicę Obławy Augustowskiej miał miejsce
przegląd filmowy. W najbliższych
planach przewidziane są zajęcia
dla dzieci o niedźwiedziu Wojtku,
który brał udział w bitwie o Monte Cassino.

(informacja i zdjęcie:
Fabryka Sztuk)
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Ogłoszenia Do Tczewa zawitała jesień
23 września na placu Hallera wspólnie przywitaliśmy kolejną
z pór roku.

S

ekretarz miasta Katarzyna
Mejna, z pomocą Małgorzaty
Kruk z Fabryki Sztuk i najmłodszych tczewian, odsłoniła figurkę
jesieni, która będzie stała na postumencie na głównym placu Starego
Miasta aż do nadejścia zimy.
W happeningu chętnie uczestniczą dzieci z tczewskich placówek
oświatowych. Tym razem również
nie zawiodły. W południe powitać jesień przyszli podopieczni
świetlic środowiskowo-sąsiedzkich PKPS z ul. Zamkowej 26 i z
ul. Kopernika, Zespołu Placówek
Specjalnych, przedszkoli: „Twoja
Niania” i „Akademia Krasnoludków” oraz Niepublicznej Szkoły
Podstawowej. Dzieci recytowały okolicznościowe wierszyki,
śpiewały piosenki, brały udział
w konkursach. W nagrodę otrzymały owoce, słodkości i kolorowe
jesienne znaczki do przypięcia.

M. śniegula

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Tczewie
(II piętro) zostały wywieszone:
• wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w
drodze bezprzetargowej, w
celu poprawienia warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległej,
położonej przy ul. Portowców w Tczewie, obr. 1, dz.
562/2;
• wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej,
w celu poprawienia warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległej,
położonej przy ul. Portowców w Tczewie, obr. 1, dz.
562/3;
Prezydent Miasta Tczewa
informuje, że na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Tczewie, II piętro, został
wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej
własność Gminy Miejskiej
Tczew, położonej przy ulicy
Grunwaldzkiej, o powierzchni trzydzieści sześć metrów
kwadratowych, oznaczonej
numerem działki 50/5, obręb
dziesięć, Księga Wieczysta
GD1T/00047958/6, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
zabudowaną garażem nr 25;
• wykaz nieruchomości
gruntowej stanowiącej
własność Gminy Miejskiej
Tczew, położonej przy ulicy
Targowej, o powierzchni
288 m2 oznaczonej numerem działki 67/12, obręb
dziesięć, Księga Wieczysta GD1T/00016855/8,
przeznaczonej do oddania
w dzierżawę w drodze bezprzetargowej zabudowanej
ośmioma garażami;
• wykazy lokali stanowiących
własność Gminy Miejskiej
Tczew, przeznaczonych
do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej na rzecz
najemców, położonych w
Tczewie:
– lokal nr 4 przy ul. Armii
Krajowej 8B,
– lokal nr 3 przy ul. Saperskiej 4D,
– lokal nr 29 przy Al. Zwycięstwa 18,
– lokal nr 6 przy ul. Kochanowskiego 2A.

Przedszkolaki z „Akademii Krasnoludków” zaśpiewały jesienną
piosenkę

W postać pani jesieni wcieliła się
Małgorzata Kruk, która poprowadziła spotkanie.

Imprezę zorganizowała Fabryka
Sztuk i Urząd Miejski w Tczewie.

M.Ś.

Tczewianie pożegnali lato na Górkach
19 września na terenach osiedla Witosa przy ulicy Stanisławskiego i Malczewskiego odbyła się trzecia edycja imprezy
„Pożegnanie lata”.

I

mpreza została zorganizowana
przez Stowarzyszenie „Wspólnie
dzieciom” przy współudziale Fabryki Sztuk, Biblioteki Miejskiej,
Dawnego Tczewa, Stowarzyszenia „Bliżej domu”, SONR Tczew,
WOPR Tczew, Klubu TORNADO,
Straży Miejskiej, Zespołu Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii KPP Tczew, szkoły Kung-Fu
Marka Flisikowskiego.
Patronat honorowy sprawował
prezydent Mirosław Pobłocki,
a patronat medialny: Gazeta
Tczewska, TV TeTka, Kurier Tczewski. Impreza zgromadziła wielu
mieszkańców osiedla i miasta,
a prowadzona była brawurowo
przez Magdalenę Grabowską,
na co dzień prowadzącą świetlicę środowiskowo-sąsiedzką PKPS
„Zamkowa”.

go wypieku, jabłka i gruszki.

Widzowie uczestniczyli w konkursach, grach, zawodach. Wszyscy,
mali i duzi, otrzymali nagrody
rzeczowe. „Kaw-Irenka” zapraszała na bezpłatną kawę, herbatę,
zimne napoje oraz ciasta własne-

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim sponsorom, którymi
byli: Urząd Miasta, Kurier Tczewski, Bank Spółdzielczy, Porozumienie na Plus, Bank Żywności,
Gospodarstwo Sadownicze –

Przy stoisku Fabryki Sztuk nie nudzili się ani mali ani duzi

Waćmierek Kazimierz Arczewski,
Zajazd Słoneczny, Roman Leszczyński, Stowarzyszenie ‘Wspólnie dzieciom” oraz duże grono
zaprzyjaźnionych osób.

(informacja: Stowarzyszenie
„Wspólnie dzieciom”)
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Dzień bez samochodu po raz dziewiąty

Tczewianie na rowerach

Już po raz dziewiąty tczewianie
wzięli udział w przejeździe rowerowym z okazji „Europejskiego
dnia bez samochodu”.
Tradycyjnie jak co roku, z zaproszenia Mirosława Pobłockiego,
prezydenta Tczewa do wspólnego przejazdu rowerowego
skorzystało wielu mieszkańców.
Impreza odbyła się w sobotę 19
września, przy pięknej słonecznej
pogodzie.
Wszyscy spotkaliśmy się na niecce czyżykowskiej. Każdy z uczestników otrzymał kamizelkę i opaskę odblaskową oraz gwizdek – po
to by rowerzystów było nie tylko
widać, ale i słychać.
Tak zaopatrzony peleton wyruszył punktualnie o godz. 12.00,
poprowadzony przez policyjny
radiowóz. Trasa przejazdu liczyła
około 8,5 km. Po niespełna godzinie rowerzyści dotarli na metę,
która również znajdowała się na
niecce czyżykowskiej. Na mecie,
dla każdego rowerzysty była
woda do picia i owoce, a dorośli
mogli otrzymać alkotesty.
Na rowerzystów czekały też konkursy. Nagrody otrzymali najstarsi i najmłodsi rowerzyści. Była też
nagroda za najładniej przystrojony rower.
Stowarzyszenie Rowerowy Tczew
zorganizowało na terenie niecki
zawody.
Przez cały dzień, 19 września,
można było korzystać z komunikacji miejskiej na podstawie
dowodu rejestracyjnego.

go „Tczewskie przedszkolaki na
rowery”. Zadaniem dzieci było
przygotowanie pracy (każde
przedszkole mogło zgłosić jedną
pracę zbiorową) promującą jazdę
na rowerze. Do konkursu zgłosiło się 15 placówek. Komisja konkursowa przyznała trzy nagrody,
zaś w podziękowaniu za udział
i wkład pracy pozostałe przedszkola otrzymały gry edukacyjne.
Nagrody wręczali Adam Urban,
wiceprezydent Tczewa oraz Helena Kullas, skarbnik miasta.

Nagrody otrzymali:
• Nagroda I – 10 rowerków
dziecięcych – Niepubliczne
Przedszkole Muszelka

• Nagroda II – 5 hulajnóg
– Niepubliczne Przedszkole
Jodełka
• Nagroda III – 10 piłek
dmuchanych do skakania
– Publiczne Przedszkole nr 8.

Wyróżnienia otrzymali wszyscy
pozostali uczestnicy konkursu:
• Publiczne Przedszkole Sióstr
Miłosierdzia
• Niepubliczne Przedszkole
„Pan Słonik”
• Niepubliczne Przedszkole
Chatka Puchatka
• Niepubliczne Przedszkole
Bajkowe
• Świetlica środowiskowa PKPS

• Niepubliczne Przedszkole
Akademia Krasnoludków
• Przedszkole Niepubliczne
„Niebieskie Migdały”
• Niepubliczne Przedszkole
Jarzębinka
• Niepubliczne Przedszkole
Blue Kids
• Niepubliczne Przedszkole
Fantazja
• Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Akademia Przedszkolaka”
• Niepubliczne Przedszkole
Czwóreczka.
Organizatorem konkursu był
Urząd Miejski w Tczewie.

M.M.

M. Mykowska (3)

Po przejeździe rowerowym nastąpił moment, na który czekały
przedszkolaki – ogłoszone zostały wyniki konkursu plastyczne-

Peleton zaopatrzony w kamizelki odblaskowe i gwizdki wyruszył z niecki czyżykowskiej

Najmłodszej rowerzystce upominek wręczył wiceprezydent
Adam Urban

Dzieci z „Muszelki” ucieszyły się z nagrody konkursowej
– przedszkole otrzymało 10 rowerków
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Seniorzy pokazali, jak dobrze się bawić
Tczewscy seniorzy po raz kolejny
pokazali, jak świetnie można się
bawić, bez względu na wiek.

Niemczech, na Węgrzech, w Izraelu czy Brukseli gdzie promowali
Kociewie. Warto wspomnieć, że
w swoich tekstach „Wesoła Kapela” korzysta z poezji Józefa
Dylkiewicza.

Historia „Wesołej kapeli” sięga lat
70. ubiegłego stulecia – wówczas
Tczew doczekał się własnej, miejskiej kapeli podwórkowej. Początkowo„Wesoła Kapela” grała w sześcioosobowym składzie. Obecnie w
zespole występują: Franciszek Za-

M. Mykowska (2)

Seniorzy obchodzili swoje święto
na uroczystym balu i Festiwalu
Kapeluszowym. Wielki bal odbył
się 1 października w Restauracji
„Piaskowa”. Wszystkie panie i
wielu panów wystąpiło w kapeluszach. Zabawa połączona została z jubileuszem 40-lecia działalności „Wesołej Kapeli”. Muzycy
pod kierownictwem Franka Zakrzewskiego zagrali tak, że cała
sala ruszyła w tany. Do wspólnej
zabawy seniorzy zaprosili m.in.
prezydenta Tczewa Mirosława
Pobłockiego.

Podczas jubileuszu „Wesołej Kapeli” nie mogło zabraknąć prezentów

krzewski (założyciel zespołu), Mirosław Hejnowski (gitara), Władysław Kitowski (gitara), Stanisław
Pstrąg (akordeon).
Od początku swojej działalno-

ści Kapela stała się wizytówką
Tczewa i promowała nasze miasto poza granicami kraju. Przez
40 lat można było posłuchać i
zobaczyć występy zespołu w

Następnego dnia odbył się happening. Seniorzy (oczywiście w
kapeluszach) spotkali się przy ławeczce Romana Landowskiego,
skąd ruszyli w kierunku Forum
Inicjatyw Społecznych. Tam, na
terenie niecki przy ul. Łaziennej
odbył się festyn, na który seniorzy zaprosili także młodszych
mieszkańców.
Imprezy zorganizowane zostały
przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Tczewie, Zarząd
Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Tczewie oraz
Fundację Domu Kultury w Tczewie w ramach Obchodów Międzynarodowego Dnia Seniora.

M.M.

w

Ogłoszenia Tczewski Uniwersytet Trzeciego
Wieku rozpoczął rok akademicki

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


wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej na targowisku miejskim w Tczewie
przy ul. Żwirki – boks handlowy nr 15, o pow. 13,20
m2 w hali nr I, oznaczonej nr
działki 32/34, obręb 5, KW
GD1T/00016850/3, przeznaczonej do oddania w najem
w drodze przetargu, w celu
prowadzenia działalności
handlowej.



wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w
drodze ustnego przetargu
nieograniczonego, położonej przy ul. Partyzantów 23
w Tczewie, obr. 1, dz. 974.



wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Miejskiej Tczew, przeznaczonej do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej przyległej
nieruchomości gruntowej,
położonej w Tczewie przy
ul. Nowowiejskiej na rzecz
właścicieli lokali mieszkalnych budynku przy ul.
Nowowiejskiej 12 – działka
523/37 o pow. 360 m2.

Uroczystym „Gaudeamus...” Tczewski Uniwersytet Trzeciego
Wieku zainaugurował jedenasty rok działalności.

S

łuchacze, po raz pierwszy po
wakacyjnej przerwie, spotkali
się w gościnnych murach Fabryki
Sztuk. Tczewski uniwersytet skupia ok. 100 słuchaczy, a w tym
roku akademickim dołączyła
spora grupa kolejnych zainteresowanych. Nowi studenci złożyli
ślubowanie, po czym wręczono
im indeksy. Tczewski Uniwersytet
Trzeciego Wieku, jak każda szanująca się uczelnia, posiada Senat.
Zasiadają w nim m.in. Mirosław
Pobłocki, prezydent Tczewa, Alicja Gajewska, dyrektor Fabryki
Sztuk. Przewodniczącym Senatu
jest Stefan Kukowski.
Wykład inauguracyjny na temat
„Prawa do szczęścia” wygłosi ks.
dr Antoni Dunajski, a o oprawę
artystyczną zadbał Chór Passionata, pod kierownictwem Moniki Bławat.
Celem Tczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest m.in.
integracja społeczna oraz przeciwdziałanie odrzuceniu.
W roku akademickim 2015/2016
TUTW proponuje swoim słuchaczom następujące formy aktyw-

Chór Passionata wystąpił z krótkim koncertem

ności:
• wykłady tematyczne z różnych dziedzin życia,
• warsztaty rękodzieła artystycznego,
• gimnastykę usprawniającą,
• wycieczki i wyjazdy integracyjne,
• rekreację na basenie,
• nornic walking,
• teatr – kino – muzea,

• warsztaty poznawania nowych technologii.
TUTW zaprasza zainteresowanych do biura w budynku Fundacji Pokolenia w Tczewie, ul.
Obr. Westerplatte 6 w poniedziałki w godz. 9:30-11:30 oraz
środy w godz. 9:30-13:30, tel.:
662 093 879.

M.M.
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Pracownicy GPEC odnowili plac zabaw

Sezon grzewczy
– odbiór popiołów

25 września pracownicy Grupy
GPEC pracowali nad rewitalizacją
placu zabaw przy ul. Ks. Ściegiennego.
Pracownicy tczewskiej firmy m.in.
zamontowali ławki i nadali nowe
oblicze oprzyrządowaniu dla
najmłodszych tczewian. Wszystkiemu towarzyszyły zabawy
edukacyjne dla przedszkolaków.
Dodatkową atrakcją dla mieszkańców były bezpłatne konsultacje z dietetykiem oraz fizjoterapeutą, rehabilitantem i logopedą.
W projekcie Grupę GPEC wsparli
m.in. Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Przychodnia „Rogowski”, Centrum Rehabilitacji „MEDICAL” oraz Kazimierz Arczewski.
Ponad 50 zrealizowanych projektów w ciągu 4 lat – to bilans
ostatnich czterech edycji programu „Wspólne Działanie – Lokalne
Zaangażowanie” Grupy GPEC.
Każdego roku program „Wspólne
Działanie – Lokalne Zaangażowanie” cieszy się powodzeniem
wśród pracowników Grupy GPEC,
chcących działać na rzecz społeczności i regionu, w którym żyją.
– Piąta edycja programu WDLZ i
projekty zrealizowane w Tczewie
pokazują, że nie są nam obojętne inicjatywy społeczne na rzecz
tczewian. Komfort życia mieszkańców jest dla nas ważny nie
tylko w kwestii bezpiecznych do-

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej podjętą w styczniu br.,
popioły odbierane są w Tczewie przez cały rok, z tym, że
w sezonie grzewczym (od 1 października do 30 kwietnia) – raz na
dwa tygodnie, a poza sezonem
grzewczym – raz w miesiącu.
Odbiór popiołu poza sezonem
grzewczym odbywał się na podstawie zgłoszeń mieszkańców,
w sezonie grzewczym jest on
zgodny z harmonogramem.

staw ciepła, ale również codziennych aktywności, które składają
się na życie każdego z nas – powiedziała Lucyna Federowicz,
prezes GPEC Tczew.
W ciągu ostatnich lat Grupa GPEC
zrealizowała w Tczewie 4 projekty.
W ramach nich pracownicy przygotowali miejsca wypoczynku
i rekonwalescencji dla pensjonariuszy Szpitala Rehabilitacyjnego i Opieki Długoterminowej
oraz zagospodarowali teren do
zajęć sportowo-rekreacyjnych
dla dzieci z Domu Dziecka. Zespół Grupy GPEC założył również
„Zamkowy Ogródek” dla małych
i dużych bywalców Świetlicy Środowiskowo-Sąsiedzkiej, a w ubiegłym roku pracownicy skupili się
na odnowieniu i zabezpieczeniu

Harmonogram odbioru odpadów
(w tym popiołów) znajduje się na
miejskiej stronie internetowej:
www.wrotatczewa.pl pod
zakładką ODPADY.

placu zabaw przy Tczewskim
Centrum Rekreacji i Sportu oraz
zainstalowaniu tam nowych urządzeń. Ku satysfakcji pracowników,
wszystkie projekty zakończyły
się sukcesem i wzbudziły radość
mieszkańców.

w

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Tczewie
na drugim piętrze zostały wywieszone:

– Bardzo się cieszę, że Tczew staje
się coraz bardziej przyjazny mieszkańcom, w dużej mierze dzięki takim projektom jak „Wspólne Działanie – Lokalne Zaangażowanie”.
Także w tym roku możemy liczyć
na Grupę GPEC i kolejny projekt,
dzięki któremu na twarzach naszych mieszkańców pojawi się
uśmiech – powiedział Mirosław
Pobłocki, prezydent Tczewa.



– lokal nr 13 przy ul. Saperskiej
5D,

(informacja przekazana przez
GPEC Tczew)

– lokal nr 8 przy ul. Kochanowskiego 1B.

w „Ósemce” spełniły się marzenia



wykaz dotyczący zbycia w
drodze bezprzetargowej
pomieszczenia stanowiącego własność Gminy Miejskiej
Tczew, w związku ze zmianą
składu lokalu mieszkalnego
nr 2, położonego w Tczewie
przy ul. Mostowej 2.



wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej przyległych
nieruchomości gruntowych,
położonych w Tczewie przy
ul. Mostowej na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych
budynku przy ul. Mostowej
4 – dz. 409/3 o pow. 64 m2 i
dz. 409/5 o pow. 293 m2.



wykaz nieruchomości – lokali mieszkalnych – przeznaczonych do sprzedaży w
drodze bezprzetargowej na
rzecz najemców.

Przedszkole nr 8 ma nowy plac zabaw – to prezent od firmy Eaton.

M. Mykowska

Firma Eaton od lat wspiera tczewskie organizacje i instytucje działające w Tczewie i okolicy. Z takiej
pomocy skorzystali już m.in. Gimnazjum nr 1, dom dziecka, oddział
dziecięcy tczewskiego szpitala. W
tym roku jedną z instytucji, które
otrzymały grant jest Przedszkole
nr 8. Efekt to kolorowy, bogato
wyposażony i bezpieczny plac zabaw. Eaton przekazał na ten cel
13 tys. dolarów.
– Dzieci bacznie obserwowały i
komentowały powstawanie placu zabaw – mówi Jolanta Jank,
dyrektor przedszkola. – Teraz
wprost nie mogą się nim nacieszyć, najchętniej bawiłyby się do
wieczora. Nasi byli wychowankowie, którzy poszli w tym roku
do szkoły, bardzo żałują , że nie

są już przedszkolakami – bo o
takim placu zabaw marzyły. Ten
plac zabaw to właśnie spełnienie
dziecięcych marzeń.
– Cieszę się, że dzięki hojnemu
sponsorowi, macie tak wspaniałe

wykazy lokali stanowiących
własność Gminy Miejskiej
Tczew, przeznaczonych do
sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców,
położonych w Tczewie:

miejsce do zabawy. Mam nadzieję, że często będziecie z niego
korzystać. Życzę wam dobrej
zabawy – powiedział Mirosław
Pobłocki, prezydent Tczewa.

M.M.
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Józef Golicki Tydzień Zakazanych Książek w Bibliotece
nagrodzony
Publikacje Józefa Golickiego z
cyklu „Album Tczewski” zostały
nagrodzone na I Kociewskich Targach Wydawniczych w Starogardzie Gdańskim.

Imprezę zorganizowano w ramach V Kongresu Kociewskiego.
W targach uczestniczyło 33 wystawców. W czasie ich trwania
można było zakupić książki o różnej tematyce od map i przewodników przez kulinaria, historię aż
do bajek i poezji.
Podczas targów rozstrzygnięto również konkurs o Grand Prix,
do którego zgłoszono 42 pozycje. Pięcioosobowe jury nagrodę główną w kategorii „Obrazy
Kociewia” przyznało Józefowi
Golickiemu autorowi cyklu
Album Tczewski. Fotografie za
przedstawienie mieszkańców i
ich rzeczywistości historycznej
jako siły sprawczej istnienia miasta Tczewa.
I Kociewskie Targi Wydawnicze
zostały objęte patronatem honorowym przez 10 samorządów, w
tym przez Marszałka Województwa Pomorskiego.

W związku z obchodzonym w dniach od 27 września do 3 października Tygodniem Zakazanych Książek, filia
nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie przygotowała dla swoich czytelników wiele atrakcji, wśród
nich między innymi wystawy książek, które w różnych okresach i z różnych powodów podlegały cenzurze
państwowej bądź kościelnej.
Z racji tego, że na 29 września
przypadał dodatkowo Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania
biblioteka postanowiła połączyć
oba te wydarzenia. We wtorek
(29 września) w godzinach od
1600 do 1700 czytelnicy mieli
zatem okazję wysłuchać fragmentów ocenzurowanych niegdyś pozycji. Wśród wybranych
tytułów pojawiły się: Zniewolony
umysł Czesława Miłosza, Folwark
zwierzęcy George’a Orwella’a, Podróże Guliwera Jonathana Swifta,
Szklany klosz Sylvii Plath, Szkarłatna litera Nathaniela Hawthorne’a
oraz Mechaniczna pomarańcza
Anthony’ego Burgessa.
Czytelnicy poznali powody dla
których powyższe książki zostały zakazane. Dodatkową atrakcją
były również ciekawostki dotyczące kontrowersyjnych pozycji.
Obecni na spotkaniu dowiedzieli
się między innymi dlaczego cenzurowany w Polsce Miłosz został
okrzyknięty indonezyjskim bohaterem narodowym, jaki „wyrok”
ciążył nad Burgessem w czasie
pisania Mechanicznej pomarańczy oraz co dokładnie zarzucali
Folwarkowi zwierzęcemu George’ a Orwella przedstawiciele
religii islamskiej. Czytelnicy dowiedzieli się również, że niekiedy książki bywają oskarżane o
„przestępstwa”, których w rzeczywistości nie popełniły, że nad
niektórymi tekstami ciąży fatum
okrajania oraz zmieniania ory-

ginalnej treści, które ciągnie się
za nimi od momentu pojawienia
się na rynku wydawniczym aż po
dziś dzień, a także, że za popieranie powieści uznanej przez radę
szkolną za kontrowersyjną można stracić pracę.
Spotkanie przebiegało w miłej
atmosferze. Zgaszone światło
oraz zapalone świece dodatkowo budowały właściwy nastrój.
Po wysłuchaniu wybranych fragmentów czytelnicy obejrzeli przygotowane wcześniej wystawy,
zapoznali się z listą zakazanych
książek, historią cenzury w Polsce
oraz na świecie, dowiedzieli się
dodatkowo kiedy i w jakim znaczeniu po raz pierwszy użyto słowa cenzor, jak również czym był
indeks ksiąg zakazanych i przez
kogo został wprowadzony. Każda

część wystawy zaprezentowanej
w Filii nr 1 poświęcona została
innej tematyce. Zaprezentowano literaturę podziemną, książki
zakazane przez kościół oraz przez
państwo, a także pozycje uznane
za kontrowersyjne ze względów
społeczno-obyczajowych. W
bibliotece rozwieszone zostały
również kartki z ciekawostkami
na temat zakazanych książek.
Natomiast wykorzystane w wystawach łańcuchy, kłódki, kraty
oraz biało-czerwone taśmy dodatkowo przyciągały wzrok zebranych.
Na zakończenie uczestnicy spotkania otrzymali pamiątkowe zakładki z informacjami o zakazanych książkach.

informacja i zdjęcia:
MBP w Tczewie

Morska przygoda w… Fabryce Sztuk
Prezentowanej w Fabryce Sztuk
wystawie modelarstwa szkutniczego i okrętowego „Koga” towarzyszyły zajęcia edukacyjne dla
najmłodszych dzieci.
Uczestnicy „Morskiej przygody” poznawali historię statków
i innych jednostek pływających,
oglądali książki o tej tematyce
oraz wspólnie definiowali takie
nazwy, jak: matka chrzestna,
stocznia i wodowanie. Zdziwienie milusińskich wzbudził
fakt, że dyrektor Fabryki Sztuk
– Alicja Gajewska jest matką
chrzestną olbrzymiego statku
„Kociewie”. W trakcie spotkań

nie mogło zabraknąć też zabaw
ruchowych – szukania ukrytych
butelek z listami oraz wyścigów
z kubeczkami wypełnionymi po
same brzegi wodą. Ostatnia część
zajęć upłynęła na samodzielnym
wykonywaniu pracy plastycznej
– papierowego modelu statku.
Dzieci wykazywały się dużą pomysłowością. Wykorzystywały
kolorowy papier, nakrętki od
butelek, plastelinę i królujący
w tego typu zabawach brokat.
Dobre humory wszystkim dopisywały.
informacja i zdjęcie:

Fabryka Sztuk

Uczniowie SP nr 5 podczas zajęć w Fabryce Sztuk
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Dom przedsiębiorcy w tczewie

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

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

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

Ekonomia społeczna i spółdzielnia socjalna…
12 października w sali konferencyjnej Domu Przedsiębiorcy odbyło
się seminarium na temat nowej
perspektywy Ośrodka Wsparcia
Ekonomii Społecznej na lata 20152017. Seminarium przeprowadził
Łukasz Brządkowski – konsultant
projektu Dobra Robota z Ośrodka
Wsparcia Ekonomii Społecznej.

łożono nacisk na zaprezentowanie
różnych form wsparcia finansowego spółdzielni socjalnej ze strony
państwa. Na końcu seminarium
uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z szeroką ofertą Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.
OWES oferuję pomoc finansową,
doradczą, szkoleniową i organizacyjną, podmiotom i jednostkom
chcących działać w formie podmiotów ekonomii społecznej.
Konsultacje z ekonomii społecznej odbywają się w każdy czwartek w godz. od 9:00 do 13:00 w
Domu Przedsiębiorcy w Tczewie,
szczegółowe informacje można
uzyskać u konsultanta Łukasza
Brządkowskiego – brzadkowski@
dobrarobota.org, tel. 797 957 402,
www: dobrarobota.org.

Na seminarium zostały poruszone takie zagadnienia jak pojęcie
i cele ekonomii społecznej, strefy
aktywności obywatelskiej, podmioty ekonomii społecznej.
Szczegółowo została przedstawiona problematyka spółdzielni socjalnej, jako podmiotu polskiego prawa
łączącego cechy przedsiębiorstwa
oraz organizacji pozarządowej. Po-

KOBIETY BIZNESU O REPUTACJI…
2

4 września w sali konferencyjnej Domu Przedsiębiorcy
odbyło się VII spotkanie kobiet
biznesu z cyklu „Szminki, ploty,
papiloty”. Tematem przewodnim
była reputacja w biznesie. Panie
biorące udział w spotkaniu miały
okazję skorzystania z profesjonalnej sesji zdjęciowej, przed która
przeszły przez profesjonalne ręce
makijażystki p. Katarzyny Dziewulskiej. Za stronę fotograficzną
odpowiadała Katarzyna Gapska
– z nudoodporne.pl, natomiast
nad całością czuwała Marzena
Grochowska z Get Choice.

„Szminki, ploty, papiloty” można
było spotkać między innymi Panią
prawnik, dietetyk, księgową,
graficzkę, dyrektora handlowego,
fotograficzkę. Powstała ponadto
specjalna grupa kobiet biznesu
na portalu społecznościowym
Facebook. Na uwagę zasługuje
również fakt, iż charakter spotkań
został doceniony przez Polskie
Stowarzyszenie Kobiet Biznesu,
które objęło patronatem imprezy
organizowane w ramach cyklu
„Szminki, ploty, papiloty”.
Następne spotkanie planowane
jest na początku listopada, serdecznie zapraszamy wszystkie
przedsiębiorcze Panie. Szczegóły
wkrótce na naszej stronie: www.
dp.tczew.pl

Spotkania przyciągają uwagę
coraz liczniejszej grupy kobiet.
Na ostatnim wydarzeniu z cyklu

ŚWIATOWY TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Już po raz V w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie będą miały miejsce
obchody Światowego Tygodnia
Przedsiębiorczości.
W tym roku odbędą się one w
dniach 16-20 listopada. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
to ogólnoświatowa inicjatywa,

która ma na celu wspieranie postaw przedsiębiorczych wśród
młodzieży. W ramach Tygodnia
Przedsiębiorczości 19 listopada
odbędą się międzyszkolne rozgrywki w Cashflow, a 20 listopada nastąpi rozstrzygnięcie
dwóch konkursów Prezydenta

Miasta Tczewa: Mój Biznesplan
oraz Przedsiębiorca Roku.
Ponadto podczas dwóch dni 16 i
17 listopada zorganizowane będą
wydarzenia adresowane głównie
do przedsiębiorców, polecamy je
Państwa uwadze, w szczególności osobom planującym otwarcie

własnej działalności.
Pełny harmonogram obchodów
Tygodnia Przedsiębiorczości pojawi się niedługo na stronie internetowej Domu Przedsiębiorcy: www.
dp.tczew.pl oraz na Facebooku:
www.facebook.com/dptczew
– zachęcamy do udziału!
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Pracownia Edukacji Ekologicznej we współpracy z Gimnazjum nr 2 w Tczewiezaprasza do udziału
w XVII Miejskim Konkursie Ekologicznym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
XVII Miejski Konkurs Ekologiczny będzie związany z realizowanym przez
gminę miejską Tczew Planem Gospodarki Niskoemisyjnej i zostanie
przeprowadzony pod hasłem „Dobry klimat dla Tczewa”.
Konkurs zostanie przeprowadzony 11 marca 2016 r. (piątek) w
Gimnazjum nr 2 w Tczewie o
godzinie 13:50.
Uczniowie zgłoszeni do udziału
w konkursie powinni wykazać się
wiedzą i umiejętnościami z zakresu ekologii i ochrony środowiska
oraz ogólnym oczytaniem dotyczącym tematu. Zadania konkursowe będą uwzględniały także
problematykę odpadową oraz
wpływ działań człowieka na stan
środowiska naturalnego.
Prosimy o zgłaszanie uczniów,
którzy wykażą się wiedzą i znajomością:
• zależności w środowisku
(zgodnie z nazwą konkursu)
• sposobów i form ochrony zasobów przyrody w Polsce i na
świecie
• najbardziej aktualnych przykładów współpracy międzynarodowej w dziedzinie ochrony planety przed negatywnymi skutkami
działalności człowieka
• o tczewskim Planie Gospodarki Niskoemisyjnej

Materiały tematyczne dotyczące
zmian klimatu oraz wskazówki
o sposobach przeciwdziałania
tym zmianom w życiu codziennym każdego mieszkańca znajdują się na stronie internetowej
Tczewa: (wrotatczewa.pl) w zakładce: MIASTO – PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ – PUNKT
5 (Prezentacja multimedialna
slajdy początkowe – do 28); oraz
PUNKT 7 i 8 zamieszczonych tam
materiałów.
Zadaniem uczestników zgłoszonych przez szkoły będzie rozwiązanie testu, w którym duża część
pytań będzie związanych z aktualnym hasłem konkursu – ok. 50 %.
Uczestników konkursu należy
zgłaszać do 3.03.2016 r. Należy
podać dane ucznia, nr szkoły,
nazwisko nauczyciela prowadzącego.
Zgłoszenia z poszczególnych
szkół prosimy przesyłać na adres
mailowy Pracowni Edukacji Ekologicznej (pee@um.tczew.pl) .
Liczba miejsc dla uczestników
(laureatów eliminacji szkolnych)
z poszczególnych szkół jest pro-

porcjonalna do liczby uczniów
w ostatnich klasach. W związku
z powyższym w tej edycji szkoły
mogą zgłaszać:

Laureaci każdej kategorii wiekowej otrzymają atrakcyjne nagrody ufundowane przez Pracownię
Edukacji Ekologicznej.

SSP 2 – do 4 uczestników
SP 5 – do 3 uczestników
SP 7 – do 2 uczestników
SP 8 – do 2 uczestników
SP 10 – do 4 uczestników
SP 11 – do 5 uczestników
SP 12 – do 6 uczestników
Gimn. nr 1 – do 8 uczestników
Gimn. nr 2 – do 3 uczestników
Gimn. nr 3 – do 9 uczestników
Gimn. Katolickie – do 3 uczestników

Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy sukcesów.
Uwaga! Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmiany
terminu konkursu w przypadku
nałożenia się terminu z konkursami o tematyce przyrodniczej na
szczeblu wojewódzkim. Bardzo
prosimy o jak najszybsze zgłaszanie takich przypadków.
W imieniu organizatorów: A.Peichert

Gratulacje dla bohaterskich strażników

Uratowali tczewiankę przed atakiem groźnego psa

Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki podziękował Joannie Trojanowskiej i Marcinowi Gdańcowi za ofiarną interwencję w obronie mieszkanki os. Górki.
O nietypowej interwencji poinformowała mieszkanka tczewskich Górek. Strażnicy obronili
kobietę przed agresywnym
psem, jak się okazało nieszczepionym. Przy okazji interwencji,
pogryziony przez psa został jeden z funkcjonariuszy – Marcin
Gdaniec.
Na ręce prezydenta Tczewa Mirosława Pobłockiego wdzięczna
tczewianka skierowała następujący list:
Jako mieszkanka pięknego osiedla Górki chciałabym podziękować
strażnikom Straży Miejskiej ( Panu
Marcinowi Gdańcowi i Pani Joannie Trojanowskiej ) za ich szybką i ofiarną interwencję w dniu
11.09.2015r. Będąc jak co dzień na
spacerze z moim małym psem rasy
maltańczyk zostaliśmy zaatakowani przez dużego, agresywnego
psa, biegającego po osiedlu ( jak

się później okazało nie był nawet
zaszczepiony przeciw wściekliźnie).
Świadkiem zdarzenia było kilkoro
dorosłych osób, którzy nie będąc
w stanie pomóc, wezwali patrol
Straży Miejskiej. Wyżej wymienieni funkcjonariusze z narażeniem
zdrowia ( Pan Gdaniec został pogryziony przez psa) uratowali mnie
za co jestem im ogromnie wdzięczna. Cały opis zdarzenia znajduje
się w biurze Straży Miejskiej. Aż
strach pomyśleć co mogłoby się
wydarzyć, gdyby na moim miejscu
były dzieci, które często spacerują z
małymi pieskami. Do dnia dzisiejszego odczuwam strach będąc na
spacerze i widząc duże psy luźno
biegające. Jednak świadomość , że
w takich sytuacjach można liczyć
na profesjonalną pomoc funkcjonariuszy Straży Miejskiej pozwala
mieć nadzieję, że ten “psi” problem
zostanie rozwiązany. Dziękuję za
to, że jest taka instytucja będąca

Bohaterscy strażnicy: Joanna Trojanowska i Marcin Gdaniec
z prezydentem Tczewa

blisko mieszkańców jak tczewska
Straż Miejska.
Prezydent Mirosław Pobłocki
spotkał się z funkcjonariuszami,
aby im podziękować i wręczyć
upominki. – To takie działania
sprawiają, że jesteście bardzo

dobrze postrzegani przez mieszkańców, a wasza służba jest skuteczna, potrzebna i przyjazna
społeczeństwu. Gratuluję i życzę,
abyście w przyszłości nie musieli
narażać swojego zdrowia – powiedział prezydent.

M.M.
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Urząd Miejski w Tczewie – Wydział Spraw Komunalnych
83-110 Tczew, ul. 30 Stycznia 1, tel./fax (058) 77 59 447, www.pee.tczew.pl, e–mail: pee@um.tczew.pl

III edycja konkursu pod hasłem
„Lider segreguje i odzyskuje”
Zapraszamy szkoły podstawowe i gimnazja do udziału w III edycji konkursu „Lider segreguje i odzyskuje”, który ma na celu docenienie zarówno indywidualnych, jak i klasowych wysiłków na rzecz selektywnej zbiórki i miejsca, jakie zajmie ich szkoła w dotychczasowych programach ekologicznych prowadzonych przez Urząd Miejski w Tczewie.
Konkurs rozgrywany jest w kategorii:


Indywidualnej pn. „Najefektywniejszy uczeń”



Zespołowej pn. „Najskuteczniejsza klasa”

Czas trwania konkursu: zbiórka surowców wtórnych w ramach konkursu rozliczana będzie za wyniki uzyskane od września 2015 r. do
16 maja 2016 r.
Regulamin Konkursu – po zmianach:
1) Celem konkursu jest kształtowanie nawyku segregacji odpadów.
2) Adresatami konkursu są uczniowie z jednostek oświatowych z
terenu Tczewa.
3) Konkurs polega na selektywnej zbiórce zużytych odpadów opakowaniowych z papieru, nakrętek, butelek typu PET, puszek aluminiowych oraz baterii.
4) Organizatorem konkursu jest Pracownia Edukacji Ekologicznej
Urzędu Miejskiego w Tczewie przy współpracy z ZUOS Sp. z o.o.
5) Finansowanie nagród w kategorii „Najefektywniejszy uczeń” – UM
i ZUOS, a w kategorii „Najskuteczniejsza klasa” – Urząd Miejski.
6) Odbiorca segregowanych odpadów: ZUOS Sp. z o.o., Tczew, ul.
Rokicka 5A – prosimy osoby koordynujące o prowadzenie ewidencji wyników indywidualnych również pod kątem odbiorcy, gdyż
zgłoszenie uczniów do konkursu powinno dotyczyć uczestników
dostarczających surowce do ZUOSu.
7) Dolna granica ilości surowców kwalifikująca ucznia do udziału w
konkursie na szczeblu miejskim zostanie określona w dokumencie
rozliczenia, jaki szkolni koordynatorzy otrzymają w maju 2016r.
Wzór rozliczenia zostanie przesłany szkołom elektronicznie.
8) W kategorii indywidualnej zostaną nagrodzeni uczniowie o najwyższych wynikach spośród wszystkich zgłoszonych przez koordynatorów uczniów.
9) W kategorii zespołowej wyniki poszczególnych klas będą oceniane w dwóch etapach:
a) Etap 1 – koordynatorzy ocenią odsetek uczniów w każdej klasie,
jaki kwalifikuje się do grupy systematycznie zbierających (na spotkaniu koordynatorów ustalono, że o systematycznym zbieraniu
świadczy regularne przynoszenie przynajmniej 5 kg miesięcznie,
wobec czego próg świadczący o regularnym zbieraniu ustalono
na 50 kg od dziecka).

11) Wraz z rozliczeniem udziału w konkursie szkolni koordynatorzy
mogą wziąć udział w rywalizacji o nagrodę indywidualną przesyłając dokumentację fotograficzną: 1-5 zdjęć /również drogą
elektroniczną/. Zdjęcia mają być związane z tematyką konkursu
„Lider segreguje…” – i to jest jedyny warunek. Autorzy zdjęć będą
oceniani w oddzielnej kategorii.
12) PEE przy współpracy z ZUOS opracuje sprawozdanie z przebiegu
Konkursu i ustali listę laureatów.
13) Dla zwycięzców zostaną przyznane nagrody:
–
–

dla najefektywniejszego ucznia – nagrody rzeczowe,
dla najskuteczniejszej klasy – dofinansowanie do autokaru na
dowolną wycieczkę, pomoce dydaktyczne lub dofinansowanie
do działań ekologicznych.

14) Nagrodzeni laureaci zostają powiadomieni o wynikach Konkursu
pismem skierowanym do szkół oraz do wiadomości koordynatorów, a lista laureatów zostanie opublikowana w Panoramie
Miasta.
15) Wręczenie nagród Laureatom oraz oficjalne ogłoszenie wyników
nastąpi w miesiącu czerwcu 2016r. w miejscu podanym w późniejszym komunikacie.
16) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dowolnego podziału
nagród w poszczególnych kategoriach.

b) Etap 2 – koordynatorzy zgłoszą do konkursu klasy o najwyższym
odsetku zbierających uczniów (liczba zgłoszeń od 0 – 6) z podaniem również wyniku każdej ze zgłoszonych klas.

17) Wyniki konkursu opierają się wyłącznie na danych dostarczonych
przez poszczególne szkoły do Urzędu Miejskiego oraz miesięczne
sprawozdania z ZOUS w Tczewie. W związku z tym Urząd Miejski
nie przyjmuje skarg i zażaleń od uczestników indywidualnych.

10) Ostateczny termin przekazania przez szkoły wyników w ramach
konkursu – nie później niż do dnia 23.05.2016r.

W imieniu organizatorów:
Anna Peichert/PEE UM w Tczewie
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Sceny z życia miasta

Tczew w latach 1920-1939
straż pożarna

M

iędzywojenna prasa dostarcza informacji o mundurowych. A to czytamy o codziennej
pracy policji, głównie w ściganiu
sprawców przestępstw, innym
razem o najważniejszych wydarzeniach z historii 2. Batalionu
Strzelców. Oczywiście nie brakuje też artykułów o akcjach Straży
Pożarnej. A jeśli dodamy do tego
przekaz płynący z kronik, to naprawdę jest się w czym zaczytać.
Poniżej kilka szczegółów, w chronologicznym skrócie:

Przemarsz ulicami miasta Tczewa Żeńskiego Oddziału Samarytańsko-Pożarniczego z okazji Zjazdu
Powiatowego Związku Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polski w dniu 28.04.1935 roku. Na czele
oddziału komendantka – Gertruda Śliżewska

Zbiory Adama Murawskiego

• W czerwcu 1929 roku, jak podaje „Goniec Pomorski”, Elektrownia Miejska uruchomiła
trzynaście nowych stacji alarmowych, które miały służyć
mieszkańcom w razie wybuchu pożaru. W takiej sytuacji
należało stłuc szybkę, czekać
na przybycie strażaków i poinformować ich, gdzie wybuchł
pożar. Za nieuzasadnione użycie alarmu, na przykład przez
dzieci, groziły kary.

Zbiory Adama Murawskiego

• W 1921 roku, dokładniej dnia
6 września, została utworzona Kolejowa Ochotnicza Straż
Pożarna, której zadaniem była
ochrona warsztatów i innych
obiektów należących do PKP.
Nazwiska jej założycieli to: inż.
Krzyżanowski, Ojdowski, Fabich, Wasiek, Sykutera.

• Tego samego roku OSP powstała w porcie zimowym.
Naczelnik Klawiński miał pod
opieką szesnastu szeregowych – czytamy w „Gońcu
Pomorskim”.

akcję manewrową gaszenia
w Młynie Parowym 600 kg
oliwy i smoły za pomocą nowoczesnych prądownic typu
„Omega”, które rozpylały prąd
wody w kształcie parasola.
Strażak Murawski, podczas
próby zejścia z trzeciego piętra, ześlizgnął się i spadł na
ziemię, doznając poważnych
obrażeń wewnętrznych.
W następnym numerze: historia
tczewskich Samarytanek.

Zbiory Józefa Golickiego

• W 1934 roku zorganizowano
w OSP Żeński Oddział Samarytańsko-Pożarniczy. Pierwszą
komendantką była Gertruda
Śliżewska. Do służby oddziału należało niesienie pomocy medycznej, organizacja
życia kulturalnego, opieka
nad rodzinami pogorzelców,
organizacja prewencji. Podczas pierwszych manewrów
strażackich, w których uczestniczyły Samarytanki, miała
miejsce symulacja wypadku
– i nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt,
że do autentycznego wypadku też doszło. Zacznijmy od
początku. Otóż, w deszczowej
aurze, zademonstrowano

Członkinie Żeńskiego
Oddziału SamarytańskoPożarniczego przy OSP Tczew,
1938 rok – stoją od lewej:
Antonina Ronowska,
Hildegarda Freitag, Urszula
Nowak, Maria Szuster. Siedzą
od lewej: Napieralska, Helena
Murawska, Łucja Lorkowska,
Irena Wojciechowska,
Gertruda Janiszewska,
Marianna Nowak

Prawdopodobnie manewry, ul. Sambora, 1934 rok

M.K./Fabryka Sztuk
Na podstawie:
„Dziennik Bydgoski”, z: 14.10.1934 r.,
„Goniec Pomorski” z: 5.06.1929 r.,
12.11.1929 r. (w materiałach dotyczących pożarnictwa, opracowanych
przez Z. Frydryszewskiego) oraz:
Kronika Kolejowej OSP w Tczewie –
zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Tczewie.
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Konkurs rozstrzygnięty

Wielki hipnotyzer – festiwalowe reminiscencje
Po raz pierwszy zorganizowaliśmy
konkurs fotograficzny towarzyszący festiwalowi In Memoriam.
Laureaci otrzymali nagrody finansowe.

20 listopada o godz. 12.00 w Centrum Kultury i Sztuki odbędzie się
koncert finałowy VIII Festiwalu
Twórczości Kociewskiej im. Romana Landowskiego. Wstęp wolny!

Celem konkursu była promocja
i prezentacja różnych działań
artystycznych podczas XIV Festiwalu Grzegorza Ciechowskiego
In Memoriam , który odbył się 21
sierpnia 2015 roku.

W ubiegłym roku w festiwalu
wzięło udział prawie 300 młodych artystów z trzech powiatów
– tczewskiego, starogardzkiegao
i świeckiego.
M. Mykowska

Wpłynęły trzy prace i wszystkie
zostały nagrodzone.
Komisja konkursowa w składzie:
Mirosław Pobłocki, prezydent
Tczewa, Alicja Gajewska, dyrektor Fabryki Sztuk, Józef Golicki,
organizator festiwalu postanowiła przyznać następujące nagrody
finansowe:

Laureaci konkursu z prezydentem Tczewa i… czekami

• I nagroda – Jacek Cherek
– 1200 zł

• III miejsce – Artur Wirkus
– 200 zł.

• II nagroda – Stanisław
Borkowski – 500 zł

Organizatorem konkursu był
Urząd Miejski w Tczewie.

M.M.

Do wygrania tablet

Cztery pory roku w Tczewie – kalendarz 2016
Do końca października czekamy
na prace do konkursu fotograficznego „Cztery pory roku w Tczewie
– KALENDARZ 2016”. Nagrodą
główną jest tablet.

Prace konkursowe powinny być
dostarczone w postaci odbitek
na papierze fotograficznym o
wymiarach 20x30 cm oraz na
nośniku CD.
Każdy uczestnik zgłasza od 4 do
6 fotografii poziomych w formacie cyfrowym o rozdzielczości
przynajmniej 300 dpi, uwzględniających wszystkie pory roku.

Głównym organizatorem i koordynatorem konkursu jest Towarzystwo Miłośników Ziemi
Tczewskiej, a współpracują z nim
tczewskie placówki: Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Skulteta,
Fabryka Sztuk, Centrum Kultury i
Sztuki oraz Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gd.
Festiwal adresowany jest do
mieszkańców Kociewia, a w części warsztatowej i konkursowej
do dzieci i młodzieży w wieku
przedszkolnym i szkolnym, w
tym do placówek oświatowych
wszystkich poziomów edukacyjnych, domów kultury i placówek
wychowania pozaszkolnego.
Impreza ma charakter regionalny.
Jej cele to:

J. Szymański

Celem konkursu jest fotograficzne przedstawienie walorów
Tczewa, a zwycięskie fotografie
posłużą do wykonania kalendarza na 2016 rok.
Konkurs ma charakter otwarty.
Prace konkursowe należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego (Biuro Rzecznika Prasowego) do 31
października 2015 r. z dopiskiem
„KONKURS FOTOGRAFICZNY”.

VIII Festiwal
Twórczości
Kociewskiej

Zdjęcia, które zostaną zgłoszone
na konkurs, nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane ani
zgłaszane do innych konkursów.
Prace konkursowe, zarówno w
postaci odbitek jak i na nośniku
CD, należy oznaczyć imieniem i
nazwiskiem autora oraz tytułem
lub opisem zdjęcia oraz datą i
miejscem jego wykonania.

Warunkiem wzięcia udziału w
konkursie jest przekazanie wraz z
fotografiami podpisanej czytelnie
karty zgłoszenia. Kartę zgłoszenia,
której wzór stanowi załącznik do
regulaminu można pobrać w siedzibie organizatora lub ze strony
internetowej www.wrotatczewa.
pl. Wyboru zdjęć dokona komisja
powołana przez organizatora.
Więcej na: www.wrotatczewa.pl

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

• pielęgnowanie tożsamości
regionalnej poprzez przybliżenie dorobku twórców związanych z Kociewiem,
• zwiększenie poczucia więzi z
regionem, kulturą i mieszkańcami Kociewia,
• podnoszenie kultury żywego
słowa,
• inspirowanie i promowanie
własnej twórczości uczestników konkursu,
• kształtowanie aktywnej postawy mieszkańców regionu
wobec różnych dziedzin kultury,
• upowszechnianie integracji
mieszkańców Kociewia.
Kategorie konkursowe:
•
•
•
•

recytacje poezji i prozy
inscenizacje
programy słowno-muzyczne
juwenilia literackie (utwory
młodych literatów)
• prace plastyczne.
Festiwal odbędzie się pod patronatem prezydenta Tczewa Mirosława Pobłockiego.
Więcej informacji:
www.tmzt.tczew.pl
oraz www.wrotatczewa.pl
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festyn
z okazji rocznicy
utworzenia
NIEPODLEGŁEGO

PANSTWA
PoLSKIEGO
GODZ. 10:00
GODZ. 11:30
GODZ. 12:00

msza swieta w intencji Ojczyzny w farze
przemarsz pod pomnik j. pilsudskiego

fabryka sztuk
KONCERT PIESNI PATRIOTYCZNYCH
„POLSKA DROGA DO NIEPODLEGLOSCI”
– ROZSTRZYGNIECIE KONKURSU

plac hallera
FESTYN

GODZ. 17:00

centrum kultury i sztuki
KONCERT KATARZYNY GRONIEC
SLODKI POCZESTUNEK

URZAD MIEJSKI W TCZEWIE
wspÓlorganizatorzy: fabryka sztuk, centrum kultury i sztuki, miejska biblioteka publiczna,
dawny tczew, klub inteligencji katolickiej, stowarzyszenie „zawsze solidarni” marian sarnowski
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