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PANORAMA MIASTA
W NUMERZENASZA ORKIESTRA GRA OD 70 LAT

Więcej na str. 10 

Reprezentacyjna Orkiestra Związku Harcerstwa Polskiego  
i reprezentacyjna orkiestra Tczewa, drużyna harcerska, 

szkoła muzyczna i miejsce rozwijania talentów i pasji mło-
dych ludzi – to wszystko można ująć znacznie krócej: Har-
cerska Orkiestra Dęta w Tczewie. W październiku orkiestra 
obchodziła 70-te urodziny. Prze te lata przewinęło się przez 
nią kilka pokoleń dzieci i młodzieży, wielu zostało na dłużej 
pełniąc dziś funkcję instruktorów, od zawsze natomiast jest 
z nią Rodzina Kubickich. 

	 Budżet	Obywatelski	
Tczewa – ruszamy  
z piątą edycją

 Nauczyciele  
nagrodzeni przez  
prezydenta Tczewa

 Mateusz	Biskup,  
wychowanek  
KKS Unia Tczew  
wicemistrzem świata

 Nie	pal	śmieci	– Straż 
Miejska ostrzega

	 11	listopada – będzie 
patriotycznie, wesoło 
i … smacznie
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XXXV	SESJA
Porządek obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Tczewie na dzień  

26 października 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 dnia 

28 września 2017 r.       
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za paź-

dziernik 2017 r.
6. Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych w okre-

sie od 28 września do 25 października 2017 r.
ii. część druga:
7. Raport o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Tcze-

wa w roku szkolnym 2016/2017.
8. Informacja z przebiegu „Nieobozowej Akcji Lato w 2017 r.”
9. Informacja Prezydenta Miasta o złożonych oświadczeniach 

majątkowych za 2016 rok.
10. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych 

oświadczeniach  majątkowych za 2016 rok.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
11.1 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 

terenie miasta Tczewa,
11.2 uchylenia opłaty od posiadania psów na terenie miasta Tczewa,
11.3 określenia wysokości stawek podatku od środków transpor-

towych na terenie miasta Tczewa,
11.4 dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody bu-

dżetu Gminy Miejskiej Tczew za pomocą instrumentu płat-
niczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym prze-
chowywany jest pieniądz elektroniczny,

11.5 przyjęcia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji miasta 
Tczewa na lata 2016-2030, 

11.6 uchwalenia programu współpracy Gminy Miejskiej Tczew 
z podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku publicz-
nego na 2018 rok,

11.7 wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifika-
ty udzielonej przy przekształceniu prawa użytkowania wie-
czystego w prawo własności nieruchomości (ul. Jacka Mal-
czewskiego),

11.8 wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty 
udzielonej przy przekształceniu prawa użytkowania wieczy-
stego w prawo własności nieruchomości (ul. Stoczniowców),

11.9 wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym 
umowy dzierżawy na czas nieoznaczony nieruchomości 
gruntowej zabudowanej garażem nr 57 położonej w Tcze-
wie przy ul. Armii Krajowej, stanowiącej własność Gminy 
Miejskiej Tczew,

11.10 zmian w budżecie miasta na 2017 rok,
11.11 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa 

na lata 2017-2031,
12. Zgłaszanie interpelacji, zapytań oraz wniosków.
13. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowa-

nia, życzenia itp.).

Ilu nas jest?
2 października  br. w Tczewie zameldowanych było 57 593 osób, 
w tym 56 370 na pobyt stały i 1223 na pobyt czasowy. Od po-
czątku września ubyły 54 osoby. 158 osób.

Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki zaprasza wszyst-
kich tczewian na uroczystości z okazji Narodowego 
Święta Niepodległości – w sobotę 11 listopada. 
Oprócz elementów patriotyczno-religijnych, odbędzie się festyn, 
a podczas niego m.in. gotowanie na wielkiej patelni z uczestnicz-
ką programu Master Chef, koncerty, konkursy. Będzie radośnie  
i słodko. Uczestnikom uroczystości rozdamy m.in. flagi narodo-
we, kotyliony, gorący biały i czerwony barszcz, pączki – również 
w kolorach narodowych.

część patriotyczno-religijna:
– godz. 11.40 – zbiórka uczestników na pl. Św. Grzegorza
– godz. 12.00 – uroczysta msza św. „Panie, powstrzymaj głos 

ostatniego dzwonu. Msza powszechna o pokój” – tekst Roman 
Landowski, muzyka – Wojciech i Damian Galińscy, w wyko-
naniu chóru i solistów pod dyrekcją Kazimierza Ostrowskiego 
(kościół pw. Podwyższenia Krzyża Św.)

– po mszy – przemarsz w kierunku pl. Piłsudskiego, złożenie kwia-
tów i zapalenie zniczy pod obeliskiem marsz. J. Piłsudskiego

– ok. godz. 13.20 – uroczystości przy pomniku „Ku chwale poległym 
w obronie Ojczyzny” (cmentarz „Stary” – ul. 30 Stycznia)

godz. 14.00–17.00 – FeSTyn na Pl. HalleRa 
– od godz. 14.00 – gotowanie na wielkiej patelni z uczestniczką 

programu Master Chef – Dianą Volokhową
– scena muzyczna – chóry Passionata, Passionatka, zespół Old 

Young, Jakub Freda, 
–  warsztaty artystyczne, atrakcje przygotowane m.in. przez Fa-

brykę Sztuk, Miejską Bibliotekę Publiczną, Urząd Miejski

imprezy towarzyszące:
4.11 – XXVI Uliczny Bieg Sambora. Organizator: TCSiR
12.11 – Koncert z okazji Święta Niepodległości. Wystąpią: Da-
riusz Kordek, Anna Lasota, Jakub Oczkowski, Adam Biedrzycki, 
Sławomir Głazek. Organizator: CKiS 

Tczewscy radni jednogłośnie podjęli uchwałę o przekazaniu 200 tys. zł 
gminie Dziemiany, która ucierpiała podczas sierpniowej nawałnicy.
11 sierpnia   przez teren Gminy Dziemiany przeszła nawałnica, 
która dokonała zniszczeń wielu domów, zabudowań gospodar-
czych, upraw rolnych i leśnych. Powalone drzewa zablokowały pra-
wie wszystkie drogi oraz porwały linie energetyczne położone na 
terenie gminy. Wójt gminy Dziemiany zwrócił się do prezyden-
ta Tczewa Mirosława Pobłockiego z prośbą o wsparcie, w formie 
pomocy finansowej, na zadania własne gminy związane z bezpie-
czeństwem oraz na naprawę infrastruktury komunalnej.
Samorząd miasta Tczewa postanowił wesprzeć poszkodowanych 
udzielając dotacji celowej w wysokości 200 tys. zł. 

M.M.

Narodowe Święto Niepodległości 
PatriotyczNie i smaczNie

200 tys. zł Pomocy od tczewa 
dla gmiNy dziemiaNy
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Wspólny patrol straży miejskiej i 
policji udzielił pomocy mężczyź-
nie leżącemu obok przystanku 
przy ul. 30 Stycznia.

Do zdarzenia doszło 27 wrześ-
nia. Ok. godz. 16.30 do Straży 
Miejskiej wpłynęło zgłoszenie 
dotyczące mężczyzny leżące-
go za przystankiem przy ul. 
30 Stycznia. Strażnik wspól-
nie z policjantem dotarli na 
miejsce zdarzenia w ciągu kil-
ku minut. Mężczyzna nie był 
w stanie wstać o własnych si-
łach, nie reagował na wyda-
wane polecenia, a z ust wyczu-
walna była silna woń alkoholu. 
Na miejsce wezwano karet-
kę pogotowia. Mundurowi 
ułożyli mężczyznę w pozycji 
bocznej ustalonej i czekali na 
przyjazd karetki.
Jak relacjonują funkcjona-
riusze, po chwili stwierdzi-
li, że ężczyzna nie oddycha, 
zaczyna sinieć, a jego tętno 
jest niewyczuwalne. Natych-
miast przystąpili do resuscy-
tacji krążeniowo oddechowej. 
Na zmianę strażnik i policjant 
wykonywali masaż serca. Ak-
cję reanimacyjną prowadzono 
do momentu przybycia karet-
ki. Po kilkunastu minutach 
udało się mężczyźnie przy-
wrócić funkcje życiowe i prze-
transportować do tczewskiego 
szpitala na oddział Intensyw-
nej Terapii.

12 nauczycieli tczewskich szkół 
podstawowych otrzymało nagro-
dy prezydenta Mirosława Pobło-
ckiego za osiągnięcia dydaktycz-
no-wychowawcze.

Nagrody, w imieniu prezyden-
ta M. Pobłockiego, wręczył 
jego zastępca - Adam Urban. 
Odbyło się to w miniony piątek 
(13 października) podczas miej-
skich uroczystości Dnia Eduka-
cji Narodowej.
Nagrody prezydenta Tcze-
wa otrzymali: Izabela Miłosz 
(SSP2), Katarzyna Osowska 
(SSP2), Iwona Podjacka (SSP2), 
Ewa Szwaczka (SP4), Krzysztof 
Gdaniec (SP5), Krystyna Ko-
nofał (SP7), Zdzisława Msza-
nowska (SP7), Jan Kur (SP7), 

Już po raz piąty przystępujemy do 
Budżetu Obywatelskiego Tczewa.
Do tej pory w ramach Budże-
tu Obywatelskiego zrealizo-
wanych zostało ponad 80 pro-
jektów. 
Podobnie jak w tym roku, mia-
sto zostało podzielone na 12 
okręgów. Do wykorzystania 
jest łącznie 1 mln zł. Na każdy 
z okręgów przeznacza się nastę-
pujące kwoty: 
– Okręg nr 1 – (Os. Staszica  

i Zatorze) – 87 tys. zł
– Okręg nr 2 – (część Os. Su-

chostrzygi) – 110 tys. zł
– Okręg nr 3 – (część Os. Su-

chostrzygi) – 42 tys. zł
– Okręg nr 4 – (część Os. Su-

chostrzygi) – 79 tys. zł
– Okręg nr 5 – (Os. Prątnica-

część Suchostrzyg) – 51 tys. zł,
– Okręg nr 6 – (Os. Bajkowe, 

Piotrowo, Kolejarz, Strzel-
nica) – 84 tys. zł

– Okręg nr 7 – (Nowe Mia-
sto, część Os. Garnuszew-
skiego)  – 110 tys. zł

– Okręg nr 8 – (część Os. Gar-
nuszewskiego) – 83 tys. zł

– Okręg nr 9 – (Stare Miasto) 
– 127 tys. zł

– Okręg nr 10 – (os. Za Par-
kiem, część Os. Czyżyko-
wo) – 103 tys. zł

– Okręg nr 11 – (Os. Witosa, Ja-
błoniowe, Bema) – 68 tys. zł

– Okręg nr 12 – (część Os. 
Czyżykowo) – 56 tys. zł.

Propozycje projektów do zre-
alizowania w ramach Budżetu 
Obywatelskiego mogą zgłaszać 
wszyscy mieszkańcy danego 
okręgu, którzy ukończą 16 lat w 
roku 2018 i starsi oraz są zamel-
dowani na jego terenie. 
Zgłaszane projekty muszą po-
siadać cechy zadań inwesty-
cyjnych. Zrealizowany projekt 
musi być ogólnodostępny dla 
mieszkańców miasta i moż-
liwy do zrealizowania w jed-
nym roku budżetowym 2018. 
Projekty muszą być zgodne z 
prawem, w tym z prawem lo-
kalnym, a w szczególności z 
miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego mia-
sta Tczewa. Projekty powin-
ny dotyczyć terenów i obiektów 

stanowiących własność mia-
sta Tczewa lub innych, do któ-
rych miasto posiada prawo nie-
odpłatnego dysponowania, zaś 
w przypadku projektów, któ-
rych realizacja miałaby nastąpić 
na działce/działkach, która nie 
jest własnością Gminy Miej-
skiej Tczew, wniosek projek-
towy wymaga wyrażenia zgo-
dy podmiotu/-ów władających 
działką/działkami.

Regulamin Budżetu Obywa-
telskiego Tczewa 2018 oraz 
szczegółowe granice okręgów 
(wraz z ulicami, wchodzący-
mi w ich skład) znajdują się na 
stronie www.bo.tczew.pl

Więcej o tegorocznym Budżecie 
Obywatelskim – na str. 5 PM.

rusza Budżet oBywatelski tczewa 2018

12 Nauczycieli NagrodzoNych Przez PrezydeNta tczewa

Katarzyna Rezmer (SP11), 
Piotr Kaczmarek (SP11), Ag-
nieszka Janicka (SP12), Kami-
la Hillar (SP12).

Prezydent Adam Urban przeka-
zał gratulacje i podziękowania 
nagrodzonym nauczycielom, a 
także wszystkim pozostałym 

pedagogom i pracownikom 
tczewskich szkół. Podziękował 
m.in. za wspólną pracę związa-
na z wdrożeniem reformy edu-
kacji i podkreślił, że w Tczewie 
w jej efekcie nikt nie stracił za-
trudnienia.
W dziewięciu tczewskich szko-
łach podstawowych pracuje 617 
nauczycieli, w tym 515 kobiet 
i 102 mężczyzn. 533 nauczy-
cieli zatrudnionych jest w peł-
nym wymiarze godzin. Ponadto  
w szkołach pracuje 167 pracow-
ników administracyjnych,
Uroczystość odbyła się w SP 8 
i była także okazją do złożenia 
ślubowania przez pierwszokla-
sistów.

M.M.

Nagrodzeni nauczyciele

– zgłaszanie projektów  
– od 20.10.2017 r. do 3.11.2017 r.

– weryfikacja projektów  
– do 08.12.2017 r.

– ogłoszenie listy projektów  
– do 15.12.2017 r.

– głosowanie na zakwalifikowane 
projekty  
– od 16.12.2017 r. do 05.01.2018 r.

– ogłoszenie wyników Budżetu obywatelskiego – do 25.01.2018 r.

budżet obywatelski
tczew 2018

HARMONOGRAM BUdżETU 
OBywATElSKIEGO TcZEwA 2018

udaNa reaNimacja
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29 września 2017 r. weszły w życie 
uchwały Rady Miejskiej w Tcze-
wie w sprawie zmiany nazw ulic 
w mieście Tczewie. Uchwały zo-
stały podjęte na sesji w sierp-
niu br. Ul. Leona Kruczkowskiego 
zmieniła nazwę na ul. Czesława 
Miłosza, a ul. Adama Ważyka na 
ul. Ks. Jana Twardowskiego.
Urząd Miejski w Tczewie po-
wiadomił o zmianach urzędy, 
instytucje i inne jednostki oraz 
wysłana została informacja do 
mieszkańców obu ulic o wejściu 
w życie uchwały oraz o czyn-
nościach jakie powinni pod-
jąć. Pisma zostały dostarczone 
przez kurierów rowerowych.
Mieszkańcy, których dotyczy 
zmiana nazw ulic w związku 
z tzw. ustawa dekomunizacyj-
ną, winni podjąć następujące 
czynności  :
1. Urząd Skarbowy:
osoby f izyczne mogą wypeł-
nić i złożyć formularz ZAP-3 
lub zgłosić aktualizację danych 
adresowych w roku 2018 przy 
składaniu zeznania podatkowe-
go za rok 2017.

Nadeszła jesień, a z nią czas po-
rządków i rozpoczęcie sezonu 
grzewczego. Straż Miejska przy-
pomina, że spalanie śmieci i od-
padów jest zabronione. 
Zanieczyszczenia ze spalania 
odpadów zostają w najbliższym 
otoczeniu, kumulując się w or-
ganizmach ludzi i zwierząt, tru-
ją powietrze, wodę i glebę.
Ważnym elementem jest prowa-
dzenie działań profilaktyczno- 
edukacyjnych w tym zakresie, dla-
tego z początkiem października 
rozpoczęto na osiedlach Górki oraz 
Staszica akcję informacyjną doty-
czącą szkodliwości spalania od-
padów. – Podczas prowadzonych 
działań  funkcjonariusze pozosta-
wiali ulotki w skrzynkach poczto-
wych , placówkach handlowo usłu-
gowych prowadzących działalność 
w tym rejonie oraz rozmawiali  
z mieszkańcami – mówi Monika 
Fabich ze Straży Miejskiej w Tcze-
wie. – W większości przypadków 
kontrolowani chętnie wpuszczali 
nas do swoich domów i mieszkań, a 
z każdej tego typu interwencji spo-
rządzany był protokół .

Niestety, pomimo nieustan-
nych apeli i prowadzonych akcji, 
wciąż zdarzają się osoby, które 
skłonne są wrzucać do domo-
wych pieców plastikowe butel-
ki, stare ubrania czy buty. Każdy, 
kto nie stosuje się do obowiązu-
jących przepisów, musi liczyć się 
z konsekwencjami. Artykuł 191 
Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 
0, poz. 21) mówi, że kto termicz-
nie przekształca odpady poza 

spalarnią odpadów lub współ-
spalarnią odpadów podlega ka-
rze aresztu albo grzywny. 
Strażnik miejski może wypi-
sać mandat od 20 do 500 zł. 
Mundurowi, na podstawie upo-
ważnienia prezydenta Tczewa,  
w oparciu o art. 379 ustawy Pra-
wo ochrony środowiska, upraw-
nieni są do wstępu przez całą 
dobę na teren nieruchomości, 
na której prowadzona jest dzia-
łalność gospodarcza, oraz od 

6.00-22.00 na pozostały teren 
w celu przeprowadzenia kon-
troli. Ponadto próba niewpusz-
czenia upoważnionych do kon-
troli strażników na teren posesji 
też może skutkować sankcjami. 
Artykuł 225 § 1 Kodeksu karne-
go (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 
553 z późn. zmianami) mówi bo-
wiem, że kto osobie uprawnio-
nej do przeprowadzenia kontroli  
w zakresie ochrony środowiska 
lub osobie przybranej jej do po-
mocy udaremnia lub utrudnia 
wykonanie czynności służbowej, 
podlega karze pozbawienia wol-
ności do lat trzech. Zwracamy 
się również z prośbą do wszyst-
kich mieszkańców o zgłaszanie 
do Straży Miejskiej pod bez-
płatny numer tel: 986 przypad-
ków spalania odpadów w domo-
wych piecach.
Należy podkreślić , że z roku na 
rok wzrasta świadomość miesz-
kańców odnośnie szkodliwości 
spalania śmieci i ochrony środo-
wiska, a prowadzone działania 
przynoszą pozytywne efekty. 
(Straż Miejska w Tczewie)

2. centralna Ewidencja i In-
formacja o działalności 
Gospodarczej (CEDIG):

osoby fizyczne prowadzące dzia-
łalność gospodarczą oraz posia-
dające zezwolenie na sprzedaż 
napojów alkoholowych w ter-
minie 7 dni od daty wejścia w 
życie zmiany, powinny złożyć w 
Urzędzie Miasta Tczewa wnio-
sek CEIDG-1.
Po złożeniu wniosku dane do-
tyczące zmiany adresu zostaną 
przekazane do ZUSU/KRUSU, 
Urzędu Skarbowego oraz Urzę-
du Statystycznego.
Więcej informacji na ten temat 
można uzyskać w Biurze Wspie-
rania Przedsiębiorczości mieszczą-
cym się w Tczewie przy ul. Wester-
platte 3, tel.: 58 775 9 473.
3. Zakład Ubezpieczeń Spo-

łecznych (ZUS):
osoby pobierające świadczenia 
powinny zgłosić zmianę da-
nych adresowych poprzez wy-
pełnienie i złożenie wniosku o 
zmianę danych osoby zamiesz-
kałej w Polsce, tj. formularz 
WZD-01.

Formularz należy pobrać i zło-
żyć w formie papierowej w In-
spektoracie ZUS w Tczewie 
przy ul. Jagiellońskiej 55.
4. Nie ma konieczności składa-
nia zmiany deklaracji w sprawie 
gospodarowania odpadami oraz 
deklaracji na podatek od nieru-
chomości.
5. Banki, dostawcy energii elek-
trycznej, dostawcy gazu, dostaw-
cy usług telekomunikacyjnych, 
telewizyjnych i internetowych, 
agencje ubezpieczeniowe, fun-
dusze emerytalne, zakłady pra-
cy, przechodnie lekarskie, szko-
ły, przedszkola – należy dokonać 
zgłoszenia zmiany nazwy ulicy.
Ponadto informujemy, że:
wymiana dokumentów takich 
jak: dowód osobisty, prawo jaz-
dy czy dowód rejestracyjny po-
jazdu są zwolnione od opłat. Jed-
nocześnie zgodnie z art. 5 ust. 2 
ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 
roku o zakazie propagowania 
komunizmu lub innego ustroju 
totalitarnego przez nazwy bu-
dowli, obiektów i urządzeń uży-
teczności publicznej (Dz.U. z 

2016 r. poz. 744) zmiana nazwy 
dokonana na podstawie ustawy 
nie ma wpływu na ważność do-
kumentów zawierających nazwę 
dotychczasową (dowody osobi-
ste i prawa jazdy zachowują waż-
ność, a ich wymiana nie jest wy-
magana przed końcem terminu 
ważności dokumentu);
O zmianie nazw ulic powiado-
miono: Powiatową Komendę 
Policji , Powiatową Komendę 
Straży Pożarnej, Urząd Skar-
bowy, Urząd Pocztowy, Sąd 
Rejonowy, Prokuraturę, Urząd 
Statystyczny, Ewidencję Grun-
tów- Starostwo Powiatowe 
w Tczewie, ZWiK Sp.z o.o., 
Energa Operator S.A., Tczew-
skie Centrum Zdrowia Sp.z 
o.o., Pomorską Spółkę Gazow-
nictwa, ZUS, Wojskową Ko-
mendą Uzupełnień.
W związku z dokonaną zmia-
ną nazw ulic prosimy właścicieli 
budynków położonych przy uli-
cach objętych zmianami o uak-
tualnienie tablic z numerami 
porządkowymi o nową nazwę 
ulicy (numery porządkowe po-
zostają bez zmian).

NIE PAL ŚMIECI ! – STRAż MIEJSKA OSTRZEGA
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Budżet obywatelski
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Do realizacji tegorocznej, czwar-
tej już, edycji Budżetu Obywa-
telskiego Tczewa przeznaczono 
19 projektów (w tym dodatko-
wy projekt – plac zabaw w niec-
ce przy ul. J. Narodu).

inwestycje wykonane
–  rozbudowa infrastruktury 

rekreacyjnej przy ul. Armii 
Krajowej 8

–  teren rekreacji i wypoczyn-
ku Piotrowo (dokumentacja) 
– projektant przedstawił do 
akceptacji wstępną koncep-
cję projektową

–  Plac Bajkow y. Zabawa, 
sport, rekreacja – ul. Ander-
sena, miedzy blokami 12 i 14 
– zamontowana została si-
łownia pod chmurką

–  modernizacja i rozbudo-
wa terenów zielonych wokół 
wieżowców przy al. Zwy-
cięstwa 19-20 oraz koło pla-
cu zabaw miedzy blokami ul. 
Wyzwolenia 1-2

–  zagospodarowanie i moderni-
zacja terenów wokół wieżow-
ca al. Zwycięstwa 18, posze-
rzenie miejsca parkingowego 
dla inwalidów przy wieżow-
cu al. Zwycięstwa 19

Budżet oBywatelski 2017 – większoŚć iNwestycji już gotowa

Na Os. Witosa wykonano ogrodzenie terenu, na którym niebawem 
znajdować się będzie świetlica i biblioteka
–  ogrodzenie dzia łk i pod 

świetlicę na os. Witosa
–  rozbudowa istniejącego pla-

cu zabaw przy ul. Jagiełły 2
–  rozbudowa terenu rekreacyj-

nego między ul. Akacjową  
a Żwirki

–  budowa placu zabaw i rekre-
acji pomiędzy blokami przy 
ul. Jagiełły 1 i 3

–  kanonka street workout
– rozbudowa i wymiana urzą-

dzeń placu zabaw na Bulwa-
rze Nadwiślańskim

–  iluminacje świąteczne przy ul. 
Konarskiego (elementy są do-
starczone, będą montowane  
w okresie przedświątecznym)

–  plac aktywności fizycznej dla 
młodzieży i dorosłych – siłow-
nia zewnętrzna przy ul. Sychty.

inwestycje w trakcie realizacji
–  rozbudowa infrastruktury re-

kreacyjnej przy ul. Jurgo (ele-
menty zostały dostarczone, 
będą montowane w pierwszej 
połowie października)

–  przebudowa chodnika przy 
ul. Konarskiego, od budyn-
ku nr 2 do pętli autobusowej 
– wykonawca został wyło-
niony, realizacja – do 15 li-
stopada)

–  przebudowa placu zabaw w 
niecce przy ul. Jedności Na-
rodu – przetarg został roz-
strzygnięty. Termin realiza-
cji – koniec listopada

–  dokumentacja projektowa 
przebudowy ul. Orzeszkowej 
od nr 1 do 7 – w trakcie re-
alizacji, termin do końca li-
stopada

–  modernizacja skoczni do 
skoku w dal przy SP 12 (ter-
min– do końca listopada).

Pozostałe projekty
–  budow a  bo i sk a  do  g r y  

w siatkówkę, o sztucznej na-
wierzchni, os. Staszica– prze-
targ został unieważniony  
z uwagi na to, że oferty prze-
targowe przekraczały kwotę 
zarezerwowaną w budżecie 
(środki na realizację zostaną 
zabezpieczone w przyszło-
rocznym budżecie).

M.M.

Zadbane, zielone skwerki wśród 
wieżowców przy ul. Wyzwolenia 
to kolejny efekt tegorocznego Bu-
dżetu Obywatelskiego Tczewa.

Mieszkańcy bloków cieszą się 
z kolejnych efektów Budżetu 
Obywatelskiego, który wyko-
rzystują już od pierwszej edycji. 
To jego efektem jest niewielki 
plac zabaw czy wyremontowa-
ne schody w kierunku al. Zwy-
cięstwa. – Co roku  mamy wiele 
nowych pomysłów, zgłaszamy 
nowe projekty, a  mieszkańcy 
aktywnie na nie głosują – mówi 
Rajmund dominikowski, rad-
ny Rady Miejskiej.
Mieszkańcy  zaprosili prezy-
denta Tczewa Mirosława Po-
błockiego, aby pochwalić się 
nową inwestycją. Nie omieszka-
li wspomnieć o nowych pomy-
słach, takich jak siłownia pod 
chmurką lub inne urządzenia 
do ćwiczeń, ławeczki, wzbo-
gacenie placu zabaw. – Cieszę 
się, że jesteście Państwo tacy 
aktywni i czujecie się gospo-

CORAZ łADNIEJ NA UL. WyZWOLENIA 

darzami na swoim osiedlu. Już 
niedługo rozpoczynamy kolejną 
edycję Budżetu Obywatelskie-

go Tczewa, do podziału znowu 
będzie 1 mln zł – zapraszam do 
zgłaszania kolejnych pomysłów 

Mieszkańcy z duma pokazywali prezydentowi nowe otoczenie swoich bloków

– powiedział prezydent M. Po-
błocki.

M.M.
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Mateusz Biskup, wychowanek Unii 
Tczew, zdobył srebrny medal dwó-
jek podwójnych Mistrzostw Świa-
ta Seniorów.

Mateusz Biskup (obecnie AZS 
AWFiS Gdańsk) i Mirosław 
Ziętarski (AZS UMK Energa 
Toruń) zdobyli 1 październi-
ka na torze w Sarasocie srebrny 
medal dwójek podwójnych mi-
strzostw świata seniorów.
Prosto z Florydy, wychowanek 
Unii Tczew Mateusz Biskup 
podzielił się wrażeniami z wy-
walczonego srebra Mistrzostw 
Świata: „Od początku wiedzie-
liśmy, że musimy mocno wy-
startować, co udało się zrea-
lizować w 100%. Niestety na 
odparcie Nowej Zelandii już 
nie wystarczyło sił, uciekli nam 
na pół łódki i tak się utrzyma-
ło do samego końca. Jest to nasz 
pierwszy medal Mistrzostw 
Świata, szczęście jest ogromne. 
Ale największe będzie, jak już 
wrócę do domu, do narzeczonej 
i do synka. Długie było to zgru-

Tczewska drużyna samorządo-
wa zdobyła I miejsce w Turnieju 
Miast Partnerskich w piłce noż-
nej.
Zawody odbyły się w austria-
ckim Mallnitz (miasto part-
nerskie Witten), na przełomie 
września i października.
W turnieju uczestniczyło 6 
miast :
– Mallnitz –Austria ,
– Witten – Niemcy
– Bitterfeld Wolfen – Niemcy,
– Barking & Dagenham  

– Anglia 
– Kursk –Rosja
– Tczew – Polska.
Tczewianie – zwycięzcy tur-
nieju, przywieźli z Mallnitz aż 
trzy puchary, w tym najważniej-
szy i najbardziej okazały Puchar 
Przechodni, który przez rok bę-
dzie znajdował się w Tczewie, 
aby w przyszłym roku trafić do 
kolejnego zwycięzcy (być może 
będzie to również Tczew). Dwa 

Tczewscy samorządowcy mistrzami miast 
partnerskich w piłce nożnej

pozostałe puchary ufundowa-
li burmistrz Witten i burmistrz 
Mallnitz. 
Wyniki spotkań:
Kursk – Tczew 0:3
Wolfen –Tczew 0:0
Tczew –Barking and Dagen-
ham 6:0
Tczew –Witten 4:2
Mallnitz –Tczew 1:2.

Zespół z Tczewa reprezentowa-
li: Krzysztof Bejgrowicz – rad-
ny, Artur czucha, dawid Ma-
chalski – UM ,Sławomir Śpieć 
– TCSiR, Sławomir wilczew-
ski – przyjaciel UM, damian 
Kleinschmidt, Gerard Kneba, 
Rafał Elcmann – ZWiK.
W przyszłym roku, zgodnie  
z obowiązująca tradycją, Turniej 

powanie w USA, po powrocie 
do Polski będzie zasłużony czas 
dla rodziny i na odpoczynek. 
Kończymy ten wydłużony se-
zon srebrem Mistrzostw Świa-
ta, zdecydowanie możemy zali-
czyć go do udanych”.
Jak podaje www.pzw.pl, pod-
opieczni trenera Aleksandra 
Wojciechowskiego uzyska-
li czas 6.10,66. Wygrała Nowa 
Zelandia 6.10,07. Trzecie były 

Włochy 6.11.33. W wyścigu 
o medale dwójek podwójnych 
uczestniczyły jeszcze osady 
Norwegii, Francji i Litwy. Był 
to czwarty medal reprezenta-
cji Polski zdobyty w Sarasocie. 
W przeddzień wicemistrzynia-
mi świata zostały czwórka po-
dwójna kobiet i czwórka bez 
sterniczki, a po brąz sięgnęła 
dwójka mix w rywalizacji pa-
rawioślarzy.

MATEUSZ BISKUP ZE SREBRNyM MEDALEM 
MISTRZOSTW ŚWIATA

Tuż po ogłoszeniu wyniku, pre-
zydent Tczewa Mirosław Po-
błocki, wysłał gratulacje do 
tczewskiego mistrza, w których 
napisał m.in.
Podobnie jak wielu mieszkań-
ców naszego miasta, cieszę się,  
że właśnie z klubu KKS Unia 
Tczew wywodzi się tak wybitny 
sportowiec. Na ten wynik zło-
żyły się lata ciężkiej pracy, wy-
czerpujących treningów – także 
tych w Unii Tczew,  i ogromnej 
pasji. Dzisiaj wszyscy jesteśmy 
dumni z efektów tych wysiłków.  
Dziękuję za wspaniałe sporto-
we emocje. 
Z a p e w n i a m ,  ż e  m a  P a n  
w Tczewie wielu wiernych kibi-
ców. Wszyscy pamiętamy Pana 
start w ubiegłorocznych Igrzy-
skach Olimpijskich w Rio de Ja-
neiro. Wierzę, że wielu młodych 
ludzi  obserwując Pana osiąg-
nięcia, dojdzie do wniosku, że 
warto stawiać sobie ambitne  
i trudne cele.

M.M.

Miast Partnerskich obędzie się 
w mieście zwycięskiej drużyny 
czyli w Tczewie. 
Już na uroczystym wręczaniu 
nagród wszystkie zespoły po-
twierdziły swój przyjazd. 
– Oprócz udziału w turnieju, 
mieliśmy też okazję pocho-
dzić po górach. Całe spotka-
nie przebiegło w fantastycz-
nej atmosferze – mówi Artur 
czucha.
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Biblioteka dziecięca przy ul. Wy-
zwolenia, po remoncie, czeka na 
młodych czytelników.
Filia nr 9 Miejskiej Biblioteki Pub-
licznej, to jedna z dwóch filii biblio-
tecznych adresowanych specjalnie 
dla dzieci, więc i wystrój jest dosto-
sowany do najmłodszych czytelni-
ków. W pozostałych filiach znaj-
dują się tylko wyodrębnione działy 
z literaturą dziecięcą.
– Jest to nasza najmniejsza filia, ale 
bardzo chętnie odwiedzana przez 
najmłodszych czytelników – po-
wiedział Krzysztof Korda, dyrek-
tor Miejskiej Biblioteki Publicznej. 
– Filia ma ok. 1100 wiernych czy-
telników, do połowy roku mieliśmy 
ok. 6,5 tysiąca odwiedzin. Najmłod-
si „czytelnicy”, którzy przychodzą tu  
z rodzicami, mają mniej niż… 1 rok.
Odnowienie biblioteki kosztowało 
54 tys. zł,. Oprócz odmalowanych 
ścian, pojawił się nowy, przytulny 
wystrój, stanowiska komputerowe.
– Mam nadzieję, że małym czytel-
nikom spodobają się zmiany i jeszcze 
chętniej będą to miejsce odwiedzali 
w poszukiwaniu ciekawych lektur – 
powiedział prezydent Mirosław Po-
błocki, po czym sprawdził, czy nadal 
na półkach są książki przygodowe, 
które czytał w dzieciństwie…

Tczewscy seniorzy zdobyli wyróżnie-
nie podczas IV Oświęcimskich Spot-
kań Artystycznych Seniorów.
Aktorzy teatru działającego w ra-
mach Tczewskiego Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku, za spektakl 
pt.”Przeżycia”, w reżyserii Pio-
tra weintza, otrzymali, 7 paź-
dziernika 2017 r., wyróżnienie  
w IV Oświęcimskich Spotka-
niach Artystycznych Seniorów, 
w kategorii małe formy teatralne.
Uczestnikami imprezy były gru-
py i zespoły artystyczne działają-
ce w strukturach Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku. W spotkaniach 
wzięło udział 36 zespołów (po-
nad 400 uczestników) z: Byto-
mia, Chełmka, Chrzanowa, Ja-
worzna, Jeleniej Góry, Kęt, Łaz, 
Oświęcimia, Miechowa, Piekar 
Śląskich, Pszczyny, Rabki-Zdro-
ju, Radomska, Tarnowskich Gór, 
Tczewa, Wodzisławia Śląskie-
go, Wojkowic, Żor. Spotkania 
to głównie popularyzacja twór-
czości artystycznej jako atrakcyj-

BiBlioteka jak Nowa – czeka Na małych czytelNików
Prezydent wraz z dyrektorem 
biblioteki przecięli wstęgę sym-
bolicznie udostępniając biblio-
tekę po remoncie.
Jak przekonywał Krzysztof Korda, 
czytelnictwo w Tczewie ma się nieźle. 
Miejska Biblioteka Publiczna ma ok. 
13 tys. stałych odbiorców, w 2016 r. 
zanotowano 155 tys. odwiedzin.  
9 filii zlokalizowanych jest w różnych 
dzielnicach miasta, a gdy tylko zbu-
dowana zostanie świetlica dla miesz-
kańców Os. Witosa – tam również 
powstanie oddział biblioteki.
Tczewska książnica oferuje naj-
młodszym nie tylko książki, ale 
również zajęcia biblioteczne, kon-
kursy, spotkania z autorami dziecię-
cej literatury. MBP realizuje projekt 
„Z książką na start” zachęcający naj-
młodsze dzieci do czytania lub ra-
czej słuchania bajek czytanych przez 
rodziców i opiekunów.
A już pod koniec tego roku, tczew-
ska MBP zaproponuje tczewianom 
– Metropolitalną Kartę do Kultu-
ry, a wraz z nią wiele nowych moż-
liwości związanych z wypożycza-
niem książek oraz uczestnictwem 
w wydarzenia kulturalnych na te-
renie Obszaru Metropolitalnego 
Gdańsk Gdynia Sopot.

M.M.

nej formy aktywnego stylu życia, 
prezentacja dokonań twórczych, 
wymiana doświadczeń artystycz-
nych, integracja twórczych grup 
seniorów.

Przewodnicząca zarządu TUTW, 
koordynator projektów – Ma-
ria Banna, w imieniu słuchaczy 
serdecznie dziękuje Prezydento-
wi Tczewa oraz Staroście Powia-

towemu za dofinansowanie i tym 
samym umożliwienie teatrowi 
wyjazdu na powyższe wydarze-
nie artystyczne. 
Przypominamy, że premierę 
spektaklu „PrzeŻycia” tczewianie 
mieli okazję zobaczyć pod koniec 
czerwca b.r. na scenie Centrum 
Kultury i Sztuki.
Opis spektaklu:
Radości, te małe i duże; smut-
ki chwilowe oraz towarzyszące 
przez dłuższy okres czasu; do-
świadczenia szczęścia pomiesza-
ne z tragicznymi wydarzenia-
mi ludzkiego istnienia – takie są 
„PrzeŻycia”. Spektakl dla tych 
wszystkich, którzy odczuwają, 
egzystują zarówno śmiejąc się, 
jak i płacząc, a co najważniejsze, 
mimo wszystko, pragną żyć rea-
lizując siebie.
(informacja i zdjęcie: TUTW)
Więcej o działalności Tczewskie-
go Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
– na str. 12

Biblioteka dziecięca przy ul. Wyzwolenia ma ponad tysiąc czytelników

aktorzy tczewskiego uniwersytetu trzeciego wieku wyróżnieni

Symboliczne przecięcie wstęgi przez prezydenta Mirosława Pobłockiego 
i dyrektora MBP Krzysztofa Kordę

AKTORZy: Maria Adamczyk, Elżbieta Błaszkowska, Bożena Czech, 
Krystyna Jakubanes, Elżbieta Jurczyńska, Krystyna Kilanowska, 
Barbara Kisiel, Genowefa Kondzielewska, Barbara Kozikowska, 
Włodzimierz Mróz, Marzena Olszewska, Krystyna Ptaszkowska, 
Barbara Szweda, Urszula Średniawska, łucja Topolska.

SCENARIUSZ I REżySERIA: Piotr Weintz
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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

24 patrole straży miejskiej spo-
tykały się przez dwa tygodnie 
z dziećmi z ośmiu tczewskich szkół 
podstawowych.

Funkcjonariusze przeprowa-
dzali najmłodszych przez jezd-
nię, organizowali też pogadan-
ki w klasach. Zwracali uwagę 
na bezpieczeństwo pieszych 
i rowerzystów. Atrakcją dla naj-
młodszych były odwiedziny  
w Cent rum Monitor ingu. 
Mundurowi rozdawali uczniom 
odblaski i cukierki.
Na s z e  t egoro c z ne  mot to 
brzmiało: „Dwa pierwsze ty-
godnie w szkole umilają słod-
kie, musujące zozole” – śmie-
je się Monika Fabich ze Straży 
Miejskiej w Tczewie.
Z rodzicami, którzy przywożąc 
swoje pociechy do szkół parko-
wali nie zawsze zgodnie z prze-
pisami, mundurowi prowadzili 
rozmowy edukacyjne.
Działania odbywały się w ra-
mach akcji „Bezpieczna droga 
do szkoły” organizowanej na te-
renie woj. pomorskiego.

167 placówek oświatowych ob-
jęli opieką strażnicy gminni  
i miejscy na Pomorzu w ramach 
drugiego etapu tegorocznej ak-
cji „Bezpieczna droga do szko-
ły”. W działania, których celem 
było zapewnienie bezpieczeń-
stwa najmłodszym, zaanga-
żowano 516 patroli. przepro-
wadzono prawie 200 spotkań 
edukacyjnych z uczniami. dru-
gi raz kampania została zor-
ganizowana pod patronatem 
prefektury straży gminnych  

i miejskich województwa po-
morskiego.

Akcja trwała cztery tygodnie. 
Wzięły w niej udział 22 jed-
nostki z całego regionu. Były 
to s t raż e gmin:  Kobyln i-
ca, Kolbudy, Kościerzyna i 
Pruszcz Gdański oraz miej-
sk ie z: chojnic, Gdańska, 
Gdyni, Helu, Kartuz, Koś-
cierzyny, Kwidzyna, Malbor-
ka, Pruszcza Gdańsk iego, 
Pucka, Rumi, Słupska, So-

potu, Starogardu Gdańskie-
go, Sztumu, Tczewa, wejhe-
rowa i władysławowa.

W drugiej połowie sierpnia 
strażnicy sprawdzili infrastruk-
turę przy szkołach i przedszko-
lach. W sąsiedztwie placówek 
oświatowych skontrolowali 
wszystko to, co ma znaczenie 
dla bezpieczeństwa uczniów, 
między innymi oznakowanie 
przejść dla pieszych oraz stan 
barierek, ogrodzeń i innych za-
bezpieczeń.

Pierwsze dwa tygodnie wrześ-
nia upłynęły natomiast pod 
znakiem spotkań z najmłod-
szymi. Mundurowi przepro-
wadzali dzieci przez jednię, 
brali udział w lekcjach, mówi-
li o bezpieczeństwie, rozdawa-
li drobne upominki i gadżety 
– przede wszystkim odblaski. 
Przy szkołach stanęły patrole, 
które dyscyplinowały kierow-
ców popełniających wykrocze-
nia drogowe.

(informacja i zdjęcie: 
Straż Miejska w Tczewie)

We wrześniu 2017 r. tczewska Straż 
Miejska odnotowała 866 interwen-
cji, w tym 399 zgłoszonych przez 
mieszkańców i przedstawicieli in-
stytucji, 112 – od operatorów moni-
toringu, 124 zgłoszone przez dyżur-
nych Komendy Powiatowej Policji 
w Tczewie oraz 231 – to interwen-
cje własne strażników.

• Przewieziono 13 osób z upo-
jeniem alkoholowym: 3 – do 
miejsca zamieszkania, 7 – do 
pogotowia socjalnego w Elblą-
gu, 2 – do policyjnej izby za-
trzymań, 1 – do ośrodka dla 
bezdomnych „Prometeusz”  
w Gdańsku.
• Przeprowadzono 73 wspól-
ne patrole z funkcjonariusza-
mi KPP.

• Osadzeni z Aresztu Śled-
czego w Starogardzie Gd. 

wykonując prace porządko-
we na terenie Tczewa zebra-
li 90 worków śmieci (po 120 
l każdy) oraz pół przycze-
py skoszonej trawy. Usuwano 
śmieci m.in. z Os. Czyżyko-
wo, Starego Miasta, Sucho-
strzyg, Nowego Miasta, Os. 
Staszica.

• Dzielnicowi strażnicy miej-
scy działający na osiedlach Su-
chostrzygi i Bajkowym podję-
li 42 interwencje własne oraz 
47 zleconych (przez admini-
stracje i mieszkańców osied-
li, dyżurnych SM), nałoży-
li 16 mandatów karnych na 
łącznie 1200 zł, wystawili 11 
wezwań dla sprawców wykro-
czeń drogowych oraz 15 osób 
pouczyli. 

Na terenie Os. Garnuszewskie-
go i Zatorza dzielnicowi podjęli 

21 interwencji własnych oraz 72 
zlecone, nałożyli 11 mandatów 
karnych na łącznie 1100 zł, wy-
stawili 9 wezwań dla sprawców 
wykroczeń drogowych oraz 11 
osób pouczyli. 
Na terenie Starego Miasta 
i Czyżykowa dzielnicowi pod-
jęli 44 interwencje własne oraz 
122 zlecone, nałożyli 21 man-
datów karnych na łącznie 1750 
zł, wystawili 13 wezwań dla 
sprawców wykroczeń drogo-
wych oraz 29 osób pouczyli. 
Interwencje dzielnicowych do-
tyczą głównie spraw porząd-
kowych, spożywania alkoholu  
w miejscach publicznych, wy-
kroczeń drogowych.
• Usunięto 3 pojazdy długo nie-
użytkowane – Opel z ul. Jodło-
we, Mazdę z ul. Rokickiej oraz 
Daewoo z ul. Jedności Narodu.

• W 2 placówkach przeprowa-
dzono kontrole dotyczące po-
siadania umów na wywóz od-
padów stałych. Nie stwierdzono 
nieprawidłowości.

• Do Komendy Powiatowej Po-
licji przekazano materiały z mo-
nitoringu dotyczące: nękania  
i pobicia (8.09) , wypadku dro-
gowego (13.09), przywłaszcze-
nia telefonu (15.09).

• Przeprowadzono dzia ła-
nia dotyczące egzekwowania 
od właścicieli psów niezgodne-
go z przepisami wyprowadza-
nia czworonogów i sprzątania po 
nich. Przeprowadzono 26 inter-
wencji. Nałożono 2 mandaty kar-
ne (łącznie 150 zł) za niezgod-
ne z przepisami wyprowadzanie 
psów. Pouczono 2 osoby. 9-krot-
nie zgłoszono do schroniska in-
formację o psach bez opieki.

straż miejska we wrzeŚNiu 

Pierwszaki pod opieką strażników – bezpieczna droga do szkoły
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społeczeństwo

Świętowania ciąg dalszy... Tym 
razem Fabryka Sztuk z okazji 10-
lecia działalności zaprosiła tcze-
wian na urodzinową fetę. 
Najmłodsi wzięli udział w war-
sztatach plastycznych, których 
motywem przewodnim była 
maskotka instytucji, czyli kot, 
zgodnie z intencją autorki pro-
jektu Moniki Arczyńskiej, zwa-
ny koci-koci...Kociewiakiem. 
Dzieci malowały na szkle, zdo-
biły maski czy też wykonywały 
przypinki z jego wizerunkiem.
W organizację wydarzenia 
włączyły się organizacje po-
zarządowe i grupy nieformal-
ne działające w Fabryce Sztuk. 
Uroczystość rozpoczął mini-
koncert Kociewsko-Kaszub-
skiej Orkiestry Dętej „Torpe-
da” wykonany z okien budynku 
przy ul. 30 Stycznia 4. Słucha-
cze Tczewskiego Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku przygoto-
wali m.in. wystawę malarstwa i 
pokaz tworzenia ozdób. Młody 
malarz Piotr Detlaf zadebiuto-

Pod koniec listopada czeka nas fi-
nał X Festiwalu Twórczości Kociew-
skiej im. Romana Landowskiego.
Impreza ma charakter regio-
nalny. Jej celem jest m.in. po-
znawanie twórców kociewskich  
i ich utworów, pielęgnowanie 
lokalnej tożsamości.
Głównym organizatorem i ko-
ordynatorem konkursu jest To-
warzystwo Miłośników Ziemi 
Tczewskiej, a współpracują z nim 
tczewskie placówki: Miejska Bi-
blioteka Publiczna im. A. Skulteta, 
Fabryka Sztuk, Centrum Kultury 
i Sztuki oraz Ognisko Pracy Poza-
szkolnej w Starogardzie Gd.
Festiwal adresowany jest do 
mieszkańców Kociewia, a w czę-
ści warsztatowej i konkursowej do 
dzieci i młodzieży w wieku przed-
szkolnym i szkolnym, w tym do 
placówek oświatowych wszyst-
kich poziomów edukacyjnych, 
domów kultury i placówek wy-
chowania pozaszkolnego.
Uczestnicy mają możliwość ry-
walizowania w pięciu katego-
riach: recytacje poezji i prozy, 
inscenizacje, programy słow-
no-muzyczne, juwenilia litera-
ckie oraz prace plastyczne.
Terminy:
• 22 listopada, godz. 9.00, 

Miejska Biblioteka Publicz-
na – recytacje finałowe

• 22 listopada, godz. 13.30, Fa-
bryka Sztuk – wernisaż prac 
plastycznych oraz prezentacja 
juweniliów literackich

• 23 listopada, godz. 9.00, Cen-
trum Kultury i Sztuki – eli-
minacje w kategorii programy 
sceniczne (inscenizacje i pro-
gramy słowno-muzyczne)

• 24 listopada, godz. 17.00, CKiS 
– KONCERT FINAŁOWY 
z udziałem laureatów oraz pro-
mocja zbioru utworów poety-
ckich Romana Landowskiego.

 Oratorium na chór i solistów 
„Panie powstrzymaj głos 
ostatniego dzwonu” do słów 
Romana Landowskiego oraz 
muzyki i aranżacji Wojcie-
cha i Damiana Galińskich.

Festiwal odbędzie się pod pa-
tronatem prezydenta Tczewa 
Mirosława Pobłockiego.
Więcej informacji: www.tmzt.
tczew.pl

190 rowerzystów z 21 tczewskich 
firm przez ostatnie miesiące krę-
ciło kilometry i walczyło o nagrody 
w ramach konkursu “Rowerem do 
pracy”. Wyniki są imponujące. 

W ciągu trwania rowerowej rywa-
lizacji wykonano ponad 8,2 prze-
jazdów – a cykliści przejechali po-
nad 32 tysiące kilometrów:
Podsumowanie konkursu od-
było się podczas wrześniowego 
Pikniku Mobilności Aktywnej. 
Firmy, które osiągnęły najlepsze 
wyniki w poszczególnych  ka-
tegoriach zdobyły puchar, zaś 
pracownicy tej firmy, spełnia-
jący wymóg min. 35 przejaz-
dów, otrzymali upominki w for-
mie uchwytów rowerowych na 
smartfona typu FINN.
wyNIKI KONKURSU:
1) Najwięcej podróży wykona-
nych przez uczestników kon-
kursu z firmy – suma wszyst-
kich przejazdów wykonanych 
przez wszystkich uczestników 
konkursu z danej firmy – Ge-
malto Sp. z o.o.  (firma ta miała 
również najwięcej kilometrów 
wykonanych przez uczestników 
konkursu, ale zgodnie z regula-

X Festiwal twórczości 
kociewskiej

URODZINOWA FETA FABRyKI SZTUK

wał w Fabryce Sztuk artystycz-
nym performance. Nadwiślań-
ski Klub Krajoznawczy TRSOV 
zaprezentował bogaty zbiór 
kronik. Oddział Kociewski 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-
skiego przybył na fetę wprost  
z rajdu rowerowego. 
Chwilę oddechu od urodzino-
wego gwaru można było złapać  
w „oazie spokoju” Grupy Sym-
patyków Tai-Chi, która przygo-

towała wykład o feng-shui oraz 
pokaz technik tai-chi. Uczenni-
ce Zespołu Szkół Budowlanych 
i Odzieżowych w Tczewie wy-
konywały fantazyjne fryzury. 
Jak na urodziny przystało, nie 
zabrakło tańców, tortu i foto-
budki oraz życzeń, składanych  
w wishboxie – autorem najcie-
kawszych okazała się Rodzina 
Pauchów, która otrzymała gadże-
ty promocyjne Fabryki Sztuk. 
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„rowerem do Pracy” – wyNiki koNkursu

minem, firma może otrzymać 
tylko jedną nagrodę)

2) Najwięcej podróży w prze-
liczeniu na liczbę uczestników 
konkursu z firmy - Silgan Me-
tal Packaging Tczew S.A.

3) Najwięcej kilometrów wyko-
nanych przez uczestników kon-
kursu z firmy – suma wszystkich 
przejechanych kilometrów wyko-
nanych przez wszystkich uczest-
ników konkursu z danej firmy - 
Huber+Suhner Sp. z o.o.

4) Najwięcej kilometrów w prze-
liczeniu na liczbę uczestników 
konkursu z firmy – Oiler S.A.

5) Największy odsetek pracow-
ników biorących udział w kon-
kursie (którzy odbyli minimum 
35 podróży do/z pracy na rowe-
rze) – Obwodowy Urząd Miar 
w Tczewie.
Ponadto, podczas miejskiego 
przejazdu rowerowego, w ra-
mach kampanii MIŁO! loso-
waliśmy 10 nagród pieniężnych 
w ramach konkursu “Rowerem 
do Pracy”. Udział w losowaniu 
mogły wziąć tyle te osoby, któ-
re przejechały min. 35 razy do/
z pracy rowerem lub pokonały 
min. 160 km na rowerze. 

G.P.
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Orkiestra wystąpiła pod kie-
rownictwem Magdaleny Ku-
bickiej-Netki. Sala, co nie jest 
niczym wyjątkowym podczas 
koncertów HOD – była wypeł-
niona po brzegi. W wykonaniu 
jubilatów usłyszeliśmy utwory 
z najnowszej płyty Harcerskiej 
Orkiestry Dętej „Kręć się kręć”, 
która właśnie tego wieczoru 
miała swoją premierę. Orkie-
stra przygotowała różnorodny 
repertuar, od utworów swoje-
go patrona – Stanisława Mo-
niuszki, poprzez melodie spod 
dachów Paryża, muzykę filmo-
wą, aż po piosenki, które znamy 
z obozów harcerskich. Zachwy-
cona publiczność, nie chciała 
wypuścić jubilatów ze sceny, nie 
obyło się bez bisów.
Po koncercie przyszedł czas 
na podziękowania, gratulacje, 
życzenia. Jednym z urodzino-
wych prezentów był wręczony 
przez prezydenta Mirosława 
Pobłockiego, czek na 10 tys. 
zł. Pieniądze zostaną przezna-
czone na zakup nowych in-
strumentów.

hARCERSKA ORKIESTRA DęTA GRA OD 70 LAT

Tego samego dnia, w Par-
ku Kopernika, otwarta zosta-
ła wystawa „70 lat Harcerskiej 
Orkiestry Dętej w Tczewie”. 
Wystawę zorganizowała Fa-
bryka Sztuk.
Harcerska Orkiestra Dęta ist-
nieje od 1947 roku, w 1987 roku 
otrzymała tytuł Reprezentacyj-
nej Orkiestry Związku Harcer-
stwa Polskiego. Od początku 
istnienia jest też reprezentacyj-
ną orkiestrą Tczewa. Jest mło-
dzieżowym zespołem muzy-
ków – amatorów. Zespół bierze 
udział w konkursach, festiwa-
lach i przeglądach w Polsce  
i za granicą zdobywając licz-

ne nagrody. Koncertuje co naj-
mniej kilkanaście razy w roku. 
W repertuarze posiada wybit-
ne dzieła muzyki polskiej oraz 
światowej, zarówno klasycznej 
jak i rozrywkowej we współ-
czesnych aranżacjach. Orkie-
stra od początku związana jest  
z Tczewem, ale też z rodziną 
Kubickich. W działalność ze-
społu angażuje się już trzecie 
pokolenie. Dyrygentką orkie-
stry jest obecnie Magdalena 
Kubicka-Netka, która batutę 
przejęła po swoim ojcu Jerzym 
Kubickim. Wcześniej kapelmi-
strzem orkiestry był Jan Kubi-
cki – ojciec p. Jerzego.

Czesława Kubicka, Magdalena Kubicka-Netka, Norbert Jatkowski – to m.in. 
dzięki ich pracy i zaangażowaniu orkiestra tak prężnie działa i odnosi sukcesy

Orkiestra jest laureatką wie-
lu nagród i wyróżnień, m.in. 
w 2016 r. otrzymała nagro-
dę „Kociewskie Pióro”, w tym 
roku w Lipuszu zdobyła I miej-
sce w Koncercie Estradowym 
oraz III miejsce w Przemarszu 
Paradnym – podczas IV Nad-
bałtyckiego Festiwalu Orkiestr 
Dętych.
Orkiestra prowadzi bezpłat-
ną naukę gry dla młodzieży 
szkolnej na kilkunastu instru-
mentach, m.in. f let, klarnet, 
saksofon, fagot, trąbka, wal-
tornia, sakshorn, puzon, tuba, 
perkusja.

M.M.

Tczewska Harcer-
ska Orkiestra Dęta 
obchodziła 70-te 
urodziny. Z tej 
okazji, 30 września 
w Centrum Kultury 
i Sztuki odbył się 
Koncert Jubileu-
szowy.

Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki wręczył szefowej orkiestry symboliczny czek na 10 tys. zł

Orkiestra zaprezentowała m.in. utwory ze swojej nowej płyty „Kręć się, kręć…”
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Kultura

Tylko do końca października cze-
kamy na zgłoszenia do Konkur-
su Fotograficznego „Cztery pory 
roku w Tczewie – KALENDARZ 
2018”. Przewidziana pula nagród 
finansowych to 3,5 tys. zł.
Tak jak we wcześniejszych edy-
cjach zdjęcia powinny przedsta-
wiać Tczew w czterech porach 
roku. Mogą to być fotografie 
przedstawiające ciekawe, uro-
kliwe miejsca, ale też wydarze-
nia plenerowe, imprezy. Zdję-
cia nie musza być wykonane  
w 2017 r., ale powinny przed-
stawiać stan aktualny.
Celem konkursu jest fotogra-
ficzne przedstawienie walorów 
Tczewa, a zwycięskie fotogra-
fie posłużą do wykonania ka-
lendarza na 2018 rok.
Konkurs ma charakter otwarty. 
Prace konkursowe należy do-
starczyć do Urzędu Miejskie-
go (Biuro Rzecznika Prasowe-
go) do 31 października 2017 r.  
z dopiskiem „KONKURS FO-
TOGRAFICZNY”.
Prace konkursowe powinny być 
dostarczone w postaci odbi-
tek na papierze fotograficznym  
o wymiarach 20x30 cm oraz na 
nośniku CD.
Każdy uczestnik zgłasza od  
4 do 8 fotografii poziomych  
w formacie cyfrowym o roz-
dzielczości przynajmniej 300 
dpi, uwzględniających wszyst-
kie pory roku. 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 tytu-
łem lub opisem zdjęcia oraz datą 
i miejscem jego wykonania.
Warunkiem wzięcia udziału  
w konkursie jest przekazanie 
wraz z fotografiami podpisanej 
czytelnie karty zgłoszenia. Wy-
boru zdjęć dokona komisja po-
wołana przez organizatora.
Regulamin oraz kartę zgło-
szenia można pobrać ze stro-
ny www.wrotatczewa.pl, wię-
cej  in formacji  – w Biurze 
Rzecznika Prasowego UM, 
tel. 58 77 59 322, 490.

Tczewski Bulwar 
Nadwiślański 
zamienił się 
w indiańską wioskę.
Sobotnia (30 września) im-
preza rozpoczęła się od Biegu 
na Rzecz Ziemi, adresowane-
go do osób w każdym wieku. 
Uczestnicy pokonali, bieg-
nąc lub maszerując, trasę li-
czącą ok. 12 km – od Mostu 
Tczewskiego po stronie Lise-
wa, poprzez Most Knybawski  
i powrót do Mostu Tczewskie-
go, ale już po drugiej stronie 
Wisły – na Bulwarze Nadwi-
ślańskim.  Po biegu złożo-
no kwiaty pod obeliskiem po-
święconym obrońcom Mostu 
Tczewskiego. A potem… za-
częła się zabawa. 
Poza poznaniem ciekawych ele-
mentów kultury Indian Północ-
noamerykańskich, można było 
wziąć udział w konkursach lub 
zrobić sobie pamiątkowe zdję-
cie z tancerzami z grupy Huu-
ska Luta z Torunia. Indiańska 
wioska zachwyciła nie tylko 
najmłodszych, do wspólnego 
tańca włączali się chętnie rów-
nież dorośli.
Celem imprezy była promo-
cja działań proekologicznych, 
zachęcenie do aktywności, ale 
także przybliżenie kultury In-

BULWAR JAK… INDIAńSKA WIOSKA

dian Północnoamerykańskich. 
Wydarzenie zorganizowa-
ła Fundacja na Rzecz Ziemi. 
Współorganizatorami byl i: 
Wojewódzki Fundusz Ochro-

ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku oraz Po-
morski Zarząd Parków Krajo-
brazowych.

M.M.

konkurs fotograficzny  
– do wygrania 3,5 tys. zł
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Ponad 250 studentów Tczewskie-
go Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku zainaugurowało rok akademi-
cki 2017/2018.

Uroczysta inauguracja odbyła 
się w Centrum Kultury i Sztu-
ki. Uświetnił ją występ Chóru 
Passionata pod dyrekcją Moni-
ki Bławat oraz wykład ks. dra 
Antoniego dunajskiego pt. 
„Godność osoby ludzkiej”.
– Tczewski Uniwersytet Trze-
ciego Wieku jest organizacją 
pozarządową działającą trzy-
nasty rok na rzecz seniorów – 
mieszkańców Tczewa i powia-
tu tczewskiego – powiedziała 
Maria Banna, przewodniczą-
ca zarządu TUTW. – Skupia-
my ponad 250 osób starszych, 
które po przejściu na emeryturę 
szukają dla siebie różnych form 
samorozwoju, dzięki temu sta-
ją się słuchaczami naszego Uni-
wersytetu. 
Prezydent Tczewa Mirosław 
Pobłocki, który zasiada w Se-
nacie TUTW, życzył studen-
tom wielu ciekawych zajęć i do-
brej zabawy: – To chyba jedyny 
uniwersytet, gdzie ważniejsza 
od nauki i egzaminów jest do-
bra zabawa, a studenci nie cze-
kają z utęsknieniem na wakacje, 
bo już je mają…
Tczewski Uniwersytet Trzecie-
go Wieku w Tczewie prowadzi 
działalność pożytku publiczne-
go. – Swoją działalność opiera-
my na symbolicznych składkach 
uiszczanych przez studentów 
oraz nieocenionej pomocy udzie-
lanej nam ze środków budżeto-
wych Gminy Miejskiej w Tcze-
wie jak i środków z budżetu 
Powiatu Tczewskiego, w formie 
dofinansowań do zadań publicz-

Projekt Tczewskiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku pt. 

„Senior Trzeciego Wieku czyta  
z pasją…” znalazł się w gronie 
wysoko ocenionych wniosków  
i zyskał uznanie ekspertów oraz 
Komisji Grantowej w programie 
„Decydujesz, pomagamy”. 
Tym samym przeszedł do eta-
pu głosowania, które odbę-
dzie się  w sklepach Tesco do 
31 października. Grant otrzy-
ma ten projekt, który zdobę-
dzie największą liczbę żetonów.  
– Zwracamy się do mieszkańców 
Tczewa, sympatyków Uniwersy-
tetu, którzy chcą uczestniczyć w 
oryginalnym wydarzeniu kul-
turalnym o wsparcie nas w gło-
sowaniu – wystarczy wziąć przy 
kasie żeton i wrzucić do urny 
oznaczonej logiem naszego Sto-
warzyszenia. – zachęca Maria 
Banna, przewodnicząca Zarzą-
du TUTW. 

studenci tutw rozpoczęli nowy rok akademicki

nych realizowanych przez nas 
projektów, w których beneficjen-
tami są słuchacze Uniwersytetu 
– dodała M. Banna. 
Celem funkcjonowania TUTW, 
jest poprawa jakości życia senio-
rów. Uniwersytet dzięki swojej 
działalności edukacyjnej, po-
budzania aktywności f izycz-
nej, umysłowej i ekspresji arty-
stycznej, podejmuje wyzwania 
aktywizacji społeczności lokal-
nej oraz z terenu powiatu tczew-
skiego. W ogromnej mierze 
sprzyja on integracji społecz-
nej seniorów i eliminuje zjawi-
sko wykluczenia społecznego z 
uwagi na wiek senioralny. 
Jedną z form działalności jest 
edukacja seniorów 50+ poprzez 
udział w cyklicznych wykła-
dach prowadzonych przez spe-
cjalistów z różnych dziedzin na-
uki, kultury, sztuki, medycyny, 
religioznawstwa i innych. Spot-
kania mają formę otwartych.
– Dbamy o to, aby nasi studen-
ci kontynuowali swoją aktyw-
ność intelektualną, poprzez 
udział we wszystkich wydarze-

niach kulturalnych w mieście, 
wyjazdach do teatrów, muzeów, 
oper, uczestniczenie w wysta-
wach, wernisażach, spotkaniach  
z poezją i w szeregu innych 
sprzyjających rozwojowi i inte-
gracji. Słuchacze Uniwersyte-
tu stworzą unikatowe spekta-
kle teatralne, dla społeczności 
lokalnej i ponadpowiatowej – 
mówi Maria Banna.
Kolejnym działaniem jest ak-
tywizacja fizyczna. Dużym za-
interesowaniem cieszy się gim-
nastyka usprawniająca, zarówno 
na sali jak i w basenie. Popular-
nością cieszą się również m.in. 
warsztaty rękodzieła artystycz-
nego i malarskie, kursy języków 
obcych, nauka obsługi tabletów, 
instruktaż komputerowy i inne
Partnerzy działań TUTW to; 
Miejska Biblioteka Publiczna, 
Fabryka Sztuk, Tczewskie Cen-
trum Kultury i Sztuki, Cen-
trum Aktywizacji Osób Nie-
pełnosprawnych, Tczewskie 
Centrum Sportu i Rekreacji, 
Powiatowe Centrum Sportu

 M.M.

Serdecznie zapraszamy do 
współtworzenia Kalendarza 
Imprez Miejskich 2018. 
Zgłoszenia wydarzeń z dziedzi-
ny kultury należy przysyłać do 
17 listopada 2017 roku do Cen-
trum Kultury i Sztuki:
– na adres Centrum – 83-110 

Tczew, ul. St. Kard. Wy-
szyńskiego 10

– drogą mailową:  
mriebandt@ckis.tczew.pl, 

– tel. 693-368-107

miejski kalendarz imprez na 2018 r. – czekamy na zgłoszenia

Dla studentów zaśpiewał Chór Passionata

z dopiskiem KALENDARZ 
IMPREZ MIEJSKICH 2018. 
Jednocześnie informujemy, że 
przyjęcie zgłoszenia nie jest jed-
noznaczne z udostępnieniem 
sali widowiskowej lub innych 
pomieszczeń CKiS. Te kwestie 
będą rozpatrywane i negocjo-
wane indywidualnie. Wymaga 
to złożenia do CKiS odrębne-
go pisma o wynajem sali.
Zgłoszenia wydarzeń z dzie-
dziny sportu i rekreacji należy 

przysyłać do 17 listopada 2017 
roku do Tczewskiego Centrum 
Sportu i Rekreacji: 
– na adres – 83-110 Tczew, 

ul. Wojska Polskiego 28a
– drogą mailową:  

a.golembiewski@tcsir.pl
– lub faxem: 58 531-46-26.
z dopiskiem KALENDARZ 
IMPREZ SPORTOWYCH 
2017.
Pozostałe wydarzenia należy 
zgłaszać do Urzędu Miejskiego  

w Tczewie (Biuro Rzecznika Pra-
sowego) – do 17 listopada 2017 r.
– na adres: 83-110 Tczew,  

pl. Piłsudskiego 1, pok. 30
– drogą mailową:  

sniegula@um.tczew.pl
– faxem: 58 531-34-90.
UWAGA! Zgłoszenia powinny 
zawierać nazwę imprezy, datę, 
godzinę (jeśli jest możliwa do 
określenia), miejsce, i dane or-
ganizatora wydarzenia (nazwę, 
adres i numer telefonu). 

„senior trzeciego wieku 
czyta z pasją…” 

Krótki opis projektu:
Student Trzeciego Wieku 
czyta z pasją...? Dla siebie? 
Też, ale gównie dla dru-
giego człowieka, dla rodzi-
ny, sąsiadów, mieszkańców, 
dla tych wszystkich, którzy 
kochają bajki. Z pasją, po-
nieważ to czytanie połączo-
ne z teatralną choreografią, 
zaskakujące, zaangażowa-
ne, twórcze – takie, które-
go wcześniej w mieście jesz-
cze nie było. Doświadczenie 
życiowe połączone z twór-
czą kreatywnością to naj-
lepszy przepis na działanie, 
szczypta pomysłów i kreacja 
bajki gotowa. Niech się dzie-
je, niech się tworzy!
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Serdecznie zapraszamy  
do udziału w konkursie pla-
stycznym „Niepodległość 
oczami dziecka” w ramach 
Święta Niepodległości. 

Akcja organizowana jest w Tcze-
wie po raz pierwszy i skierowana 
jest dla dzieci z tczewskich przed-
szkoli i świetlic środowiskowych. 
Wystarczy tylko przesłać jedną 
pracę zbiorową wykonaną samo-
dzielnie przez dzieci, powiązaną 
merytorycznie z hasłem konkursu. 
Do wygrania nagrody rzeczowe: 
•	 I miejsce – dwa samocho-

dziki,
•	 II miejsce – wodny statek  

piracki,
•	 III miejsce – przenośna  

koszykówka.
Regulamin konkursu plastycz-
nego znajduje się na www.wro-
tatczewa.pl, został on też do-
sta rcz ony prz edszkolom i 
świetlicom środowiskowym na 
terenie Tczewa.
Na prace czekamy do 6 listopa-
da 2017 r.
Szczegółowych informacji udziela 
Biuro Rzecznika Prasowego Urzę-
du Miejskiego (tel.58 77 59 322), 
e-mail:link@um.tczew.pl 

Wiceprezydent Tczewa – Adam 
Burczyk – w towarzystwie naj-
młodszych mieszkańców odsłonił 
figurkę jesieni na placu hallera. 
Postać jesieni, podobnie jak po-
przednie – wiosna i lato - wzo-
rowane są na figurach wieńczą-
cych kamienicę przy pl. Hallera 
8. Odsłanianie kolejnych figurek 
pór roku na pl. Hallera stało się 
już tczewską tradycją.
Oprawę artystyczną zapewni-
ło Przedszkole Sióstr Miłosier-
dzia Św. Wincentego a Pau-
lo, które wierszami i tańcami  
w rytm wesołej muzyki przy-

PANI JESIEń ZAWITAłA DO TCZEWA

witało jesień. Kon-
kurs na dokończenie 
zdania „Kiedy jesień 
za oknami…” wy-
grały dzieci ze Spor-
towej Szkoły Pod-
stawowej nr 2, które 
otrzymały drobne 
upominki.
W  h a p p e n i n g u 
uczestniczyły także 
dzieci ze Sportowej 
Szkoły Podstawowej 
nr 2 i nr 5, Niepub-
licznej Szkoły Pod-
stawowej Montessori, 
Niepublicznej Pry-
watnej Szkoły Pod-
stawowej Fontanna 
Marzeń, Katolickiej 
Szkoły Podstawo-
wej, Niepublicznej 

Szkoły Podstawowej im. Św. 
Ojca Pio, Przedszkola nr 3 ZPS 
oraz świetlicy środowiskowo-są-
siedzkiej z ul. Kopernika.
Wszyscy uczestnicy akcji zo-
stali poczęstowani cukierkami, 
rozdawanymi przez młodzież  
z Zespołu Szkół Odzieżowych 
i Kupieckich.
Imprezę poprowadziła Małgo-
rzata Kruk z tczewskiej Fabryki 
Sztuk, a występy zorganizowa-
ła dyrektor Przedszkola Sióstr 
Miłosierdzia s. cecylia Bla-
mowska. Dziękujemy wszyst-
kim uczestnikom i zapraszamy 
już za trzy miesiące – na powi-
tanie zimy. 
Imprezę zorganizowała Fa-
bryka Sztuk i Urząd Miejski  
w Tczewie. M.L.

Tczewskie Centrum Sportu i Re-
kreacji 4 listopada 2017 r. orga-
nizuje XXVII Uliczny Bieg Sam-
bora.

W tym roku po raz pierwszy 
dziesięciokilometrowa trasa uli-
cami Tczewa posiada ATEST 
Polskiego Związku Lekkiej At-
letyki. Dzięki wsparciu sponso-
rów: GPEC TCZEW oraz EA-
TON, na uczestników biegu 
czekają atrakcyjne nagrody oraz 
pamiątkowe koszulki wraz z pa-
miątkowym medalem. Główne-
mu biegowi towarzyszyć będzie 
bieg Mały Sambor dla dzieci  
i młodzieży szkolnej.
Więcej informacji: TCSiR,  
ul. Wojska Polskiego 28a,  
tel. 58 531 46 26, www.tcsir.pl

XXVII ULICZNy BIEG SAMBORA – 4 LISTOPADA

konkurs plastyczny 
dla dzieci z okazji 
Narodowego Święta 
Niepodległości
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Rekordowa liczba ponad 600 
tysięcy sprzedanych ksią-

żek, niemal 30 tytułów opubli-
kowanych w ciągu dekady, za-
szczytne miejsce na podium 
ścisłej czołówki najpoczytniej-
szych polskich powieściopisarzy, 
imponująca kolekcja nagród oraz 
wyróżnień literackich, a przede 
wszystkim cała gama nowator-
skich pomysłów, oryginalnych 
bohaterów, jak również zaska-
kujących rozwiązań fabular-
nych… O kim mowa? Oczywi-
ście o Andrzeju Pilipiuku, który 
3 października 2017 roku, gościł  
w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Tczewie w ramach, zainicjo-
wanego w marcu bieżącego roku, 
projektu „Czytelniczy Ekspres”. 
Tym razem, wspólnie z czoło-
wym przedstawicielem literatu-
ry fantastyczno-przygodowej czy 
raczej fantastyki humorystycz-
nej, jak sam autor określa two-

Zgodnie z rozkładem, 29 września, 
„Czytelniczy ekspres” bibliotecz-
ny dotarł do kolejnej stacji doce-
lowej. Przystanek kryminał okazał 
się nie lada gratką dla miłośników 
tego rodzaju literatury.
Podczas bibliotecznego spotka-
nia z twórczością kryminalną 
cała uwaga zebranych skupio-
na była na wyjątkowym gościu, 
wyróżniającym się dżentelmeń-
skim stylem powieściopisarzu, 
specjaliście w zakresie języka 
łacińskiego, a przede wszyst-
kim czołowym przedstawicie-
lu gatunku. 
Marek Krajewski, bo o nim 
mowa, spotkał się z czytelni-
kami Miejskiej Biblioteki Pub-
licznej w Tczewie w ramach je-
siennej edycji „Czytelniczego 
Ekspresu”, promując jednocześ-
nie swoją najnowszą powieść 
„Mock. Ludzkie zoo”. Powieść 
ta stanowią kontynuację serii  
o popularnym śledczym, pra-
cowniku wrocławskiego Prezy-
dium Policji. 
Dzięki umiejętności snucia bar-
wnych opowieści, Krajewski 
wprowadził zebranych w atmo-

Przystanek	kryminał

TCZEWSKIE SPOTKANIE Z MARKIEM KRAJEWSKIM

sferę Wrocławia początku XX 
wieku. Czytelnicy, wspólnie  
z autorem, wyruszyć mogli tego 
wieczora w pasjonującą podróż 
w wyobraźni, podróż do świa-
ta owianych złą sławą dzielnic, 
wielkomiejskich zakamarków, 

skąpanych w blasku czerwo-
nych latarni przybytków, naty-
kając się na czających się w za-
ułkach opryszków.

Istotną rolę podczas piątkowego 
spotkania odegrał, prowadzący 

rozmowę z pisarzem, prezydent 
Tczewa – Mirosław Pobłocki, 
który umiejętnie przeplatał py-
tania dotyczące życia prywat-
nego oraz zawodowego autora, 
cytatami zaczerpniętymi z jego 
powieści. 
Doktor nauk humanistycznych, 
filolog klasyczny i powieściopi-
sarz w jednym z chęcią zdradzał 
zebranym fakty oraz anegdoty z 
życia codziennego, opowiadał 
o swojej literackiej współpracy 
z Mariuszem czubajem i Je-
rzym Kaweckim, o zamiłowa-
niu do łaciny oraz propagowanej 
przez siebie idei złotego środka. 
Autor chętnie opowiadał także 
o swoim zamiłowaniu do kuli-
nariów, które ochoczo przele-
wa na papier, nęcąc tym samym 
czytelników, działającymi na 
zmysły i wyobraźnię, skrupu-
latnymi opisami serwowanych  
w między wojniu fr ykasów. 
Trzymający rękę na pulsie pre-
zydent, nie omieszkał w tym 
momencie okrasić wypowiedzi 
autora odpowiednio dobrany-
mi cytatami, które dodatkowo 
wzmogły apetyt zebranych.

MBP Tczew

Spotkanie z pisarzem M. Krajewskim poprowadził prezydent M. Pobłocki

Pociąg	do	fantastyki

SPOTKANIE Z ANDRZEJEM PILIPIUKIEM 
rzony przez siebie gatunek, wy-
ruszyć mogliśmy w pasjonującą 
podróż w czasie i przestrzeni. 
Prastare siły, nieustraszeni łow-
cy wampirów, niejednoznaczni 
bohaterowie, literacka karuzela 
epok i charakterów… Wszyst-
ko to i jeszcze więcej znaleźć 
można w twórczości Andrze-
ja Pilipiuka – tropiciela zagadek 
z przeszłości, publicysty, arche-
ologa, gawędziarza, twórcy dy-
namicznych historii, w których 
tajemnicza przeszłość, przepla-
ta się z ponurą, brutalną teraź-
niejszością.
Podczas bibliotecznego spotka-
nia Andrzej Pilipiuk opowia-
dał zebranym o wypracowa-
nym przez siebie systemie pracy,  
o tak ważnej dla autora samody-
scyplinie, umiejętności skupie-
nia się nad tekstem, o warun-
kach sprzyjających pisaniu, czy 
raczej o umiejętności pisania w 

warunkach nie zawsze do tego 
odpowiednich. Mówił o tym, co 
go inspiruje, co wpływa korzyst-
nie na proces twórczy, jak rów-
nież o sposobach gromadzenia 
informacji oraz pomysłów, które  
w przyszłości mogą stać się dla pi-
sarza impulsem do napisania ko-
lejnych powieści. Gościa pytano 
między innymi o jego współpra-
cę z ilustratorami, interesowano 
się aktywnością pisarza na forach 
internetowych, kontynuacjami 
najpopularniejszych serii powieś-
ciowych, sugestiami czytelników 
dotyczących kształtu fabuły bądź 
zarysu charakterologicznego po-
staci oraz ewentualnymi planami 
ekranizacyjnymi przygód Jakuba 
Wędrowycza). 
Nie mogło być inaczej... Dzie-
siątki pytań, niezwykłe histo-
rie okraszone anegdotami, żywa 
dyskusja, gawędziarski styl wy-
powiedzi gościa, zachwyty czy-

telników nad pomysłowością au-
tora, długa kolejka po autografy 
i mnóstwo zdjęć... Jednym sło-
wem – udane spotkanie z fanta-
stycznym powieściopisarzem. 
Na zainteresowanych twórczoś-
cią Andrzeja Pilipiuka, na bi-
bliotecznych półkach czekają 
zarówno te starsze, jak i te naj-
nowsze egzemplarze książek 
tego autora. W niektórych cze-
ka na czytelników niespodzian-
ka w postaci autografu! 

MBP Tczew

M
BP

 

„Czytelniczy ekspres” to projekt nawiązujący do bogatej historii 
Tczewa, miasta kolejarzy. Jego głównym celem jest promowanie 
czytelnictwa, a biblioteka stanowi lokomotywę, ciągnącą 4 wa-
gony: przygodę, porady, kryminał oraz fantastykę. Przez cały rok 
2017 odbywać się będą spotkania z pisarzami, wpisującymi się w 
tematykę poszczególnych wagonów. Projekt uzyskał dofinansowa-
nie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
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Dom PrzeDsiębiorcy w tczewie
Program współfinansowany 
przez Unię Europejską  
z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego  
oraz Gminę Miejską Tczew

W obecnej perspektywie 2014–
2020 na rynku jest wiele pro-
gramów skierowanych do osób 
nieaktywnych zawodowo, za-
mieszkujących m.in. teren po-
wiatu tczewskiego, dlatego też 
zachęcamy do zapoznania się 
z ofertą projektu: AZyMUT PRACA.
celem projektu jest podniesie-
nie zdolności do zatrudnienia 
osób bezrobotnych zarejestro-
wanych w PUP w Starogardzie 
Gdańskim, Tczewie i Wejhero-
wie poprzez nabycie kwalifika-
cji zawodowych oraz/lub naby-
cie umiejętności praktycznych  
i doświadczenia zawodowego  
w wyniku udziału w stażach.
działania w ramach projektu:
–  identyfikacja potrzeb i diagno-

zowanie możliwości doskona-
lenia zawodowego, predyspo-
zycji i problemów zawodowych 
uczestników projektu;

–  indywidualne doradztwo lub 
poradnictwo zawodowe lub 
wsparcie psychologiczne ma-
jące na celu pomoc w okre-
śleniu ścieżki zawodowej;

–  zawodowe poradnictwo gru-
powe połączone z elementami 

Od 18 sierpnia b.r. można składać 
wnioski o pożyczkę do Pomor-
skiego Funduszu Pożyczkowego 
z programu RPO WP na lata 2014-
2020 – Pomorski Fundusz Rozwo-
ju 2020+. O pożyczkę ubiegać się 
mogą mikro i małe przedsiębior-
stwa oraz osoby planujące roz-
poczęcie działalności na terenie 
województwa pomorskiego.
Dostępne są dwa produkty: 
Mikropożyczka do 100 tys. 
zł oraz Pożyczka Rozwojo-
wa od 100 tys. zł do 300 tys. 
zł. Pożyczki przeznaczone są 
na przedsięwzięcia rozwojowe  
z możliwością finansowania ka-
pitału obrotowego do 50 proc. 
wartości pożyczki i udziela-

AKTyWIZACJA OSóB BEZROBOTNyCh
technik aktywnego poszuki-
wania pracy – dot. m.in. wi-
zerunku przed rozmową kwa-
lifikacyjną i autoprezentacja, 
sporządzania CV i listu mo-
tywacyjnego, technik i metod 
aktywnego poszukiwania pra-
cy, informacji nt. lokalnego i 
regionalnego rynku pracy;

–  szkolenia i kursy zawodowe 
kończące się uzyskaniem przez 
uczestników projektu kwalifika-
cji/kompetencji zawodowych;

–  maks. sześciomiesięczne sta-
że przyuczające do zawodu.

Beneficjenci:
Osoby pozostające bez pracy  
(z wyłączeniem osób przed ukoń-
czeniem 30 roku życia), nale-
żące do wszystkich następują-
cych grup: osoby w wieku 50 lat 
i więcej, kobiety, osoby z niepeł-
nosprawnościami, osoby długo-
trwale bezrobotne, osoby o niskich 
kwalifikacjach. Jednocześnie gru-
pa osób z niepełnosprawnościami 
stanowi co najmniej 10 proc. gru-
py docelowej projektu.
Uczestnikiem/czką projek-
tu może być osoba fizyczna, 
która:

– ma ukończony 30 rok życia;
– jest osobą bezrobotna zarejestro-

waną w ewidencji osób bezro-
botnych Powiatowego Urzędu 
Pracy w Tczewie, Wejherowie 
lub Starogardzie Gdańskim;

– ma miejsce zamieszkania (w 
rozumieniu przepisów Ko-
deksu cywilnego) na terenie 
powiatu tczewskiego, wejhe-
rowskiego, starogardzkiego;

– jest zdolna do odbycia stażu 
przyuczającego do pracy w 
zawodzie/podjęcia zatrudnie-
nia po udziale w projekcie;

– należy co najmniej do jednej 
ze wskazanych poniżej grup, 
tj.: kobiety; osoby z  niepeł-
nosprawnościami; osoby dłu-
gotrwale bezrobotne; osoby 
powyżej 50 roku życia;

– osoby o niskich kwalifikacjach. 
Biuro projektu: Polskie Towa-
rzystwo Ekonomiczne Oddział 
w Gdańsku, ul. Długi Targ 
46/47, 80-830 Gdańsk
Kontakt: azymut@gdansk.pte.
pl ; http://www.gdansk.pte.pl/
projekty-granty/aktualnosci tel. 
58 301 52 46, 518 844 108

POżyCZKI NA START LUB ROZWóJ FIRMy
ne są na okres do 60 miesięcy,  
w tym do 6 miesięcy karencji 
w spłacie kapitału.
Z pożyczki finansować można 
inwestycje związane m.in. z :
• wdrażaniem nowych roz-

w iązań produkcy jnych, 
technologicznych, organi-
zacyjnych, informatycznych 
i ekoefektywnych;

• unowocześnieniem wyposa-
żenia przedsiębiorstwa;

• modernizacją środków pro-
dukcji;

• adaptacją pomieszczeń wyko-
rzystywanych w działalności;

• wyposażeniem nowych lub 
doposażeniem istniejących 
stanowisk pracy.

Pożyczki oprocentowane są na 
zasadach rynkowych oraz na 
warunkach korzystniejszych 
niż rynkowe w obszarach pre-
ferencji.
Nominalne oprocentowanie  
w skali roku na warunkach ryn-
kowych wynosi od 2,43 proc.
Roczne oprocentowanie no-
minalne dla przedsiębiorstw 
będących w obszarze prefe-
rencji tj. dla podmiotów dzia-
łających na rynku nie dłużej 
niż dwa lata lub prowadzą-
cych działalność gospodar-
czą na obszarach o nisk im 
poziomie aktywności gospo-
darczej wynosi 1,83 proc., zaś 
dla podmiotów spełniających 

łącznie oba kryteria prefe-
rencji – 0,92 proc. Pomorskie 
Fundusz Pożyczkowy nie po-
biera żadnych dodatkowych 
opłat i prowizji związanych  
z udostępnianiem oraz obsłu-
gą Mikropożyczki oraz Po-
życzki Rozwojowej.
Szczególny produktów znaj-
dują się na stronie Pomorskie-
go Funduszu Pożyczkowego 
www.pfp.gda.pl 
Zapraszamy także do kontak-
tu z doradcami Pomorskiego 
Funduszu Pożyczkowego tel. 
607-927-167 oraz 58 302-20-
05 – punkt mieści się w Domu 
Przedsiębiorcy w Tczewie  
I piętro pok. nr 12.

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 poszu-

kiwania funduszy unijnych 
• Doradca podatkowy 
• Bezpłatne konsultacje 

prawne 
• Powiatowe Centrum Infor-

macyjne – poręczenia i po-
życzki, z Jeremie i nie tyl-
ko, 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
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W wieku 91 lat zmarł Leon Borzysz-
kowski. Był wybitnym farmaceutą, 
społecznikiem i harcmistrzem z krę-
gu „Jaszczurkowców”.
Rodzina Borzyszkowskich po-
chodzi z Kaszub. Jej rodowód 
szlachecki sięga połowy XIV 
wieku. W 1920 r. Leon (ojciec) i 
Gertruda Borzyszkowscy osiedli  
w Tczewie. Zajmowali się piekar-
nictwem i cukiernictwem, które 
zapewniało im dobre utrzyma-
nie. Należy podkreślić, że Leon 
(senior) należał do aktywnych bu-
downiczych kościoła św. Józefa.
Ich jedynym dzieckiem był syn 
Leon – urodził się 3 lutego 1926 
r. w Tczewie. W 1939 r. ukończył 
Publiczną Szkołę Powszechną nr 
3 i zdał egzamin do  Humani-
stycznego Gimnazjum Męskie-
go. Podczas wojny rodzina Bo-
rzyszkowskich została wysiedlona 
do Meklemburgii. W 1945 r. po-
wrócili do Tczewa rodzice. Mło-
dy Leon zaliczył aresztowanie ra-
dzieckie i latem 1945 r., w ramach 
repatriacji, powrócił do rodzinnego 
miasta. W 1948 r. Borzyszkowski 
uzyskał świadectwo dojrzałości. 
W latach 1948-1952 studiował  
w Akademii Medycznej w Gdań-
sku. W 1951 roku ożenił się z Bar-
barą Draganowską. Ich dzieckiem 
jest Maria, po mężu Badziąg.  
W grudniu 1952 r. pan Leon uzy-
skał dyplom magistra farmacji. 
Kilka lat pracował w aptekach  
w Malborku i Pelplinie, potem zo-
stał kierownikiem apteki przy pl. 
Wolności. Z kolei w latach 1984-
1991 L. Borzyszkowski był in-
spektorem ds. gospodarki lekami 
w tczewskim ZOZ-ie. W 1991 r. 
przeszedł na emeryturę.  
L. Borzyszkowski był wśród za-
łożycieli Towarzystwa Miłośni-
ków Ziemi Tczewskiej. Udzielał 
sie w NSZZ „Solidarność”. Nale-
żał do Zrzeszenia Kaszubsko-Po-
morskiego, Oddział w Tczewie. 
Współdziałał ze środowiskiem 
kombatantów. Od 1971 należał 
do Starszoharcerskiego Kręgu 
Instruktorskiego „Jaszczurkow-
cy”. Jesienią 1980 r. uzyskał sto-
pień harcmistrza. Nie stronił też 
od polityki. Od 1960 roku udzie-
lał się w Stronnictwie Demokra-
tycznym (SD).
Zmarł 28 sierpnia 2017 r. 

Jan KuLas

7 października niebem nad 
tczewską kanonką zawładnęły 
latawce. Pogoda nie zawiodła - 
było wietrznie, czyli dla lataw-
ców idealnie.

Święto latawca zgromadziło całe 
rodziny, duża frekwencja za-
owocowała startem aż 23 lataw-
ców! Podziwiać mogliśmy lataw-
ce płaskie i przestrzenne, smoki, 
żaby i dzikie ptaki zwane Angry 
Birds. Dobre warunki pogodowe 
sprawiły, że wszystkie latawce 
wzbiły się w powietrze i oprócz 
warunków estetycznych można 
było podziwiać piękne loty.
Oceniane przez organizatorów 
było zdobienie, stopień trudno-
ści wykonania oraz lot.
W kategorii latawców płaskich  
najbardziej wyróżniały się:
1. Latawiec „MAJA” wykona-

ny przez Maję Piotrowską

„Start hufca ZhP” Tczew jest biwa-
kiem który ma za zadanie rozpo-
cząć nowy rok harcerski, dać harce-
rzom motywację i chęć do działania 
oraz spożytkować energię otrzy-
maną podczas wakacyjnego odpo-
czynku, a wszystko to przy okazji 
dobrej zabawy i wzajemnej inte-
gracji drużyn. 

Tegoroczny „Start” Hufca spełnił 
je wyśmienicie.
Biwak odbył się w dniach 29.09-
01.10, a zaczął od of icjalne-
go apelu przed Zespołem Szkół 
Agrotechnicznych i Ogólno-
kształcących w Swarożynie. Każ-
da z drużyn miała za zadanie do-
trzeć punktualnie na rozpoczęcie. 
Na uznanie zasługują zuchy z 20 
Gromady Zuchowej „Leśne Lud-
ki”, które przyjechały swoimi ro-
werami. Również na zbiórce ape-
lowej poznaliśmy temat biwaku, 
którym było nasze Kociewie.
Tradycyjnie podczas wieczorne-
go kominka zostały wyświetlone 
filmy drużyn ukazujące ich pręż-
ne działanie w minione wakacje. 
Zdjęcia wraz z muzyką przywoła-
ły wspomnienia obozów, wędró-
wek, ognisk oraz gier i zabaw. Uka-
zano również rejs naszych harcerzy 
żaglowcem „Pogoria” oraz wy-
jazd wędrowników, czyli harcerzy  
w wieku 16-21 lat, na ogólnopolski 
zlot „Wędrownicza Watra”.

2. Latawiec „BMW” wykona-
ny przez Andrzeja Kawale-
rowskiego

3. Latawiec „WODNIK” wy-
konany przez Jasia Andrzej-
czaka

W śród latawców przestrzen-
nych najwyżej ocenione zo-
stały:
1. Latawiec „BUDOW NI-

CZ Y ” w ykonany prz ez 
wojtka Andrzejczaka

2. Latawiec „SKRZYNKA” wy-
konany przez Bartka Szeliga

3. Latawiec „SKRZYNKA II” 
wykonany przez Tobiasza 
Neumanna.

Wszyscy konstruktorzy wyróż-
nionych latawców otrzymali 
nagrody. Nikt jednak nie wró-
cił do domu z pustymi rękami, 
wśród reszty uczestników roz-
losowano drobne upominki.

TCSiR

zmarł leoN 
Borzyszkowski 

LATAWCE NAD KANONKą

tczewski huFiec rozPoczął Nowy rok harcerski

Następnie rozpoczęły się zajęcia 
wieczorne dla poszczególnych 
grup wiekowych. Harcerze star-
si (13-16 lat) brali udział w cie-
kawej grze nocnej. Każda z dru-
żyn miała swoją świecącą flagę  
i każda musiała odebrać taką samą 
drużynie przeciwnej. W tym 
czasie wędrownicy brali udział  
w przydatnych warsztatach z go-
towania pod gołym niebem oraz 
różnych sposobów przygotowa-
nia miejsc ogniskowych.
Następnego dnia wszyscy ruszy-
li na wielką grę terenową na tra-
sie wiodącej aż do Tczewa. Wszy-
scy musieli sprostać ukrytym po 
drodze zadaniom oraz trudom 
wędrówki, ale każda z drużyn 
świetnie sobie poradziła. Zada-
nia na trasie dotyczyły Kociewia, 

m. in. jego tradycji, hymnu, stro-
ju, tańca, gwary.
Drugą noc harcerze spędzili  
w Sportowej Szkole Podstawo-
wej nr 2 w Tczewie. Zmęczeni, 
ale szczęśliwi dobrze się bawi-
li śpiewając, pląsając i rozmawia-
jąc podczas harcerskiego komin-
ka. Niepowtarzalną i wyjątkową 
w tradycji tego biwaku była dzia-
łająca wieczorem kawiarenka, 
przygotowana przez 16 Tczewską 
Drużynę Wędrowniczą „Rewel-
ka”. Biwak zakończył się apelem, 
podczas którego główny orga-
nizator  pwd. Krzysztof wiś-
niewski, wraz z oboźną Urszu-
lą Kowal, nagrodzili drużyny, 
które zwyciężyły w biwakowym 
współzawodnictwie. 

Pwd. Michał woJtowicz

Tczewscy harcerze na szlaku



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

społeczeństwo

Mimo że kilka tygodni temu 
lato pożegnaliśmy już na dobre,  
w Fabryce Sztuk nadal panuje wa-
kacyjny klimat. A to za sprawą 
konkursu literacko-plastyczne-
go „Pozdrowienia z...”. Do końca 
września dzieci, młodzież i oso-
by dorosłe mogły przysyłać sa-
modzielnie wykonane pocztów-
ki. Tak uczyniło 106 osób! 
Zgodnie z regulaminem konkur-
su, każdy z uczestników wykonał 
od jednej do trzech kartek poczto-
wych, dlatego na wystawie zapre-
zentowano ich aż 137. Niektórzy 
napisali ponadto tekst pozdro-
wień. Rysunki oceniało jury  
w składzie: Irena Pijanowska-
Morus – nauczyciel plastyki oraz 
Kamila Gillmeister – specjali-
sta ds. wystawienniczych i war-
sztatów artystycznych w Fabryce 
Sztuk. Oceną warstwy tekstowej 
zajęli się: polonistka Katarzyna 
Kruk i Julita dembek, przed-

Prezydent miasta Tczewa ogłasza na-
bór uzupełniający na członków Komi-
tetu Rewitalizacji miasta Tczewa.
I. Komitet Rewitalizacji w mieście 
Tczewie, zwany dalej Komitetem, 
stanowi forum współpracy i dialo-
gu interesariuszy z organami miasta 
Tczewa oraz pełni funkcję opinio-
dawczo-doradczą Prezydenta Mia-
sta Tczewa w sprawach dotyczących 
przygotowania, prowadzenia i oceny 
działań w procesie rewitalizacji.
II. Zasady wyznaczania składu oraz 
zasady działania Komitetu Rewita-
lizacji określone zostały w Regula-
minie Komitetu Rewitalizacji przy-
jętym Uchwałą nr XXXI/266/2017 
Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 
czerwca 2017 r.
III. Nabór uzupełniający na 
członków Komitetu Rewitali-
zacji przeprowadzony zostanie  
w dniach od 12 do 19 paździer-
nika 2017 r. do godz. 10.00.
IV. Zasady wyznaczania składu 
Komitetu
1. Komitet liczy nie więcej niż 
24 członków, nabór uzupełniają-
cy dotyczy:
1) 2 przedstawicieli Policji;
2) 2 przedstawicieli oświaty (np. 
nauczyciele nauczania przedszkol-
nego i szkolnego, przedstawiciel 
rady rodziców) z obszaru rewita-
lizowanego

POCZTóWKA Z WAKACJI

stawiciel Biura Lokalnej Orga-
nizacji Turystycznej „Kociewie”  
– partnera konkursu. 
Wybór najlepszych prac był bar-
dzo trudny. Teksty wywoływały 
nieraz salwy śmiechu, z kolei prace 
plastyczne zachwycały starannoś-
cią wykonania.Wśród najmłod-
szych uczestników, czyli dzieci do 
6 lat, wyróżniona została pocztów-

ka wykonana przez Roksanę Bu-
dzyn, a zwycięzcą został Tymon 
Słomski. Kolejna kategoria wie-
kowa – to osoby w wieku od 7 do 
13 lat. Wyróżnienie otrzymały: 
Maria Fryca, Klaudia Grabow-
ska, Alicja Kosicka i Paulina Mo-
motko, a laureatem w tej katego-
rii został Szymon Piotrzkowski.  
W grupie wiekowej obejmującej 

młodzież i osoby dorosłe został 
wyróżniony Zbigniew Starosta. 
Z kolei pierwsze miejsce przypadło 
Indze lewińskiej. Jury przyznało 
również  wyróżnienia za warstwę 
tekstową, które otrzymali: Alina 
Manikowska, Jacek i Zuzanna 
Matczak oraz Marianna Pauch. 
Najlepszy okazał się tekst wakacyj-
nych pozdrowień napisany przez 
danutę Puchowską. 
Nagrody ufundowała Fabryka 
Sztuk i kino Helios. Specjalne 
wyróżnienie w postaci emisji 200 
pocztówek z awersem nagrodzo-
nej pracy przyznała Mariola Ber-
nacka – Naczelnik Urzędu Pocz-
towego Tczew 1. Otrzymała ją 
Karolina Brelińska. 
W przyszłym roku kolejna, 
czwarta edycja literacko-pla-
stycznych zmagań, a 13 listopada 
o godz. 18.00 – rozstrzygnięcie 
konkursu „Wakacje z aparatem”.

Nagrodzona pocztówka, autor: Karolina Brelińska

komitet rewitalizacji miasta tczewa – nabór uzupełniający
3) 3 przedstawicieli podmio-
tów zarządzających nierucho-
mościami znajdującymi się na 
obszarze rewitalizacji, w tym 
spółdzielni mieszkaniowych, 
wspólnot mieszkaniowych; 
2. Członkowie Komitetu, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt. 1) – 2) 
winni być mieszkańcami miasta 
Tczewa.
V. wymagane załączniku do 
formularza zgłoszeniowego na 
członka Komitetu
1. Kandydat na członka Komitetu 
może złożyć tylko jeden formularz 
zgłoszeniowy i tylko, jako przedsta-
wiciel jednej kategorii podmiotów 
wskazanych w części IV ogłoszenia 
ust. 1 pkt 1-3, co potwierdzone zo-
stanie listą poparcia podpisaną przez 
co najmniej 5 przedstawicieli różnych 
podmiotów zarządzających nieru-
chomościami znajdującymi się na 
obszarze rewitalizacji, w tym spół-
dzielni mieszkaniowych, wspól-
not mieszkaniowych, w przypad-
ku przedstawiciela o którym mowa  
w części IV ogłoszenia ust. 1 pkt 3; 
2. W przypadku kandydata na 
członka Komitetu, o którym mowa 
w części IV ogłoszenia ust. 1 pkt 3 
wymagane jest złożenie oświad-
czenia o prowadzeniu działalno-
ści gospodarczej polegającej na 
zarządzaniu nieruchomościami 
lub byciu członkiem spółdziel-

ni mieszkaniowej lub wspólnoty 
mieszkaniowej posiadającej budyn-
ki na obszarze rewitalizacji miasta 
Tczewa, o ile dotyczy. 
3. W przypadku kandydata na 
członka Komitetu, o którym mowa 
w części IV ogłoszenia ust. 1 pkt od 
1 do 2 wymagane jest złożenie do-
kumentu potwierdzającego zgodę 
na reprezentowanie danego orga-
nu/podmiotu. 
4. W przypadku dostarczenia nie-
kompletnych dokumentów, do 
kandydata na członka Komite-
tu zostanie skierowana prośba  
o ich uzupełnienie poprzez powia-
domienie drogą mailową lub tele-
foniczną (zgodnie z danymi kan-
dydata zawartymi w formularzu 
zgłoszeniowym). W przypadku, 
gdy kandydat na członka Komitetu 
nie uzupełni dokumentacji w ter-
minie do 3 dni od otrzymania sto-
sownej informacji – jego zgłoszenie 
pozostanie nierozpatrzone. 
5. Dokumenty złożone przez kan-
dydatów w ramach naboru kandy-
datów na członków Komitetu nie 
podlegają zwrotowi. 
6. Za udział w posiedzeniach i pra-
cach Komitetu członkom Komite-
tu nie przysługuje wynagrodzenie 
ani dieta.
VI. Termin, sposób i miejsce 
składania formularzy na człon-
ka Komitetu

1. Formularz zgłoszeniowy, reko-
mendacja oraz lista poparcia stano-
wią załącznik do niniejszego zarzą-
dzenia. Dokumenty te są dostępne 
na stronie rewitalizacja.tczew.pl,  
w zakładce Komitet Rewitalizacji 
i w Biurze Obsługi Klienta Urzę-
du, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1 
oraz ul. 30 Stycznia 1. 
2. Formularz zgłoszeniowy wraz z 
wymaganymi załącznikami obo-
wiązującymi kandydatów, należy 
złożyć w formie papierowej do dnia 
19 października 2017 r. do godz. 
10.00: 1) na adres: Urząd Miejski  
w Tczewie, 83-110 Tczew, Plac 
Marszałka J. Piłsudskiego 1; lub
2) osobiście do Biura Obsługi 
Klienta Urzędu, pl. Marszałka J. 
Piłsudskiego 1 lub 30 Stycznia 1, 
83-110 Tczew, w godzinach funk-
cjonowania urzędu.
3. Za datę doręczenia uważa się 
datę wpływu do Urzędu Miejskie-
go w Tczewie. Formularze zgło-
szeniowe złożone w innej formie 
niż na wzorze załączonym poni-
żej lub po upływie wyznaczonego 
powyżej terminu pozostaną bez 
rozpatrzenia. 
4. Ewentualne pytania dotyczące 
naboru należy kierować na adres: 
rewitalizacja@um.tczew.pl lub te-
lefonicznie pod numerem tel. 
58 7759 428 (Wydział Rozwo-
ju Miasta).



Październik 2017 • Panorama miasta • www.wrotatczewa.pl • www.bip.tczew.pl
�� • Historia

Do 6 listopada Fabryka 
Sztuk przyjmuje zgło-
szenia od przedsię-
biorców chętnych do 
udziału w V Jarmarku 
Bożonarodzeniowym, 
który odbędzie się  
16-17 grudnia  
na placu Hallera. 

Dozwolona jest sprzedaż arty-
kułów spożywczych, jak i prze-

Ekspozycja ukazuje okolicz-
ności budowy mostu związane  
z powstaniem Kolei Wschodniej 
łączącej Berlin z Królewcem,  
a także proces jego powstawania 
począwszy od rozpoczęcia przy-
gotowań w 1845 roku, poprzez 
pięcioletnią przerwę związa-
ną z trudną sytuacją politycz-
ną i gospodarczą Prus, wmu-
rowanie kamienia węgielnego 
przez króla pruskiego, budowę 
poszczególnych elementów, od-
danie mostu do użytku w 1857 
roku, a skończywszy na wybu-
dowaniu ostatnich wież i porta-
lu wschodniego, co miało miej-
sce rok później. 
W kolejnych częściach wystawy 
jej autorzy zaznajamiają nas z opi-
sem konstrukcji i elementów ar-
chitektonicznych mostu, który 
służył pierwotnie do ruchu koło-
wego, pieszego i kolejowego. Jest 
nie tylko, co przeczytać, ale też 
na co popatrzeć. Projekt mostu, 
rysunki techniczne wież, zdję-
cia płaskorzeźb umieszczonych 
na obu portalach uzmysławia-
ją, jak wyglądał on w latach swo-
jej świetności. Tu należy podkre-
ślić, że swego czasu most tczewski 
był najdłuższy na świecie – mie-
rzył wraz z przyczółkami 837 m. 
Poznajemy też trzy sztandaro-
we nazwiska związane z tym cu-
dem techniki: Carl Lentze (autor 
projektu), Rudolf Eduard Schinz 
(kierownik biura technicznego) 
oraz Friedrich August Stüler (pro-
jektant portali i wież). 

mysłowych, związanych ze 
świętami, m.in.: wyrobami cu-
kierniczymi, wypiekami świą-
tecznymi, bakaliami, słodycza-
mi, ozdobami świątecznymi, 
pamiątkami, rękodziełem, ce-
ramiką artystyczną, wyrobami 
regionalnymi, stroikami, usłu-
gami gastronomicznymi w po-
staci małych poczęstunków, 
grzanego wina i piwa, kawy  
i herbaty. 
Regulamin i formularz do-
stępne na stronie internetowej: 
www.pchlitarg.tczew.pl

ZGłOSZENIA NA JARMARK BOżONARODZENIOWy

Jednych zachwycał swą monumentalnością, innych detalami architektonicznymi. Mowa o moście tczewskim przez Wisłę, który został oddany 
do użytku 12 października 1857 roku. Ten fakt sprzed 160 lat został uczczony zorganizowaniem przez Starostwo Powiatowe i Lokalną Organi-
zację Turystyczną „Kociewie” Święta Mostu Tczewskiego. Jednym z punktów programu wydarzenia było otwarcie wystawy plenerowej opo-
wiadającej o burzliwych dziejach mostu tczewskiego, którą można zwiedzać do końca listopada, na deptaku przy dworcu PKP.

160 LAT MOSTU TCZEWSKIEGO
Następnie do ciekawie opowia-
danej historii mostu tczewskie-
go dołącza kolejny most. Dla-
czego? Albowiem w 1891 roku 
zostaje oddany do użytku drugi 
stały most przez Wisłę w Tcze-
wie, tym samym odciążając ten 
pierwszy od ruchu kolejowego. 
Od tego momentu dzieje obu 
mostów są niemal nierozerwal-
nie związane. 
W dalszych częściach wystawy 
autorzy zwrócili uwagę na do-
konane zmiany w obu budow-
lach, np. ich przedłużenie na 
początku XX wieku. Moment 
przełomowy – to wysadzenie 
mostów w powietrze przez pol-
skich saperów 1 września 1939 
roku. Odbudowa, przebudowa, 
remont są słowami, które naj-
częściej pojawiają się w opisach 
obu konstrukcji od 1939 roku aż 
po dzień dzisiejszy. Na zakoń-
czenie jeszcze jeden fakt godny 
odnotowania – most drogowy 
w Tczewie jest Międzynarodo-
wym Zabytkiem Inżynierii Bu-
downictwa! Zachęcamy do za-
poznania się z jego historią.

M. K.
Zdjęcia ilustrujące powyższy 
tekst zostały zaprezentowa-
ne na wystawie „160 lat Mostu 
Tczewskiego”.
Errata do artukułu z poprzednego 
numeru dotyczącego książki o Ja-
nie Kasprowiczu:
Autorzy zdjęć: Kamil Hejnowski, 
Małgorzata Małkiewicz/tcz.pl

Wspólny portal dla obu mostów wybudowany po przedłużeniu obu 
mostów na początku XX wieku

wySTAwA	„160	lat	Mostu	Tczewskiego”
AuTOrzy:	Łukasz	Brządkowski,	Przemysław	zieliński/Dawny	Tczew
TŁuMAczENiE	NA	J.	ANg.:	wojciech	giełdon/Dawny	Tczew
PrOJEkT	grAFiczNy:	Angelika	Jagielska/Fabryka	Sztuk
SFiNANSOwANO	zE	śrODków:	Starostwa	Powiatowego	w	Tczewie,		
Fabryki	Sztuk	i	ruchu	inicjatyw	Obywatelskich	Tczewa

Portal zachodni obecnego mostu drogowego
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festyn
z okazji rocznicy 
utworzenia
NIEPODLEGŁEGO

PANSTWA
PoLSKIEGO

URZAD MIEJSKI W TCZEWIE

12:00
11:40 zbiórka uczestników na pl. sw. grzegorza

wspÓlorganizatorzy: fabryka sztuk, centrum kultury i sztuki, miejska biblioteka publiczna 

14:00-17:00

13:10

13:20

GODZ.

uroczystosci przy pomniku
„ku chwale poleglym w obronie ojczyzny” 
na cmentarzu „starym” przy ul. 30 stycznia

zlozenie kwiatów i zapalenie zniczy
pod pomnikiem marsz. j. pilsudskiego

.

uroczysta msza swieta w farze 
panie, powstrzymaj glos ostatniego dzwonu 
msza powszechna o pokój
tekst: R. landowski    muzyka: w. i d. galinscy
w wykonaniu chóru i solistów pod dyr. K. Ostrowskiego
po mszy – przemarsz na pl. marsz. j. pilsudskiego

plac hallera – festyn

CHÓRY PASSIONATA I PASSIONATKA ZESPÓL OLD YOUNG JAKUB FREDA
WARSZTATY ARTYSTYCZNE I INNE ATRAKCJE 

GOTOWANIE NA WIELKIEJ PATELNI 
Z UCZESTNICZKA PROGRAMU MASTER CHEF – DIANA VOLOKHOWA


