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l Boisko na Bajkowym 

już gotowe

l Cykliści mają rowerownię

l Uczciliśmy powstańców 

warszawskich 

i legionistów Piłsudskiego

l Czytajmy razem Trylogię

– 6 września  przy ławeczce 

R. Landowskiego

l Mural upamiętnił 

słynnego fotografa

l Świadczenia rodzinne 

i fundusz alimentacyjny 

– sprawdź, czy możesz 

skorzystać

TERAZ SUCHOSTRZYGI

SUCHOSTRZYGI PIĘKNIEJĄ – dzięki miejskim inwestycjom na tym 16-tysiecznym 
osiedlu powstaje coraz więcej miejsc do rekreacji i wypoczynku. Suchostrzygi 
przestają być kojarzone z blokowiskiem i z sypialnią Tczewa. Systematycznie 
wzbogacany jest teren rekreacyjny przy ul. Żwirki – w tym roku pojawi się m.in. 
fontanna i nowy parking, będzie też nowy deptak, który połączy ul. Armii Krajo-
wej i Topolową, przybywa siłowni pod chmurką i placów zabaw. Nowa nawierzch-
nia boiska przy ul. Kasztanowej poprawiła warunki do uprawiania sportu.
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XLVI SESJA
Porządek obrad XLVI sesji Rady Miejskiej w Tczewie

na dzień 28 sierpnia 2014 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 26 czerwca 

2014 r. 
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za lipiec i sier-

pień 2014 r. 
6. Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych w okresie 

od 26 czerwca do 27 sierpnia 2014 r.

II. CZĘŚĆ DRUGA:
7. Informacja z działalności Młodzieżowej Rady Miasta w roku szkol-

nym 2013/2014.
8. Informacja z realizacji interpelacji radnych za I półrocze 2014 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
9.1 nadania nazwy rondu w mieście Tczewie – Rondo Jasnej i Der-

sława,
9.2 zmiany opisu granic okręgów wyborczych utworzonych na obsza-

rze miasta Tczewa,
9.3 zmiany uchwały w sprawie  podziału  miasta Tczewa na  stałe ob-

wody  głosowania,
9.4 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tczewa na lata 

2014-2027,
9.5 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Powiatu Tczewskiego,
9.6 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego,
9.7 przyjęcia środków z Funduszu Spójności z Priorytetu IX – Infra-

struktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność ener-
getyczna w ramach Działania 9.3 – Termomodernizacja obiektów 
użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) 
(Konkurs nr 2 /PO IiŚ/ 9.3/ 2013),

9.8 nadania nazwy „Stadion im. Jana Stachowiaka” obiektowi sporto-
wemu przy ulicy Elżbiety w Tczewie.

10. Zgłaszanie interpelacji i zapytań oraz wniosków.
11. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, 

życzenia itp.)

Porządek sporządzono 7 sierpnia 2014 r.
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Aktualności

ILU NAS JEST?

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013

Zapraszamy na stronę: www.wrotatczewa.pl

innowacyjne możliwości

przyjazna nawigacja

ważne informacje

Andrzej Błaszkowski od lipca pełni funk-
cję dyrektora Tczewskiego Centrum Spor-
tu i Rekreacji. Komisja konkursowa wy-
brała go spośród trzech kandydatów.

A. Błaszkowski zastąpił na stanowisku dyrek-
tora TCSiR Grzegorza Żemajtisa, który tę 
funkcję pełnił od połowy 2001 r.

Andrzej Błaszkowski, urodził się w 1966 r. 
mieszka w Śliwinach, jest absolwentem Uniwer-
sytetu Gdańskiego (kierunek: zarządzanie). Od 
roku 1996 zajmował stanowiska kierownicze w następujących przedsię-
biorstwach: Neste Polska sp. z o.o., LOTOS Paliwa sp. z o.o., Telewizja 
Polska SA, Centrala PKP Polskie Linie Kolejowe SA.

Nowy dyrektor jest aktywnym sportowcem. Do jego ulubionych dy-
scyplin należą: tenis, pływanie, kolarstwo oraz triatlon (w 2013 r. ukoń-
czył Herbalife). Rodzina również jest związana ze sportem: żona była 
wielokrotną reprezentantką Polski w piłce ręcznej (Iwona Błaszkow-
ska/Budzińska), córka obecnie jest reprezentantką Polski w piłce ręcz-
nej juniorek młodszych (wychowanka Sambora Tczew).

Jedną z pierwszych decyzji nowego dyrektora było obniżenie cen bi-
letów na basen odkryty oraz umożliwienie w okresie wakacyjnym bez-
płatnego korzystania z kortów tenisowych w (w Parku Miejskim i przy 
basenie), w godz. 9-11, od poniedziałku do piątku.

Jak stwierdził A. Blaszkowski, jednym z jego priorytetów jest moder-
nizacja stacji uzdatniania wody, tak by latem możliwe było korzystanie 
z dwóch pływalni – odkrytej i krytej. Ta kryta byłaby czynna np. tylko 
w godzinach wieczornych. Wymaga to jednak zabezpieczenia środków 
w kolejnym budżecie.

Już w tym sezonie natomiast na basenie odkrytym pojawiły się 
nowe leżaki do opalania i trampolina. W planach jest także budowa 
toru dla rolkarzy.

ANDRZEJ BŁASZKOWSKI DYREKTOREM TCSIR

Na początku lipca w Tczewie zameldowane były 58 773 osoby, w tym 
57 699 na pobyt stały i 1074 na pobyt czasowy. Od początku czerwca 
ubyło 57 mieszkańców miasta.

Na początku sierpnia w Tczewie zameldowanych było 58 767 osób, 
w tym 57 680 na pobyt stały i 1087 na pobyt czasowy. Od początku 
lipca ubyło 6 mieszkańców miasta.

Pozytywny efekt przynoszą starania samorządu Tczewa, aby 
nasze miasto objąć systemem biletu metropolitalnego. 

Miasto Tczew złożyło akces do Metropolitalnego Związku Komunika-
cyjnego Zatoki Gdańskiej, co zostało przez Związek przyjęte z dużym 
zadowoleniem. Przystąpienie Tczewa do MZKZG uznajemy za w pełni 
uzasadnione ze względu na powiązania funkcjonalne pomiędzy tym mia-
stem a pozostałymi miastami tworzącymi obszar metropolii trójmiejskiej. 
Odzwierciedleniem tych więzi są także oczekiwania mieszkańców doty-
czące integracji transportu zbiorowego na tym obszarze, w tym w szczegól-
ności integracji taryfowo-biletowej – czytamy w piśmie od Huberta Koło-
dziejskiego, przewodniczącego Zarządu MZKZG.

Włączenie Tczewa do Metropolitalnego Związku Komunalnego Zato-
ki Gdańskiej wymagać będzie m.in. ustalenia zasad wnoszenia i wy-
sokości rocznej składki, jaką płacą gminy będące członkami Związku. 

Składka ta przeznaczana jest głownie na dofinansowanie biletów 
metropolitalnych, których ceny ustalono na poziomie niższym od 

sumy cen odpowiednich biletów poszczególnych organizatorów trans-
portu komunalnego i przewoźników kolejowych.

Na wniosek prezydenta Tczewa, Metropolitalny Związek Komuni-
kacyjny Zatoki Gdańskiej wystąpił już do marszałka woj. pomorskiego 
z pytaniem o możliwość rozszerzenia ważności biletu metropolitalnego 
w przewozach kolejowych, realizowanych na zlecenie Urzędu Marszał-
kowskiego o relację Pruszcz Gd.- Tczew. Ostateczna decyzja w tej spra-
wie zapadnie po przedstawieniu przez MZKZG dodatkowych analiz fi-
nansowych. M.M.

BILET METROPOLITALNY CORAZ BLIŻEJ
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l Masarnia na sprzedaż 
– 15 października

15 października o godz. 10.00 
w Urzędzie Miejskim odbędzie 
się przetarg nieograniczony 
na sprzedaż działki położonej 
przy ul. Jagiellońskiej 30, tzw. 
masarni. Powierzchnia dział-
ki wynosi 5818 m2 i jest częścio-
wo zabudowana powstałym pod 
koniec lat 80. budynkiem po by-
łej masarni (powierzchnia bu-
dynku: 1565,65 m2), częściowo 
podpiwniczonym.

W miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego nieru-
chomość jest przeznaczona pod 
usługi z dopuszczeniem obiektów 
handlowych o powierzchni sprze-
daży powyżej 400 m2.

Cena wywoławcza: 2 mln zł net-
to (wpłata wadium w wysokości 
200 tys. zł – do 10 października).

Szczegółowych informacji udzie-
la Wydz. Gospodarki Mieniem Ko-
munalnym UM (tel. 58 77 59 362, 
pl. Piłsudskiego 1, pok. 55, II p.).

***
24 września odbędzie się przetarg 
na sprzedaż nieruchomości gmin-
nej przy ul. Czerwonego Kap-
turka. Jest to działka niezabu-
dowana o powierzchni 5750 m2, 
przeznaczona pod usługi. Cena 
wywoławcza 1 810 000 zł netto.

KRÓTKO

Prezydent Tczewa Mirosław 
Pobłocki serdecznie zapra-
sza wszystkich miłośników li-
teratury, a szczególnie Trylo-
gii Henryka Sienkiewicza, do 
wspólnego czytania.

Spotykamy się 6 września w połu-
dnie przy ławeczce Romana Lan-
dowskiego (deptak przy ul. J. Dą-
browskiego). Warto zabrać własne 
egzemplarze powieści Henryka 
Sienkiewicza. Każdy będzie mógł 
przeczytać swój ulubiony fragment.

Na wszystkich czekają słodkie 
niespodzianki, a na tych, którzy 
przebiorą się w stroje przypomi-
nające te z czasów opisywanych 

W spotkaniu uczestniczy-
li również Jan Paziew-

ski, dyrektor Departamentu Bu-
dżetu i Efektywności Budżetowej 
w Ministerstwie Sprawiedliwości, 
Marian Pieńczewski, dyrek-
tor Sądu Apelacyjnego w Gdań-
sku oraz Marcin Korda, prezes 
Sądu Rejonowego w Tczewie.

Spotkanie było następstwem 
listu intencyjnego podpisanego 
w grudniu ub. r. przez prezyden-
ta Tczewa, prezesa Sądu Rejono-
wego w Tczewie oraz dyrektora 
Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. 
W porozumieniu strony wyrazi-
ły wolę współpracy na rzecz budo-
wy nowego obiektu dla Sądu Re-

Już na godzinę przez przejazdem 
zatrzymany został ruch na trasie 
wyścigu. Remonty dróg w mie-
ście nie zakłóciły sportowej im-
prezy. Pierwsi kolarze wjechali 
do Tczewa ok. godz. 14.00 i prze-
jechali al. Solidarności, ul. Wojska 
Polskiego, pl. Piłsudskiego, ul. 30 
Stycznia, Bałdowską do drogi nr 
22 w stronę Malborka. Tczewia-
nie mogli obserwować uciekającą 
5-osobową grupę cyklistów, któ-
rzy przejechali kilkanaście minut 
przed peletonem. Wzdłuż trasy 
wyścigu ustawili się mieszkańcy 

Z ministrem o tczewskim Sądzie Rejonowym
Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki spotkał się 13 sierpnia z Markiem Biernackim, Ministrem Sprawiedliwości. Spotkanie miało 
na celu sfinalizowanie inicjatywy zmierzającej do wybudowania w Tczewie nowej siedziby Sądu Rejonowego przy al. Zwycięstwa. 

Tour de Pologne przemknął przez Tczew
Ponad 160 kolarzy z 21 
ekip przemknęło 3 sierpnia 
przez Tczew. Był to pierwszy 
etap 71. Tour de Pologne 
– z Gdańska do Bydgoszczy.

miasta i dopingowali sportowców. 
W zabezpieczaniu trasy rajdu, na 
terenie powiatu tczewskiego, bra-
ło udział blisko 200 funkcjona-

riuszy, głównie policji, ale równie 
straży miejskiej, harcerze, stra-
żacy.

M.M.

w Trylogii – przygotujemy upo-
minki. Na zakończenie organiza-
torzy zapraszają na „Spacer śla-
dami szwedzkimi”.

***
Narodowe Czytanie to inicjatywa 
prezydenta RP Bronisława Ko-
morowskiego. Dwa lata temu 
czytaliśmy „Pana Tadeusza”, przed 
rokiem dzieła Aleksandra Fredry, 
teraz – sienkiewiczowską Trylogię.

„Trylogia” to obraz Polski różno-
rodnej i wielokulturowej, to wyraz na-
szych narodowych tęsknot i marzeń, 
kronika naszych militarnych oraz 
duchowych zwycięstw. „Trylogia” za-
chwycała, prowokowała do dyskusji 

i choć czasem prowadziła do sporów 
czy polemik – kształtowała całe poko-
lenia Polaków. Kolejne jej wydania 
wciąż trafiają na półki w tysiącach 
polskich domów. Pisana „ku pokrze-
pieniu serc” w czasach, gdy Polska 
była pod zaborami, istnieje w narodo-
wej pamięci niczym mityczna historia 
o poszukiwaniu prawdy, o potrzebie 
duchowej przemiany, o poświęceniu 
i honorze – czytamy w przesłaniu 
prezydenta RP.

jonowego w Tczewie i w tym celu 
doprowadzenie do zamiany nie-
ruchomości będącej własnością 
Gminy Miejskiej Tczew (przy al. 
Zwycięstwa) na nieruchomość po-
zostającą własnością Skarbu Pań-
stwa w trwałym zarządzie Sądu 
Rejonowego w Tczewie (przy ul. 
Kołłątaja 6 – obecna siedziba 
Sądu Rejonowego). 

Podczas spotkania, minister 
Biernacki zadeklarował, że jest 
zainteresowany jak najszybszą 
realizacją przedsięwzięcia. Nowa 
siedziba Sądu Rejonowego ma 
mieć charakter nowoczesny i re-
prezentacyjny dla Tczewa.

M.M.

6 września przy ławeczce R. Landowskiego

Narodowe Czytanie Trylogii
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OGŁOSZENIA

Suchostrzygi to największe 
tczewskie osiedle – mieszka 

tu ok. 16 tysięcy osób i warto, aby 
nie kojarzyło się głównie z bloka-
mi i targowiskiem, ale by nie bra-
kowało tam miejsc do spędzania 
wolnego czasu.

– W ostatnich latach bardzo 
dużo inwestowaliśmy w Stare 
Miasto, m.in. w związku z realizo-
wanym projektem rewitalizacji tej 
dzielnicy – przyznał Mirosław 
Pobłocki, prezydent Tczewa. 
– Teraz czas na Suchostrzygi. 
W tej największej dzielnicy mia-
sta tworzymy coraz więcej miejsc 
do rekreacji i wypoczynku.

Systematycznie wzbogaca-
ny jest teren rekreacyjny przy ul. 
Żwirki. Już funkcjonuje tam si-
łownia pod chmurką i plac zabaw. 
W tym roku najbardziej efektow-
nym elementem zagospodarowa-
nia terenu będzie fontanna. Prace 
przy jej budowie rozpoczęły się na 
początku sierpnia. 

Koncepcję fontanny przygoto-
wała Ewa Klimkiewicz – stu-
dentka Akademii Sztuk Pięknych 
w Gdańsku (Ewa Klimkiewicz w 
ubiegłym wygrała konkurs prezy-
denta Tczewa na wykonanie kon-
cepcji fontanny dla Suchostrzyg). 
Fontanna jest inwestycją Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji. Prace 
rozpoczęły się 4 sierpnia , a termin 
realizacji mija z końcem września. 
Fontanna będzie kolorowo pod-
świetlona, będzie tam także urzą-
dzenie emitujące muzykę.

Na Suchostrzygach: więcej miejsc do rekreacji i wypoczynku

Na zlecenie miasta uporządko-
wany zostanie plac wokół fontan-
ny, a w sąsiedztwie trwa już budo-
wa parkingu na 60 samochodów. 
W planach na kolejne lata jest dal-
sze wzbogacanie skweru – m.in. 
ma tam pojawić się boisko i teren 
do gry w boule.

Coraz bardziej atrakcyjny jest 
także skwer w pobliżu Klubu 
Młodzieżowego „Przystań” w rejo-
nie ul. Kasztanowej (jest tam już 
plac zabaw, siłownia pod chmur-
ką, boisko, stół do ping-ponga, 
ławki, kwietniki itp.). W ramach 
budżetu obywatelskiego, znajdu-
jące się tam boisko zyskało nie-
dawno nową nawierzchnię. 

Kolejne ciekawe miejsce to po-
wstający deptak między ul. Armii 
Krajowej i Szkołą Podstawową nr 
12. Oprócz nowego chodnika, po-

jawi się tam dużo więcej zieleni – 
drzew, kwitnących krzewów i bylin 
charakterystycznych dla starych 
torowisk. Szlak kolejowy symboli-
zować będą drewniane belki imi-
tujące podkłady torowe. Pomiędzy 
nimi pojawią się miejsca wypo-
czynku z ławkami stylizowanymi 
na dawne ławki dworcowe. 

Budżet obywatelski pozwolił zre-
alizować kolejne siłownie pod 
chmurką i place zabaw na terenie 
Suchostrzyg. Miasto inwestuje 
również w infrastrukturę w osied-
lowych szkołach. W tym roku ucz-
niowie Szkoły Podstawowej nr 8 
otrzymają plac zabaw „Radosna 
Szkoła” (SP 12 już ma taki obiekt), 
a Gimnazjum nr 3 – zmodernizo-
wane boisko lekkoatletyczne.

M. M.

Przy ul. Żwirki powstaje fontanna i nowy parking
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Wyremontowany przez miasto bu-
dynek to pomieszczenia po dawnej 
przepompowni ścieków na Czyży-
kowie. Budynek jest przeznaczony 
na rowerownię, czyli miejsce, gdzie 
rowerzyści będą mogli się spotkać, 
naprawić swój rower korzystając 
z dostępnych tam narzędzi.

Pomieszczenia wymagają jesz-
cze wyposażenia – tym mają się 
zająć rowerzyści, którzy będą się 
opiekować rowerownią.

Wykonane zostało m.in. nowe 
pokrycie dachowe, uzupełnio-
ne tynki zewnętrzne, wykonano 
izolację ścian fundamentowych, 
opaskę wokół budynku, zalano 
schody zewnętrzne, uzupełniono 
ogrodzenie. Wewnątrz budynku 
odmalowano ściany. Uporządko-
wano otoczenie budynku, posiana 
została trawa.

Wykonawcą inwestycji była 
firma z Gniewa (Zakład Ogól-

Rowerownia – cykliści już dostali klucze

nobudowlany Usługi Stolarskie, 
Transportowe i Elektryczne Kon-
stanty Nowak). Koszt inwesty-
cji to niespełna 56 tys. zł. Zadanie 
zostało sfinansowane z budżetu 
miasta Tczewa.

Rowerzyści już mogą zająć się zagospodarowywaniem 
wyremontowanego budynku

l Prezydent Miasta Tczewa in-
formuje, że na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Tczewie 
(II piętro) został wywieszony 
wykaz nieruchomości niezabu-
dowanych, położonych w Tcze-
wie przy ul. Piotrowo i oznaczo-
nych numerami działek:

– działka 81 obr. 11 o pow. 1683 m2

– działka 89 obr. 11 o pow. 1052 m2

– działka 91 obr. 11 o pow. 3283 m2

– działka 172 obr. 11 o pow. 2518 m2

 zapisanych w KW 
GD1T/00017957/0 

 Ww. działki stanowią ca-
łość gospodarczą o łącznej po-
wierzchni 8536 m2 i przezna-
czone są do sprzedaży za cenę 
netto 2.700.000,00zł.

 Działki nr 91 i 89 przeznaczo-
ne są do sprzedaży na funkcje 
dopuszczone w Zmianie miej-
scowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego terenu 
mieszkalno-usługowego Pio-
trowo w Tczewie symbolem 
„01MW” – przeznaczenie te-
renu zabudowa mieszkanio-
wa wielorodzinna. Działki nr 
81 i 172 przeznaczone są do 
sprzedaży na funkcje dopusz-
czone w Zmianie miejscowe-
go planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu miesz-
kalno – usługowego Piotrowo 
w rejonie ul. Piotrowo w Tcze-
wie obejmującego obszar za-
budowany budynkami miesz-
kalnymi wielorodzinnymi 
i jednorodzinnymi położony po 
obu stronach ul. Piotrowo oraz 
teren w sąsiedztwie ul. Jagiel-
lońskiej przylegający do ww. 
zabudowy. Działka nr 172 ob-
jęta jest terenem oznaczonym 
w ww. Planie symbolem „B” 
– obligatoryjna funkcja miesz-
kaniowa z dopuszczeniem w 
parterach budynków funkcji 
usługowych natomiast dział-
ka nr 81 objęta jest terenem 
oznaczonym symbolem „Z/
KP2” – funkcja obligatoryjna 
zieleń ogólnodostępna, w części 
lub w całości zamienna z funk-
cją parkingu terenowego.

W sąsiedztwie, wzdłuż niecki 
czyżykowskiej, wykonywana jest 
ścieżka prowadząca od rowerow-
ni nad Wisłę. W pobliżu budynku 
zamontowane zostało oświetlenie.

M.M.

Zakończył się remont budynku przeznaczonego na rowerownię. Teraz czas na za-
gospodarowanie i wyposażenie obiektu.

Dzięki miejskim inwestycjom, na osiedlu Suchostrzygi powstaje coraz więcej miejsc 
do rekreacji, wypoczynku, spacerów. 

l Prezydent Miasta Tczewa in-
formuje, że na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Tczewie 
(II piętro) został wywieszony 
wykaz nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Miej-
skiej Tczew, położonej w Tcze-
wie przy ul. J. Dąbrowskiego, 
o pow. 6 m2, oznaczonej nr 
działki 11/2, obr. 8, KW nr 
36510, przeznaczonej do odda-
nia w dzierżawę w celu pro-
wadzenia działalności gospo-
darczej – ustawienie ogródka 
letniego stanowiącego część lo-
kalu gastronomicznego.
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31 lipca oficjalnie przekazana zo-
stała mieszkańcom inwestycja 
zrealizowana w ramach budżetu 
obywatelskiego 2014 – „Rewitali-
zacja ul. Królowej Jadwigi”. 

Z prezydentem Tczewa Miro-
sławem Pobłockim spotkali się 
mieszkańcy ulicy, którzy składali 
podpisy pod wnioskiem do budże-
tu oraz zbierali je wśród sąsiadów. 
– Dziękuję głównemu inicjatoro-
wi tego przedsięwzięcia – panu 
Mariuszowi Nowakowi oraz 
wszystkim mieszkańcom, którzy 
zaangażowali się w projekt i w 
efekcie zmienili swoją ulicę – po-
wiedział prezydent M. Pobłocki. 
– To wasz wspólny sukces.

Boisko wielofunkcyjne jest ogólno-
dostępne. Powstało z myślą głów-
nie o mieszkańcach Os. Bajko-
wego, ale mogą z niego korzystać 
także mieszkańcy innych dziel-
nic. Boisko jest w pełni wyposażo-
ne i przystosowane do gry w siat-
kówkę, koszykówkę, piłkę ręczną, 
tenisa ziemnego. Można na nim 
również grać w piłkę nożną, co 
udowodnili tczewscy gimnazjali-
ści uczestniczący w turnieju pił-
karskim organizowanym w ra-
mach Akcji Lato przez Tczewskie 
Centrum Sportu i Rekreacji.

Ostatni mecz rozgrywek był 
też okazją do oficjalnego otwar-
cia obiektu. Prezydent Tczewa 
– Mirosław Pobłocki wręczył 
uczestnikom turnieju puchary 
i dyplomy. 

Budżet obywatelski

Ul. Królowej Jadwigi zrewitalizowana

Prezydent Tczewa wraz z mieszkańcami ulicy i inicjatorami 
projektu

Rewitalizacja ul. Królowej Ja-
dwigi polegała na uporządkowa-
niu i zagospodarowaniu terenu 
(m.in. wykonanie trawnika, na-
sadzenia krzewów, postawienie 
donic z kwiatami, odmalowanie 
ściany budynku, płotu, wykona-
nie wiaty śmietnikowej).

Rewitalizacja ul. Królowej 
Jadwigi to jedno z 15 zadań re-
alizowanych w Tczewie w ra-

Boisko na Os. Bajkowym – już służy mieszkańcom
Zakończyła się budowa boi-
ska wielofunkcyjnego na 
Os. Bajkowym. Już korzy-
stają z niego miłośnicy gier 
zespołowych.

Prezydent Tczewa wręczył pierwsze puchary za turniej 
rozegrany na nowym boisku
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mach pierwszego budżetu oby-
watelskiego. Już pojawiły się 
nowe siłownie pod chmurką 
i place zabaw. Boisko przy ul. 
Kasztanowej zyskało nową nawi-
erzchnie, pojawiają się nowe stoja-
ki rowerowe.

Na tegoroczny budżet obywa-
telski przeznaczone zostało 500 
tys. zł.

M.M.

l TRWA REMONT „91” 

W lipcu rozpoczął się remont 
tczewskiego odcinka drogi 
krajowej nr 91.  Kierowcy jeż-
dżą według zmienionej orga-
nizacji ruchu.

Prace rozpoczęły się 21 lipca, 
a już kilka dni później zamknię-
ta została zachodnia nitka al. So-
lidarności. 28 lipca zamknięte 
zostało skrzyżowanie „91” z ul. 
Armii Krajowej. Wytyczone zo-
stały objazdy m.in. przez nowy od-
cinek al. Kociewskiej (ul. Nowosu-
chostrzycka). W związku z tym 
zmieniły się trasy i rozkład jazdy 
niektórych autobusów komunika-
cji miejskiej (szczegółowy rozkład 
jazdy można znaleźć na www.me-
teor.tczew.pl)

Modernizacja skrzyżowania 
al. Solidarności z ul. Armii Kra-
jowej jest pierwszym etapem 
inwestycji realizowanej przez 
Generalną Dyrekcję Dróg Kra-
jowych i Autostrad. W ciągu 
półtora roku planowany jest re-
mont krajowej „91” od skrzyżo-
wania z ul. Armii Krajowej do 
węzła w Czarlinie – łącznie ok. 
7 km. Większość prac ma być 
wykonana w tym roku. 

Zadanie obejmie wymianę 
nawierzchni na całym odcinku, 
naprawę chodników, przebudowę 
wszystkich istniejących skrzyżo-
wań oraz zbudowanie nowego – 
z ul. Poligonową, a także budowę 
ścieżki rowerowej. 

Inwestycja ta jest realizowa-
na przy udziale miasta Tczewa 
(skrzyżowanie z ul. Poligonową 
oraz z al. Kociewską – tzw. Nowo-
suchostrzycką).

Aby utrudnienia dla kierują-
cych były jak najmniej dotkliwe, 
w miarę potrzeb – do kierowania 
ruchem włączy się policja. Przy 
wjazdach na autostradę pojawiły 
się też informacje na temat utrud-
nień w Tczewie, aby ci kierowcy, 
którzy mogą ominąć miasto, mo-
gli zaplanować inną trasę.

Uruchomiony został specjalny 
numer telefonu Miejskiego Zarzą-
du Dróg w Tczewie: 882 026 603, 
pod którym można dowiedzieć się 
o utrudnieniach w ruchu i propo-
nowanych objazdach. 

M.M.

Z boiska można korzystać 
przez cały dzień, nadzór nad nim 
sprawuje Tczewskie Centrum 
Sportu i Rekreacji. Obiekt ma wy-
miary 20x50 m (1000 m2).

Jest to inwestycja samorządu 
miasta – jej koszt to 328 tys. zł.

Boisko wykonała firma ADA-
LIGHT z Gostynina.

M.M.

Mieszkańcy ul. Królowej 
Jadwigi jako jedni z pierw-
szych zrealizowali swój oby-
watelski projekt.
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Wykonanie budżetu zostało 
pozytywnie ocenione przez 

Regionalną Izbę Obrachunkową 
i Komisję Rewizyjną Rady Miej-
skiej w Tczewie.

– Realizacja wydatków bu-
dżetowych przebiegała prawid-
łowo, zgodnie z uchwałami rady, 
a ich prawidłowość oraz celowość 
analizowana była przez komisje 
merytoryczne – wyjaśniał prze-
wodniczący Komisji Rewizyjnej, 
Kazimierz Ickiewicz, podczas 
czerwcowej sesji rady.

Przypomnijmy, że budżet 
na 2013 rok został uchwalo-
ny 20 grudnia 2012 (uchwała nr 
XXVII/218/2012), jednak był sied-
miokrotnie zmieniany. Ostatecz-
nie miasto osiągnęło dochody 
w wysokości 165 860 422 zł (97,2 
proc. planu), a wydatki zrealizo-
wało w wysokości 171 656 663 zł 
(93,8 proc. planu). Na inwestycje 
przeznaczono 22 299 163 zł.

Komisja Rewizyjna we wnio-
sku dotyczącym udzielenia pre-
zydentowi absolutorium stwier-
dziła, że:
• środki z dochodów własnych 

i subwencji wydatkowano pra-
widłowo

• udzielone dotacje zostały rozli-
czone prawidłowo i wykorzysta-
ne zgodnie z przeznaczeniem 

19-letnia mieszkanka Tczewa 
otrzymała zaproszenie do ratusza 
od prezydenta miasta Mirosła-
wa Pobłockiego.

– Serdecznie gratuluję ogromne-
go sukcesu, jakim jest zakwalifiko-
wanie się do finału wyborów – po-
wiedział prezydent M. Pobłocki. 
– Swoim udziałem w konkursie 
udowodniła pani, że niepełnospraw-
ność nie musi być ograniczeniem, 
a przeciwnie – podejmowane wy-
zwania wywołują tym większą sa-
tysfakcję i uznanie.

Do finału tegorocznych wybo-
rów Miss Polski na wózku przeszło 
dwanaście uczestniczek – dziesięć 
zostało wyłonionych poprzez ogól-
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Absolutorium dla prezydenta Tczewa za 2013 rok
Radni udzielili prezydentowi Mirosławowi Pobłockiemu absolutorium z tytułu wykonania bu-
dżetu miasta w 2013 roku. Dwudziestu dwóch członków rady opowiedziało się „za”, jeden 
wstrzymał się od głosu.

• nie przekroczono wydatków 
budżetowych

• wszystkie płatności gminne 
przekazywano terminowo

• protokoły z przeprowadzonych 
kontroli przedstawiane były na 
sesjach Rady Miejskiej, a radni 
nie wnosili uwag do zgłasza-
nych wniosków przez zespoły 
kontrolne Komisji Rewizyjnej

• zalecenia wynikające z prze-
prowadzonych kontroli ze-
wnętrznych wykonane zosta-
ły terminowo

• informacja o stanie mienia ko-
munalnego za okres od 1 stycz-
nia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
spełnia wymogi określone 

w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy 
o finansach publicznych

• wielkość zobowiązań na koniec 
2013 r. według sprawozdania 
rocznego z wykonania planów 
wydatków budżetowych jed-
nostki samorządu terytorialne-
go wynosi ogółem 6 907 814 zł,
a nadpłaty z tytułu podat-
ków i opłat lokalnych 152 267 zł 
zgodnie ze sprawozdaniem 
z wykonania planów docho-
dów budżetowych jednostki 
samorządu terytorialnego

• należności budżetowe na ko-
niec 2013 r., zgodnie ze spra-
wozdaniem z wykonania pla-
nu dochodów budżetowych, są 

znacznie wyższe od zobowią-
zań. Wynoszą one 21 393 280 zł 
(w tym zaległości 15 712 449 zł)

• kwota zadłużenia miasta na 
31 grudnia 2013 roku wy-
niosła 80 199 900 zł i obej-
muje zobowiązania z tytułu 
wyemitowanych obligacji ko-
munalnych i zaciągniętej po-
życzki z WFOŚiGW w Gdań-
sku , których ostatni wykup 
nastąpi w 2026 roku. Wielkość 
zadłużenia miasta na koniec 
2013 roku w stosunku do zre-
alizowanych dochodów wynosi 
48,35 proc. i stanowi bezpiecz-
ny poziom zadłużenia (przy do-
puszczalnym wskaźniku 60 
proc.) 

• pozytywna jest opinia Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej 
w Gdańsku z 17 kwietnia 2014 r.
 dotycząca sprawozdania z wy-
konania budżetu miasta za 
2013 rok.
– Cieszy mnie fakt, że uzyska-

łem akceptację – powiedział prezy-
dent M. Pobłocki po głosowaniu. 
– Absolutorium formalnie dotyczy 
prezydenta, ale tak naprawdę to 
ocena całego samorządu i pracow-
ników urzędu. Dziękuję radnym 
i urzędnikom za współpracę.

M.Ś.

Finalistka wyborów Miss Polski na wózku 2014 na sesji

nopolskie głosowanie za pomocą 
sondy sms, a dwie pozostałe wy-
brało jury. Finalistka z Tczewa 
zdobyła aż 1448 głosów.

Konkurs odbywa się po raz 
drugi. Jego organizatorem jest 
Fundacja Jedyna Taka. Przedsię-
wzięcie ma na celu m.in. przeciw-
działanie wykluczeniu społeczne-
mu osób z niepełnosprawnością, 
umożliwienie osobom niepełno-
sprawnym ruchowo udziału w in-
tegracji społecznej na skalę ogól-
nopolską oraz wpływanie na 
integrację między środowiskiem 
osób pełnosprawnych a osobami 
niepełnosprawnymi oraz osobami 
z różnymi dysfunkcjami.

Finałowa gala odbyła się 16  
sierpnia w Warszawie.

***
Sukces w konkursie piękności 
odniosła również inna tczewian-
ka – Marta Gockowska, któ-
ra trafiła do finału Miss Polski 
2014. 22-letnia Marta znalazła 
się wśród 25 finalistek konkur-
su piękności i będzie reprezen-
tować nasze miasto podczas im-
prezy finałowej, która odbędzie 
się w grudniu w Krynicy Zdroju.
Wcześniej została Miss Polski Po-
wiśla i Kociewia oraz I Wicemiss 
Ziemi Pomorskiej 2014.

M.M., M.Ś.Katarzyna Stein

Katarzyna Stein, fi nalistka wyborów Miss Polski na wózku 2014, gościła na czerwcowej sesji 
Rady Miejskiej.
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l Konkurs Fotografi czny 
 „Cztery pory roku 

w Tczewie”

Przypominamy o trwającym Kon-
kursie Fotograficznym „Cztery 
pory roku w Tczewie – KALEN-
DARZ 2015”. 

Celem konkursu jest fotogra-
ficzne przedstawienie walorów 
Tczewa, a zwycięskie fotografie 
posłużą do wykonania kalenda-
rza na 2015 rok.

Konkurs ma charakter ot-
warty. Prace konkursowe należy 
dostarczyć do Urzędu Miejskiego 
(Biuro Rzecznika Prasowego) do 
31 października br. z dopiskiem 
„KONKURS FOTOGRAFICZ-
NY”.

Prace konkursowe powinny 
być dostarczone w postaci odbitek 
na papierze fotograficznym o wy-
miarach 20x30 cm oraz na nośni-
ku CD.

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

Prace konkursowe, zarówno 
w postaci odbitek jak i na nośni-
ku 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. Kartę zgłosze-
nia, której wzór stanowi załącz-
nik do regulaminu można pobrać 
w siedzibie organizatora lub ze 
strony internetowej www.wro-
tatczewa.pl. Rozstrzygnięcie kon-
kursu nastąpi 14.11.2014 r. Wy-
boru zdjęć dokona jury powołane 
przez organizatora.

Przewiduje się 3 nagrody 
główne (za I, II i III miejsce) oraz 
9 wyróżnień. Nagrodą za za-
jęcie I miejsca w konkursie 
jest tablet.

Prezydent Miasta Tczewa infor-
muje, że na tablicy ogłoszeń Urzę-
du Miejskiego w Tczewie (II pię-
tro) został wywieszony wykaz 
nieruchomości stanowiącej włas-
ność Gminy Miejskiej Tczew, prze-
znaczonej do sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej przyległej nie-
ruchomości gruntowej, położonej 
w Tczewie przy ul. Paderewskiego 
na rzecz właścicieli lokali miesz-
kalnych budynku przy ul. Pade-
rewskiego 23 – dz. 511/6 o pow. 
756 m2.

Konkurs pod hasłem „Jak so-
bie radzić z powodzią” jest częścią 
kampanii informacyjno-eduka-
cyjnej związanej z ochroną prze-
ciwpowodziową Żuław, i zorgani-
zowany przez Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej.

W konkursie wzięło udział 
165 uczniów z 13 szkół z terenu 
Żuław. Technika wykonywania 
prac była dowolna. Rozstrzygnię-
cie nastąpiło w czerwcu. Oprócz 
trzech pierwszych miejsc wyło-
niono 8 wyróżnień. Pierwsze 
miejsce zdobyła Weronika 
Perlejewska z klasy 4F (teraz 
już 5F) ze Szkoły Podstawo-
wej nr 12 w Tczewie.

Prezydent Tczewa Mirosław 
Pobłocki pogratulował laureatce 
zwycięstwa w konkursie i wręczył 
upominek – za wspaniałą promo-
cję naszego miasta.

Impreza odbywała się w ramach 
Jarmarku Dominikańskiego. 
Swoje stoiska mieli m.in. gmina 
i powiat Starogard Gdański, Koło 
Gospodyń Wiejskich z Pączewa, 
rzeźbiarz Waldemar Latoszew-
ski. Kociewie było promowane 
także przez średniowieczne Gro-
dziska Owidz.

Łącznie stanęło 12 namiotów 
wystawowych. W Lokomotywie 
Smaku turyści skosztowali na-
turalnych wędlin i grillowanych 
przysmaków, natomiast w na-
miocie Koła Gospodyń Wiejskich 
– tradycyjnego jadła kociewskie-
go. Były też warsztaty ceramicz-
ne i konkursy wiedzy o Kociewiu. 
Goście zobaczyli wybijanie mo-
net na żywo, obserwowali poka-
zy walk rycerskich w wykonaniu 
grupy rekonstrukcyjnej z Zamku 
w Gniewie. Każdy chętny miał 
okazję przymierzyć elementy ry-
cerskiego uzbrojenia. Szczudla-
rze rozdawali baloniki z napisem 

Jarmark Dominikański

Tczew na X edycji Unikatów z Kociewia

Kociewie. Dla najmłodszych były 
konkursy, gry i zabawy.

W trakcie pikniku podziwia-
liśmy tańce i muzykę w wykona-
niu: Zespołu Pieśni i Tańca Kocie-
wie Retro z Kapelą Kociewską z 
Ogniska Pomocy Pozaszkolnej ze 
Starogardu Gdańskiego, recital 

Magdy Ułanowicz, występy ze-
społów Sunny Money, Back it up, 
formacji tańca nowoczesnego Dut-
ty Wine, Natalii Ritzel, Tczewskiej 
Grupy Szantowej.

Gwiazdą wieczoru był zespół 
Drive.

ESS

7 sierpnia na Targu Węglowym w Gdańsku, Urząd Miejski w Tczewie, Fabryka Sztuk oraz 
LOT Kociewie wystawili swoje stoiska promocyjne. Turyści mogli dowiedzieć się o walor-
ach Tczewa oraz regionie.

Wystawa w Urzędzie Miejskim

Tczewianka wygrała konkurs plastyczny 
W holu Urzędu Miejskiego (pl. Piłsudskiego 1) na I piętrze można oglądać wystawę 
prac nadesłanych na konkurs „Żuławy. Edukacja powodziowa”. Jest wśród nich zwy-
cięska praca tczewianki – Weroniki Perlejewskiej, uczennicy SP 12.

Nagrodami dla uczestników 
konkursu były m.in. wejściówki 
do aquaparku, parku linowego, 
bilety do kina, gadżety, a szkoła, 

do której uczęszcza zwyciężczyni 
otrzymała telewizor.

M.M.

Weronika na tle swojej pracy
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Tel. alarmowy 986

Fax 58 77 59 338

Dyżurny Straży Miejskiej 
58 77 59 371

STRAŻ MIEJSKA 
W TCZEWIE

Do 30 września na ręce prze-
wodniczącego Rady Miej-
skiej można kierować wnio-
ski o przyznanie Medalu 
„Pro Domo Trsoviensi”. Jest 
to wyróżnienie przyznawa-
ne przez Radę Miejską za 
znaczące zasługi dla Tcze-
wa i jego mieszkańców.

Medal można przyznawać za dzia-
łalność naukową, gospodarczą, 
społeczną, kulturalną i sportową 
oraz inne osiągnięcia promocyjne, 
przydające miastu splendoru lub 
wyraźne korzyści mieszkańcom. 
Może być przyznawany miesz-
kańcom miasta oraz osobom spo-
za Tczewa.

Kandydatów do wyróżnienia 
zgłaszają instytucje, organiza-
cje, zakłady pracy i inne formal-
noprawne zbiorowości oraz gru-
py składające się z co najmniej 30 
mieszkańców Tczewa. Do wnio-
sku należy dołączyć szczegóło-
we uzasadnienie. Złożone wnio-
ski trafiają do przewodniczącego 
Rady Miejskiej, który sprawdza, 
czy spełniają one wymogi for-
malne. Jeśli tak – wnioski kiero-
wane są do komisji stałych Rady 
– do konsultacji i zaopiniowania.
Dopiero po zaopiniowaniu wnio-
sków przez wszystkie komisje 
Rady Miejskiej, przewodniczący 
kieruje te pozytywnie zaopinio-
wane do Kapituły Medalu „Pro 
Domo Trsoviensi”. Dniem wrę-
czenia medalu jest Dzień Tczewa, 
przypadający 30 stycznia.

Dotychczas nagrodzeni medalem: 
Franciszek Fabich, Wyższa Szko-
ła Morska w Gdyni, miasto Wit-
ten, Roman Landowski, Obwód 
Lecznictwa Kolejowego w Tcze-
wie, Jerzy Kubicki, Tadeusz Abt, 
Janusz Kortas, Czesław Glin-
kowski, Henryk Lemka, Elżbie-
ta Grzenkowska – Hawryluk, Jó-
zef Krawczykiewicz, Włodzimierz 
Ziółkowski, Mieczysław Polewicz, 
Mieczysław Izydorek, Urszula 
Giełdon, Norbert Jatkowski, Sta-
nisław Zaczyński, Józef Ziółkow-
ski, Koło Polskiego Związku Fi-
latelistów nr 5 w Tczewie, Hugo 
Fortenbacher, Brunon Drewa, 
Tadeusz Grys, Adam Murawski, 
Kazimierz Ickiewicz, Józef Bej-
growicz, Jan Stachowiak, Ber-
nard Kapich, Adam Przybyłow-
ski, Józef Golicki, Janice Lynn 
Sherry, Eugeniusz Markowicz, 
Jan Szymała.

M.M.

„Pro Domo Trsoviensi” 

ZGŁOŚ KANDYDATA

• Przewieziono 7 osób z upoje-
niem alkoholowym – 2 do miej-
sca zamieszkania, 5 – do Pogo-
towia Socjalnego w Elblągu.

• Przeprowadzono 95 wspólnych 
patroli z funkcjonariuszami 
KPP.

• Osadzeni z Aresztu Śledczego 
w Starogardzie Gd. wykonu-
jąc prace porządkowe na tere-
nie Tczewa zebrali łącznie 338 
worków (o poj. 120 litrów każ-
dy) oraz jedną naczepę różne-
go rodzaju odpadów. Zebrano 
również śmieci po osobach bez-
domnych (np. koce, plastiki, 
stara odzież, garnki, poduszki) 
– łącznie 6 przyczep ciągniko-
wych z odpadami.

• Dzielnicowi strażnicy miejscy 
działający na osiedlach Sucho-
strzygi i Bajkowym podjęli 48 
interwencji własnych oraz 73 
zlecone (przez administracje 
osiedli, dyżurnych SM, miesz-
kańców), nałożyli 23 mandaty 
karne na łączną kwotę 1950 zł. 
Wystawiono też 8 wezwań dla 
sprawców wykroczeń, 24 oso-
by pouczono.

 Na terenie Nowego Miasta i os. 
Zatorze dzielnicowi podjęli 22 
interwencje własne oraz 157 
zleconych, nałożyli 22 mandaty 
karne na łącznie 2200 zł, wy-
stawili 13 wezwań dla spraw-
ców wykroczeń oraz 29 osób 
pouczyli. 

 Na terenie Starego Miasta 
dzielnicowi podjęli 59 inter-
wencji własnych i 154 zlecone, 
nałożyli 26 mandatów karnych 
na łącznie 2 100 zł, wystawili 
11 wezwań dla sprawców wy-
kroczeń i 54 osoby pouczyli.

 Interwencje dzielnicowych do-
tyczą głównie spraw porząd-
kowych, spożywania alkoholu 
w miejscach publicznych, wy-
kroczeń drogowych.

• 17 lipca, wspólnie z sekcją ru-
chu drogowego KPP zosta-
ły przeprowadzone działania 
„Niechronieni uczestnicy ru-

STRAŻ MIEJSKA W LIPCU 2014 R.
W lipcu tczewska straż miejska odnotowała 1110 interwencji, w tym 559 zgłoszonych przez 
mieszkańców i przedstawicieli instytucji, 196 zgłoszonych przez operatorów monitorin-
gu, 153 zgłoszone przez dyżurnych Komendy Powiatowej Policji w Tczewie oraz 202 – to 
interwencje własne strażników.

chu drogowego”. W działa-
niach brało udział dwóch funk-
cjonariuszy SM. Nałożono dwa 
mandaty za przejście w miej-
scu niedozwolonym oraz po-
uczono trzy osoby.

• 23 lipca, do komendy Straży 
Miejskiej zgłosił się listonosz, 
który przy ul. Świętopełka zo-
stał zaatakowany przez psa 
rasy owczarek niemiecki. Li-
stonosz nie doznał urazów, 
dlatego odstąpiono od skiero-
wania wniosku do Sądu Rejo-
nowego. Właściciela psa uka-
rano za brak nadzoru nad 
psem mandatem karnym 
w wysokości 250 zł. Sprawdzo-
no, czy pies był szczepiony i czy 
uiszczona została opłata za po-
siadanie psa.

 24 lipca w budynku przy ul. 
Kopernika 3 doszło do kolej-
nego pogryzienia. Lokatorka, 
która wychodziła na spacer 
ze swoim psem, została pogry-
ziona przez innego czworono-
ga, biegającego bez nadzoru po 
klatce schodowej. Pies nie po-
siadał aktualnych szczepień, 
właściciel nie uiszczał też opła-
ty za jego posiadanie. Funk-
cjonariusze nakazali wizytę 
u weterynarza celem obserwa-
cji psa oraz uregulowanie po-
datku od psa, do czego właści-

ciel czworonoga się zastosował. 
Został ukarany mandatem za 
brak szczepień oraz zobligowa-
ny do przedstawienia informa-
cji po zakończonej obserwacji 
zwierzęcia.

• 30 lipca przy ul. Stoczniowców, 
podczas patrolu mieszanego, 
funkcjonariusze zatrzymali 
osobę poszukiwana przez po-
licję. Mężczyzna został zatrzy-
many i przewieziony do KPP 
w Tczewie. 

• Funkcjonariusze straży miej-
skiej brali udział w zabez-
pieczaniu imprez i uroczy-
stości miejskich (imprezy 
z cyklu „Muzyczna Starówka”, 
IV Przegląd Zespołów Alter-
natywnych UnderGramy oraz 
koncert zespołu Hey, Biesiada 
disco polo). 

• Przeprowadzono działania 
dotyczące egzekwowania od 
właścicieli psów zgodnego 
z przepisami wyprowadzania 
czworonogów i sprzątania po 
nich. Łącznie przeprowadzo-
no 36 interwencji. Nałożono 
6 mandatów na łączną kwo-
tę 400 zł, z czego 2 za niezgod-
ne przepisami wyprowadzanie 
psów oraz 1 za niesprzątanie 
po psach. Pouczono 8 osób. 

M.M.

W wakacyjne weekendy uruchamiane są także rowerowe 
patrole Straży Miejskiej
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ALFRED EISENSTAEDT urodził się w 1898 r. i przez pierwsze osiem lat życia mieszkał w Tczewie, potem w Niemczech i Stanach Zjednoczonych.

Wykonywał fotografi e Mediolanu, Florencji, Wenecji, Paryża i Londynu. Fotografował znane postacie ze świata artystycznego i świata poli-
tyki (Marlena Dietrich, Sophia Loren, Marylin Monroe, Ernest Hemingway, W. Churchill, J.F. Kennedy, A. Einstein). Był jednym z pierwszych 
fotografów słynnego amerykańskiego magazynu ilustrowanego „ Life” i tym samym jednym z najsłynniejszych fotografów świata. Był zwią-
zany z Life’m od początku jego powstania w 1936 roku, autorem 92 okładek i 2500 ilustracji. Był laureatem wielu nagród. Jego słynne zdję-
cie całującej się pary marynarza i pielęgniarki w 1946 roku na ulicach Nowego Yorku stało się legendą.

Zmarł w wieku 97 lat w USA.

Wokół nas
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Na początku lipca, na ścianie 
bloku przy al. Zwycięstwa 1

zakończone zostały prace nad 
muralem upamiętniającym Al-
freda Eisenstaedta, pochodzą-
cego z Tczewa słynnego fotografa, 
uznawanego za ojca fotografii re-
portażowej. Jest to inspiracja naj-
bardziej znanym dziełem Alfreda 
Eisenstaedta – zdjęciem całującej 
się pary marynarza i pielęgniar-
ki na nowojorskiej ulicy – z 1946 r.
Mural został wykonany na zle-
cenie Urzędu Miejskiego w Tcze-
wie. Autorem projektu malowid-
ła i jednocześnie wykonawcą jest 

Mural upamiętnił słynnego fotografa

Spotkanie odbyło się 27 czerw-
ca, Tczew był reprezentowa-

ny przez Zenona Drewę, wice-
prezydenta Tczewa. Prezydent 
RP przekazał podziękowanie dla 
Gminy Miejskiej Tczew za Tczew-
ską Kartę Rodziny Wielodzietnej, 
która jest wyrazem troski o dobro 
rodzin wielodzietnych i wrażliwo-
ści na ich potrzeby oraz za włącze-
nie się w budowanie dobrego kli-
matu dla rodzin w Polsce.

Prezydent Bronisław Komo-
rowski podziękował także innym 
samorządom, które wprowadzi-
ły już ulgi dla rodzin wielodziet-
nych oraz wszystkim przedsię-
biorcom, którzy udzielają zniżek 
w ramach samorządowych kart 
rodzinnych.

Samorządowe Karty Dużej 
Rodziny uprawniają do ulg, zni-
żek i zwolnień z opłat za korzysta-
nie z wybranych usług i przy za-
kupie towarów u sprzedawców, 
którzy na terenie danego samo-
rządu przyłączyli się do progra-

Podziękowania dla tczewskiego samorządu

O karcie rodziny wielodzietnej – w Pałacu Prezydenckim
W Pałacu Prezydenckim w Warszawie Anna i Bronisław Ko-
morowscy spotkali się z przedstawicielami samorządów, które 
wprowadziły Kartę Dużej Rodziny oraz instytucji partner-
skich Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

mu. Obecnie w gminach i powia-
tach w całym kraju jest już ponad 
220 kart rodzinnych (w tym sześć 
na poziomie wojewódzkim).

Równolegle z systemem samo-
rządowych kart rodzinnych, od 
połowy czerwca działa także ogól-
nopolski program Karta Dużej 
Rodziny, w którym rodziny z troj-
giem i więcej dzieci mogą korzy-
stać m.in. ze zniżek w PKP, muze-
ach, niektórych sieciach sklepów. 
Karta Dużej Rodziny może ob-
jąć w Polsce 3 mln 400 tys. osób, 
bo tyle żyje w rodzinach z trojgiem 
lub więcej dzieci. Wnioski nale-
ży składać w gminach odpowied-
nich dla miejsca zamieszkania 
(w Tczewie – w Wydz. Spraw Spo-
łecznych UM). W Tczewie ogólno-
polskimi kartami posługują się 
już 43 rodziny (227 osób) – stan na 
14 sierpnia).

Tczewską Kartą Rodziny Wielo-
dzietnej posługuje się obecnie 158 
rodzin (819 osób – stan na 14 sierp-

nia). Do programu przystąpiło do 
tej pory 8 tczewskich firm, stowa-
rzyszeń i innych podmiotów, któ-
re proponują rodzinom rabaty na 
swoje usługi (Stowarzyszenie Pił-
ki Ręcznej SAMBOR Tczew, Fry-
zjerstwo Danuta Dyszer, Tczew-
skie Centrum Sportu i Rekreacji, 
Centrum Kultury i Sztuki, Szko-
ła Tańca Stakato, Stowarzysze-
nie Klub Sportowy Relax, M&L 
Kancelaria Adwokacka, Szkoła 

Językowa „DIRECT4U”, Telkab 
sp. z o.o.

Szczegółowy wykaz raba-
tów znajduje się na miejskim 
portalu pod linkiem: http://
inne.wrotatczewa.pl/karta-rodzi-
ny-wielodzietnej-lista-rabatow

Tam również można pobrać 
formularz wniosku o przyznanie 
Tczewskiej Karty Rodziny Wielo-
dzietnej oraz regulamin.

M.M.

Spotkanie w Pałacu Prezydenckim
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Twórczość Alfreda Eisenstaedta, pochodzącego z Tczewa fotografika, zainspirowała twórców 
murala zdobiącego blok przy al. Zwycięstwa 1.

pani Emilia Garska, która od 
2006 roku tworzy nowoczesną 
sztukę w przestrzeni publicznej. 
Na co dzień pracuje z młodzieżą 
w Fundacji Pokolenia w Tczewie.

Mural jest widoczny dla wszyst-
kich przejeżdżających i przecho-
dzących ul. Wojska Polskiego. 
– Mieszkańcy bloku przez cały czas 
trwania prac, bardzo interesowali 
się tym, co robimy – przyznał Da-
niel Piechowski z firmy Nestor 
realizującej projekt. – Byli cieka-
wi, co się dzieje na ich ścianie, ale 
też kim był Alfred Eisenstaedt. Nie 
chcieliśmy, aby ten mural był bru-

talną ingerencją w przestrzeń pub-
liczną, ale stanowił jej uzupełnie-
nie. Mam nadzieję, że spodoba się 
nie tylko mieszkańcom bloku.

Blok przy al. Zwycięstwa 1 na-
leży do Spółdzielni Mieszkanio-
wej. Spółdzielnia wyraziła zgo-
dę na takie wykorzystanie przez 
miasto ścian szczytowych (od stro-
ny ul. Wojska Polskiego), także po-
zostałych trzech bloków. Być może 
więc już w przyszłym roku docze-
kamy się kolejnego murala.

Mural to inicjatywa grupy 
„Zieleń dla tczewian”.

M.M. Mural przy al. Zwycięstwa 1
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Flis rozpoczął się 29 czerwca 
w Ulanowie, a zakończył się 

w Gdańsku 26 lipca. W imprezie 
wzięło udział ok. 100 osób, w tym 
80 to młodzież szkolna i akade-
micka z różnych regionów Polski. 
Uczestnicy wymieniali się na ko-
lejnych etapach spływu. Do Tcze-
wa dopłynęło prawie 50 młodych 
ludzi wraz z opiekunami. Na przy-
stani przywitał ich Mirosław 
Pobłocki, prezydent Tczewa oraz 
jego zastępca – Zenon Drewa.

Głównym organizatorem flisu 
jest Liga Morska i Rzeczna. Przed-
sięwzięcie nawiązuje do wielowieko-
wych tradycji spływu towarów rze-
ką Wisłą. – Chcemy udowodnić, że 

Flisacy dopłynęli do Tczewa
Uczestnicy X Flisu Wiślanego dopłynęli do tczewskiej przystani. Trasa spływu od Ula-
nowa do Gdańska to 751 km.
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Prezydent Tczewa i jego zastępca otrzymali pamiątkowe koszulki

Utworzenie z Tczewa ośrod-
ka gry w baseball to naj-
ważniejszy postulat Ame-
rykanów, którzy gościli 
u prezydenta Tczewa.

Prezydent Tczewa Mirosław 
Pobłocki spotkał się z Ame-
rykanami, którzy uczestniczyli 
w obozie językowym odbywają-
cym się w Zespole Szkół Ekono-
micznych. Obozy w „ekonomi-
ku” są organizowane już od 18 
lat, patronuje im UNESCO. Na 
obozy przyjeżdża polska mło-
dzież, a wolontariusze zza oce-
anu uczą ich angielskiego i po-
magają poznać amerykańską 
kulturę i obyczaje.

Najbardziej zaangażowana 
w przedsięwzięcie jest Amery-
kanka – Janice Lynn Sherry, 
która była w Tczewie już 14 razy, 
a w 2012 r. została wyróżniona 
przez samorząd miasta meda-
lem „Pro Domo Trsoviensi” – za 
zaangażowanie we współpracę 
polsko-amerykańską, zasługi 

Amerykanie chcą w Tczewie grać w baseball

dla edukacji polskiej młodzieży 
i promocję Tczewa w ramach wo-
lontariatu realizowanego na obo-
zach językowych.

Największym zaś propagato-
rem baseballau w Tczewie jest 
James Skinner, który do Tcze-
wa przyjechał po raz dziewiąty 
i co roku niestrudzenie uczy pol-

ską młodzież tej gry. Równie nie-
strudzenie nalega, aby w Tcze-
wie utworzyć boisko do tej gry. 
Tym razem Amerykanin zapro-
ponował coś więcej – utworzenie 
w Tczewie ligowej drużyny base-
ballowej. Sprzęt i pierwszych tre-
nerów zapewnią Amerykanie. 
– Moglibyśmy w przyszłym roku 

Już za rok kolejny obóz językowy w Tczewie

przyjechać jeszcze przed rozpo-
częciem obozu i trenować uczniów 
tczewskich szkół – zadeklarował 
James Skinner.

Uczestnikami tegorocznego 
obozu było 35 osób z Polski, któ-
rymi opiekowała się 12-osobowa 
amerykańska kadra i 6 polskich 
wolontariuszy. Oprócz praktycz-
nej nauki angielskiego, młodzież 
poznawała amerykańską kulturę, 
zwyczaje. Wszyscy uczestniczyli 
w zajęciach rekreacyjnych, sporto-
wych i wycieczkach. W tym roku 
zwiedzili m.in. Malbork, Trójmia-
sto, twierdzę Wisłoujście, Sztuto-
wo i oczywiście Tczew. Ameryka-
nom bardzo podobała się Fabryka 
Sztuk.

Prezydent Tczewa życzył Ame-
rykanom miłego pobytu i wręczył 
upominki – herb Tczewa – aby za-
wsze o naszym mieście pamiętali 
i zegar odmierzający tylko szczęś-
liwe godziny. Wszyscy otrzymali 
też m.in. kolorowe kapelusze.

M.M. 

Wisła to szlak żeglugowy, którym 
bez większych nakładów można 
prowadzić żeglugę towarową oraz 
pasażerską i turystyczną – tłuma-
czył Andrzej Królikowski, pre-
zes Ligi Morskiej i Rzecznej.

Drugim celem spływu jest, 
aby uczestnicy uznali flis jako 
szkołę przetrwania, która kształ-
tuje charakter i dojrzałość młode-
go człowieka jako jeden z elemen-
tów edukacji morskiej i rzecznej. 
Podczas postojów realizowany 
jest program edukacyjny dotyczą-
cy miast nadwiślańskich, historii, 
geografii, ochrony środowiska, że-
glugi w trudnych warunkach.

M.M.Na przystani – podczas apelu
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OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Tczewa infor-
muje, że na tablicy ogłoszeń Urzę-
du Miejskiego w Tczewie (II pię-
tro) zostały wywieszone:

• wykaz nieruchomości gruntowej, 
stanowiącej własność Gminy 
Miejskiej Tczew, oznaczonej jako 
działka nr 148/28 obr. 5 o pow. 87 
m2 KW GD1T/00016850/3 poło-
żonej w Tczewie przy ul. Jagiel-
lońskiej, przeznaczonej do sprze-
daży w drodze bezprzetargowej 
na poprawienie warunków za-
gospodarowania nieruchomości 
przyległej.

• wykaz nieruchomości gruntowej, 
stanowiącej własność Gminy 
Miejskiej Tczew, oznaczonej jako 
działka nr 148/27 obr. 5 o pow. 
158 m2 KW GD1T/00017344/0 
położonej w Tczewie przy ul. Ja-
giellońskiej, przeznaczonej do 
sprzedaży w drodze przetargu 
ograniczonego.

• wykaz nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Miej-
skiej Tczew, położonej na targo-
wisku miejskim w Tczewie przy 
ul. Żwirki – boks handlowy nr 
28 o pow. 23,20 m2 w hali nr I, 
oznaczonej nr działki 32/34, obr. 
5, KW 16850, przeznaczonej do 
oddania w najem w drodze prze-
targu, w celu prowadzenia dzia-
łalności handlowej.
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Historia

Pomnik stanął na pl. marszałka 
Józefa Piłsudskiego. Na uroczy-
stość odsłonięcia obelisku przy-
było wielu mieszkańców, kom-
batanci, władze samorządowe, 
harcerze, przedstawiciele organi-
zacji społecznych i politycznych, 
duchowni. Największe wrażenie 
zrobili jednak członkowie Związ-
ku Piłsudczyków z Gdyni, ubrani 
w mundury legionistów.

Uroczystość odbyła się 6 sierp-
nia, w setną rocznicę wymarszu 
Pierwszej Kompanii Kadrowej 
z Krakowa do zaboru rosyjskiego

– Idea postawienia tego po-
mnika rodziła się przez wiele lat 

1 września o godz. 14.30, przy ul. 
Jana z Kolna (Skwer Bohaterów 
Szymankowa) odbędą się uro-
czystości związane z upamiętnie-
niem 75. rocznicy wybuchu II woj-
ny światowej. Uświetni je udział 
Reprezentacyjnej Orkiestry Stra-
ży Granicznej oraz przelot samolo-
tów wojskowych.

Program uroczystości:
–  hymn państwowy
–  powitanie gości
–  wystąpienia okolicznościowe
–  modlitwa za poległych
–  Apel Poległych
–  salwa honorowa
–  składanie kwiatów
–  zakończenie uroczystości.

Uroczystości odbywają się pod pa-
tronatem marszałka Sejmu RP – 
Ewy Kopacz oraz marszałka Se-
natu RP – Bogdana Borusewicza.

W obchodach 70. rocznicy wy-
buchu Powstania Warszawskie-
go uczestniczyło znacznie wię-
cej mieszkańców Tczewa aniżeli 
w poprzednich latach. Ich oprawa 
też była bardziej uroczysta. Uczest-
nicy – kombatanci, harcerze, przed-
stawiciele władz samorządowych, 
organizacji politycznych i społecz-
nych, członkowie fanklubu Lechii 
Gdańsk i wielu innych mieszkań-
ców Tczewa – przemaszerowali 
z ul. Lecha, rondem na pl. Piłsud-
skiego do Parku Kopernika. Wszy-
scy mieli na sobie biało-czerwone 
opaski rozdawane przez organiza-
torów. Gdy wybiła godz. 17.00, na 
minutę ruch w mieście się zatrzy-
mał. Na chwilę zadumy przystanę-
li uczestnicy przemarszu, zatrzy-
mały się samochody.

Główne uroczystości patrio-
tyczne odbyły się w Parku Koper-
nika, przy obelisku pamięci bitew 
II wojny światowej. Byli z nami 
tczewianie, którzy brali udział w 
postaniu – sanitariuszka – Hele-
na Walla oraz Irena Żołniero-
wicz i Henryk Handke.

O historycznych wydarzeniach 
związanych z wybuchem Powsta-
nia Warszawskiego w 1944 r. mó-
wił Edmund Pek, przewod-
niczący Konwentu Organizacji 
Kombatanckich. Harcmistrz An-
drzej Kornas mówił o udziale 
harcerzy w powstaniu, ale też o ich 
walce podczas całej okupacji hitle-

1 sierpnia

Tczew zatrzymał się o 17.00 

Powstańcy otworzyli wystawę w Parku Kopernika. Na zdjęciu 
H. Walla i I. Żołnierowicz

1 sierpnia o godz. 17.00 
zabrzmiały syreny i ruch 
w mieście się zatrzymał – 
tczewianie uczcili boha-
terów Warszawy.

rowskiej. wspominał o działaniach 
dywersyjnych oraz słynnych ak-
cjach – m.in. pod Arsenałem i Cele-
stynowem. Wysłuchaliśmy też Sło-
wa Bożego i pieśni powstańczych.

Prezydent Tczewa Mirosław 
Pobłocki podziękował mieszkań-
com za bardzo liczny udział w uro-
czystości i zaapelował, aby pamięć 
o powstaniu nigdy nie zginęła.

Po części oficjalnej, nastąpiło 
otwarcie wystawy „Odwaga 44. 
Tczewianie w Powstaniu War-
szawskim”. Ekspozycję przygoto-
wała Fabryka Sztuk.

– Wystawa poświęcona jest 
mieszkańcom naszego miasta bio-
rącym udział w walkach Powsta-
nia Warszawskiego. Osiemnaście 
tematycznych plansz ukazuje nie 
tylko historię całego powstania, 
ale nade wszystko konkretne losy 
pięciu osób, mieszkańców nasze-
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go miasta, m.in. Mieczysława 
Polewicza czy Huberta Stan-
genberga, którzy brali udział 
w Powstaniu. Całość ekspozycji 
stanowi niejako album komik-
su – wszystkie plansze są ręcznie 
rysowanymi kadrami opowiada-
jącymi losy Powstańców. Każdy 
rysunek został stworzony na pod-
stawie autentycznych zdjęć i opi-
sów z Powstania Warszawskiego 
– powiedziała Alicja Gajewska, 
dyrektor Fabryki Sztuk.

Wystawa czynna będzie do 5 
października.

Zwieńczeniem uroczystości 
był seans filmowy w kinie He-
lios – „Powstanie Warszawskie”, 
natomiast w niedzielę 3 sierpnia 
o godz. 9.30 w kościele farnym od-
była się msza św., w intencji po-
wstańców warszawskich.

M.M.

Uczciliśmy marszałka Piłsudskiego i Legionistów

– powiedział Mirosław Pobło-
cki, prezydent Tczewa. – To ini-
cjatywa społeczna. Pomnik nie 

Prezydent Mirosław Pobłocki zaprosił Władysława 
Lemańczyka do odsłonięcia pomnika

powstałby, gdyby nie ludzie do-
brej woli – m.in. Władysław Le-
mańczyk, który od dawna zabie-

Setną rocznicę powsta-
nia Legionów Polskich 
tczewianie uczcili odsło-
nięciem pomnika marsz. 
J. Piłsudskiego.

gał o jego postawienie, Stanisław 
i Marcin Kleinowie z Subków, 
którzy przekazali ten olbrzymi 
kamień, Stefan Kukowski, 
który zaprojektował tablicę pa-
miątkową, pracownicy Zakładu 
Usług Komunalnych, którzy wy-
konali pomnik.

Pomnik poświęcił ks. infułat 
Stanisław Grunt, a o marsz. 
Piłsudskim i jego legionach mówił 
Piotr Szubarczyk.

Po odsłonięciu pomnika, 
uczestnicy uroczystości wzięli 
udział we mszy św. w tczewskiej 
farze – w intencji oficerów i żołnie-
rzy Legionów Polskich. W Kaplicy 
Pamięci odsłonięta została tablica 
poświęcona legionom. Po mszy, na 
pl. Hallera, wspólnie odśpiewano 
pieśni legionowe.

M.M.

1 września

75 rocznica 
wybuchu wojny
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Lato w mieście zaczęło się IV Prze-
glądem Amatorskich Zespołów 
Alternatywnych UnderGramy 
i koncertem grupy Hey. Centrum 
Kultury i Sztuki przygotowało 
także biesiadę disco polo, któ-
ra jak co roku zgromadziła licz-
ną publiczność. Popularnością 
cieszyły się cotygodniowe koncer-
ty na pl. Hallera, w ramach cyklu 
„Muzyczna Starówka”. Me-
lomani mieli szansę wysłuchać 
różnych gatunków muzycznych 
– jazzu, rosyjskich ballad, folku, 
muzyki chóralnej. Na zakończe-
nie – 31 sierpnia (godz. 16.00) 
wystąpi Harcerska Orkiestra 
Dęta. Oczywiście – wstęp wolny! 
CKiS przygotował również waka-
cyjna ofertę warsztatów dla dzie-
ci i młodzieży – zajęcia plastyczne, 
taneczne, gitarowe, filmowe.

Melomanów ucieszyły też kon-
certy Orkiestry Kameralnej 
Progress, m.in. na początku 
sierpnia na dziedzińcu Fabryki 
Sztuk odbył się koncert „Muzycz-
nie i filmowo”. 

Warsztaty edukacyjno-ar-
tystyczne proponowała również 
Fabryka Sztuk. Na tegoroczne 
wakacje placówka przygotowa-
ła nie lada gratkę dla miłośników 
kinematografii – czwartki z fil-
mem duńskim. 

W pierwszą sierpniową sobotę 
Fabryka Sztuk zaprosiła miesz-
kańców na Piknik Rodzinny do 
amfiteatru. W tym roku tematem 
przewodnim była kultura Kocie-
wia. Organizatorzy przygotowa-
li warsztaty plecionkarskie, garn-
carskie, hafciarskie, rzeźbiarskie, 
malowania na szkle. Nauka two-
rzenia tych tradycyjnych wyro-
bów, cieszyła się największą po-
pularnością wśród najmłodszych 
uczestników zabawy. Pod czuj-
nym okiem specjalistów, powsta-
wały kolejne gliniane zwierzątka 
i naczynia ozdobione fantazyjny-
mi wzorami. Do dyspozycji dzieci 
był też dmuchany zamek i tram-
polina.

Dodatkowymi atrakcjami 
były stoiska z książkami autor-
stwa Kociewiaków, wykorzysty-
wane dawniej narzędzia, a także 
tradycyjne regionalne przysmaki 
przygotowane przez panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich z Lipiej Góry 
i Morzeszczyna.

Dla przybyłych gości zorgani-
zowano konkursy z nagrodami. 
O dobrą zabawę uczestników dba-

LATO Z ATRAKCJAMI
Wakacje już prawie za nami. W półkoloniach zorganizowanych przez szkoły podstawowe uczestniczyło ok. 700 dzieci. 
Mnóstwo atrakcji przygotowały też tczewskie instytucje i organizacje pozarządowe.

ły również zaproszone zespoły, 
m.in. „Burczybas”. 

Miłą niespodziankę przygoto-
wało Tczewskie Centrum Spor-
tu i Rekreacji. Obniżone ceny bi-
letów i upalna pogoda sprawiły, 
że z basenów odkrytych ko-
rzystały tłumy dzieci i dorosłych. 
Pływalnia wzbogaciła się o kolej-
ne leżaki i trampolinę. Przed po-
łudniem była też możliwość bez-
płatnego korzystania z kortów 
tenisowych. 

Jak zwykle aktywne było sto-
warzyszenie „Wspólnie dzieciom”, 
które przygotowało m.in. wy-
cieczki autokarowe pod ha-
słem „Piękna nasza Polska cała”. 
17 lipca 55-osobowa grupa dzie-

ci i opiekunów pojechała do Foju-
towa, gdzie podziwiali niezwykłe 
skrzyżowanie rzek: Strugi Czer-
skiej i Wielkiego Kanału Brdy. 
Następnie cała grupa pojechała do 
Nadleśnictwa Woziwody. Tam 
pani leśniczy oprowadziła grupę 
po sekcji edukacji leśnej i poka-
zała zwierzęta, których zwykle 
nie ujrzymy na swobodzie. Opo-
wiadała o życiu i zwyczajach, ży-
wieniu i opiece nad zwierzętami. 
Dzieci wraz z opiekunami wzięły 
też udział w biegu po ścieżce spor-
towej. Nie zabrakło ogniska z kieł-
baskami i plażowania.

Na początku sierpnia odbyła 
się kolejna wycieczka – do Żuko-
wa. – Było to niezwykłe przeżycie 
dla uczestników z racji możliwości 

przejażdżki czołgiem T-34 – mówi 
Ewa Wasielewska ze Stowarzy-
szenia „Wspólnie Dzieciom”. 

Najpierw zwiedzanie sali, 
w której znajduje się sprzęt woj-
skowy, odzież wojskowa i poci-
ski artyleryjskie. Potem była pre-
zentacja sprzętu bojowego (czołgi, 
haubice, ciężarówki, armaty, 
transportery i wiele innych). To 
wszystko było do dyspozycji 
uczestników wycieczki. Dzie-
ci myszkowały po zakamarkach 
tych „strasznych” maszyn i pró-
bowały każdy przycisk, dźwignię 
i spust. Kolejny etap to prezen-
tacja czołgu T-34. Zaczęło się od 
uruchomienia czołgu i wystrza-
łu z armaty. Efekty wizualne 
i dźwiękowe oddały realizm bi-
twy czołgowej. Kulminacyjnym 
punktem była przejażdżka tym 
czołgiem po starych opuszczonych 
terenach przemysłowych. Grupą 
wycieczkowiczów zajmowali się 
członkowie Muzeum Techniki 
Wojskowej „GRYF” i członkowie 
grupy rekonstrukcyjnej „GIH 
POMERANIA 1945”. Jako cie-
kawostkę należy dodać, że przed-
stawiciele muzeum i grupy re-
konstrukcyjnej wraz ze sprzętem 
bojowym biorą udział w wielu fil-
mach polskich i zagranicznych 
o tematyce wojennej. Ostat-
nie produkcje to „Czas honoru” 
i „Miasto 44”. Wycieczki były do-
finansowane  z UM Tczew.

Zespół „Burczybas” wystąpił podczas kociewskiego pikniku w amfiteatrze
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Uczestnicy wycieczki do Żukowa
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KRÓTKO

Społeczeństwo

Dziesięcioro podopiecznych 
świetlicy środowiskowo-są-
siedzkiej przy ul. Zamkowej 
w Tczewie uroczyście zakoń-
czyło przedszkolną edukację. 
Dzieci szykują się do szkoły.

Uroczyste zakończenie roku przed-
szkolnego odbyło się w Forum Ini-
cjatyw Społecznych. W spotka-
niu uczestniczyła kadra świetlicy, 
a także liczni wolontariusze, przy-
jaciele placówki, rodzice. Nie obyło 
się bez łez wzruszenia. – Dzięku-
ję wszystkim, którzy nas wspie-
rali, pomagali nam i poświęcali 
czas naszym podopiecznym – po-
wiedziała Magdalena Grabow-
ska, kierowniczka świetlicy. – To 
pierwsze dzieci, który wypuszcza-
my do szkoły.
Świetlica środowiskowo-sąsiedz-
ka przy ul. Zamkowej funkcjo-
nuje od dwóch lat. Działa przy 
tczewskim kole Polskiego Komi-
tetu Pomocy Społecznej, powstała 
w ramach projektu rewitalizacji 
Starego Miasta. 

Świetlica środowiskowo-sąsiedzka 
pożegnała pierwszych absolwentów

Stowarzyszenie „Wspólnie 
Dzieciom” ogłasza konkurs na 
najciekawszą fotografię osied-
la Górki, wykonaną zimą, 
wiosną lub latem 2014 roku.

Fotografie prosimy nadsyłać na 
adres: wspolniedzieciom@wp.pl 
do 1 września. Rozstrzygnię-
cie konkursu i wręczenie nagród 
rzeczowych za najciekawsze zdję-
cie dla trzech wyłonionych finali-
stów nastąpi podczas ogólnomiej-
skiej imprezy „Pożegnanie lata”. 
Impreza odbędzie się 20 września 
2014 roku na terenach zielonych 
między ulicami Stanisławskiego 
i Malczewskiego na osiedlu Górki.

Zakończyły się Tczewskie Dni 
Sąsiada. Podsumowaniem 
tegorocznych obchodów był 
mini festyn na Skwerze dr 
Schefflera.

Impreza została zorganizowa-
na 31 lipca przez świetlicę środo-
wiskowo-sąsiedzką z ul. Zamko-
wej 26, we współpracy z Bankiem 
Czasu Forum Inicjatyw Społecz-
nych MOPS. 

Dla przybyłych gości przygoto-
wano wiele niespodzianek. Na dzie-
ci czekał dmuchany zamek, boisko 
do koszykówki, wyścigi w workach, 
a także konkurs rzutów do celu 
i kącik malowania buziek. Naj-
większą atrakcją cieszyły się tutaj 
motylki, tygryski i… zombie.

Organizatorzy zaprosili też 
Kota Zagalskiego – grupę cyrko-
wą z Łodzi. Animatorzy w kolo-
rowych strojach rozbawiali naj-
młodszych i uczyli ich przeróżnych 
sztuczek. Na skwerze można więc 
było zobaczyć dzieciaki, które żon-
glują, chodzą na szczudłach, a na-
wet po linie. 

Zadbano też o artystyczne do-
znania mieszkańców Tczewa – 

TAK SIĘ BAWIĄ SĄSIEDZI

przy murach obronnych wystąpiły 
Fisolki, nasz lokalny zespół senio-
rek i kilku młodych śmiałków.

Działo się więc naprawdę sporo.
Ponieważ festyn miał trwać od 

godziny 12.00 do 16.00, dla gości 
przewidziano również mały po-
częstunek. W tak zwanym „Her-
bacianym kąciku rodzica” moż-
na było wypić kawę i zjeść pyszne 
ciasteczka. Dla chcących chwilkę 
odpocząć, przygotowano wygod-
ne leżaki.

Jak podkreślała kierownicz-
ka świetlicy – Magdalena Gra-
bowska, zdecydowana większość 
pracujących na skwerze animato-
rek, to mamy jej wychowanków. 
– W wolnym czasie pomagają jako 
wolontariuszki i uczą się nowych 
rzeczy. Festyn podsumowujący Dni 
Sąsiada, był dla nich okazją do zdo-
bycia doświadczenia w organizowa-
niu imprez i dobrej opieki nad dzieć-
mi – powiedziała M. Grabowska.

M.K.
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Żonglerka – to nic trudnego…

W tym roku, dzięki działalno-
ści świetlicy, Tczew otrzymał zna-
czące wyróżnienie Pary Prezyden-
ckiej – w ogólnopolskim konkursie 
dla samorządów: „Dobry klimat 
dla rodziny”. 

Z placówki korzystają głównie 
dzieci z najbliższej okolicy, ze Sta-
rego Miasta, chociaż coraz częściej 
zaglądają tu także mieszkańcy in-

Podopieczni świetlicy są już gotowi do szkoły

nych dzielnic. Pracownicom świet-
licy – Magdalenie Grabowskiej 
i Aleksandrze Hotowy poma-
gają wolontariusze, mamy, babcie, 
sąsiedzi. Wszyscy oni otrzymali 
podziękowania a przyszli pierw-
szoklasiści przygotowali dla swo-
ich gości krótki występ.

M.M.

FOTOGRAFUJEMY GÓRKI

OGŁOSZENIE
Prezydent Miasta Tczewa infor-
muje, że na tablicy ogłoszeń Urzę-
du Miejskiego w Tczewie (II piętro) 
zostały wywieszone:
• wykaz nieruchomości stano-

wiącej własność Gminy Miej-
skiej Tczew, przeznaczonej do 
zamiany – lokal mieszkalny nr 
5 położony w Tczewie przy ul. 
Orkana 3B wraz z przynależ-
nym udziałem w gruncie;

• wykaz nieruchomości stanowią-
cej własność Gminy Miejskiej 
Tczew, przeznaczonej do sprze-
daży w drodze bezprzetargowej 
przyległej nieruchomości grun-
towej, położonej w Tczewie przy 
al. Solidarności na rzecz właści-
cieli lokali mieszkalnych budyn-
ku przy al. Solidarności 11 – dz. 
39/172 o pow. 450 m2;

• wywieszony wykaz nierucho-
mości przeznaczonej do sprze-
daży w drodze bezprzetargowej, 
położonej w Tczewie, przy ul. 
Stoczniowców, obr. 1, dz. 863/1;

• wykaz nieruchomości prze-
znaczonej do sprzedaży w dro-
dze bezprzetargowej, położonej 
w Tczewie, przy ul. Wiślanej, 
obr. 1, dz. 820/2;

• wykaz nieruchomości prze-
znaczonej do sprzedaży w dro-
dze bezprzetargowej, położonej 
w Tczewie, przy ul. Wiślanej, 
obr. 1, dz. 820/3;

• wykaz nieruchomości przezna-
czonych do sprzedaży w drodze 
przetargu, położonych przy ul. 
Pileckiego w Tczewie, obr. 12, 
dz. 29/18 oraz 29/19;

• wykazy nieruchomości grun-
towej, oznaczonej jako część 
działki nr 425/22 obr. 6 KW 
GD1T/000116851/0 położonej 
w Tczewie przy ul. Wyzwole-
nia, przeznaczonej do oddania 
w dzierżawę w celu budowy 
wiat śmietnikowych.
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W tym miesiącu w ramach cy-
klu rozmów z przedsiębior-

cami z inkubatora przedsiębior-
czości o wypowiedź poprosiliśmy 
Marzenę Czyżewską prowa-
dzącą Biuro Nieruchomości „Czy-
żewska Nieruchomości”. 

Skąd pomysł na biznes?

Pomysł na biznes zrodził się z mo-
jej potrzeby samorealizacji. Chcia-
łam spełnić swoje marzenia i 
wcielić w życie własną wizję pro-
wadzenia małego biznesu – jakim 
jest biuro obrotu nieruchomościa-
mi. I nie żałuję! Odkryłam w sobie 
ogromny potencjał właśnie w tej 
branży, jestem zadowolona z tego, 
co i jak robię. I oczywiście zamie-
rzam się nadal rozwijać.

Czym zajmuje się Pani firma?

Moja firma zajmuje się komplek-
sowym wsparciem przy zawiera-
niu transakcji związanych z ob-
rotem nieruchomościami. Jestem 
licencjonowanym pośrednikiem 
nieruchomości z bardzo dużym 
doświadczeniem w zawodzie. Jak 
wiemy obecnie w Polsce rynek po-
średników został otwarty. W Tcze-
wie i okolicy jest wielu pośredników 
oraz biur obrotu nieruchomościa-
mi, różnorodny zakres usług.

Jak dowiedziała się Pani o in-
kubatorze przedsiębiorczości 

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

DOM PRZEDSIĘBIORCY W TCZEWIE
Program 
współfinansowany 
przez Unię Europejską 
z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju 
Regionalnego 
oraz Gminę Miejską 
Tczew

RZEMIEŚLNIK ROKU 2014

Celem konkursu jest identyfi-
kacja i promocja lokalnych pro-
duktów rzemieślniczych dostar-
czanych na terenie Tczewa wraz 
z wyróżnieniem ich wytwórcy lub 
dostawcy.

W konkursie każdy mieszka-
niec może zgłosić mikroprzed-
siębiorstwo – sklep, lokal ga-
stronomiczny, punkt usług bądź 
rzemieślnika, z którego usług ko-
rzystał lub miał okazję usłyszeć 
i jego zdaniem, ich poziom zasłu-
guje na uznanie bądź wyróżnił się 
na tle innych firm. Zgłoszenia do 
konkursu mogą dokonywać rów-
nież sami przedsiębiorcy, wska-
zując swoją firmę. Podczas oceny 
zgłoszeń oprócz wymogów formal-
nych, decydować będą takie kry-
teria jak solidność, jakość, opinie 
klientów, a także dbałość o zacho-

CZEKAMY NA ZGŁOSZENIA DO KONKURSÓW
wanie tradycji rzemieślniczych 
czy otrzymane w innych konkur-
sach wyróżnienia i nagrody, zaan-
gażowanie w sprawy miasta.

Kapitułę konkursu będą two-
rzyć przedstawiciele samorządu 
oraz przedsiębiorcy, w tym lau-
reat z poprzedniej edycji. Nagro-
dą główną w konkursie jest tytuł 
„Rzemieślnik Roku 2014”, wyróż-
niony przez Prezydenta Miasta 
Tczewa oraz nagroda rzeczowa.

MÓJ BIZNESPLAN 2014

Prezydent Miasta Tczewa za-
prasza uczniów szkół ponadgim-
nazjalnych do wzięcia udziału 
w konkursie na „Mój Biznesplan 
2014”. W konkursie mogą wziąć 
udział uczniowie szkół z terenu 
miasta Tczewa, każdy może zgło-
sić jeden biznes plan.

Celem konkursu jest kształ-

towanie postaw proprzedsiębior-
czych wśród młodzieży, promowa-
nie kreatywnego myślenia i zalet 
prowadzenia własnego biznesu 
oraz ukazanie korzyści płynących 
z wprowadzania innowacji do pro-
wadzonych przez siebie przedsię-
wzięć.

Przy ocenie złożonych prac bra-
ne będą pod uwagę takie kryteria 
jak: oryginalność i niepowtarzal-
ność, trafność założeń marketin-
gowych przedsięwzięcia, także po-
mysł na produkt lub usługę do tej 
pory nie występującą na rynku.

Główną nagrodą w konkursie 
jest nowoczesny tablet. Dodatko-
wo w tegorocznej edycji konkur-
su przewidziano nagrodę rzeczo-
wą dla nauczyciela prowadzącego 
zajęcia z przedmiotu dot. przedsię-
biorczości w szkole, w której uczy 
się laureat konkursu.

Kapitułę konkursu będą two-

rzyć członkowie rady konsultacyj-
nej inkubatora przedsiębiorczości 
Domu Przedsiębiorcy w Tczewie.

Młodzież zainteresowaną 
udziałem w konkursie zaprasza-
my na stronę Domu Przedsiębior-
cy – zakładka Młodzieżowy Klub 
Biznesu i najbliższych spotka-
niach MKB.

Wszystkie regulaminy oraz 
formularze zgłoszeń do konkur-
sów znajdą Państwo na stronie 
miejskiej www.wrotatczewa.pl, 
na stronie Domu Przedsiębiorcy 
www.dp.tczew.pl oraz w siedzibie 
Domu Przedsiębiorcy w Tczewie 
przy ul. Obrońców Westerplatte 3, 
lub pod tel. 58 777 53 41/42 .

Zgłoszenia do konkursów będą 
przyjmowane do 30 września 
2014 r., a rozstrzygnięcie plano-
wane jest podczas obchodów świa-
towego tygodnia przedsiębiorczo-
ści 21 listopada 2014 r.

INKUBATOR – BIURO
• Biuro dla twojej firmy, z peł-

nym wyposażeniem i media-
mi za 25 zł od m2

COWORKING
• Biurko i komputer dla Ciebie, 

adres dla firmy oraz internet 
od 100 zł miesięcznie

KONSULTACJE I DORADZTWO:
• Konsultacje z zakresu poszu-

kiwania funduszy unijnych 
• Doradca Podatkowy 
• Bezpłatne konsultacje prawne 
• Konsultacje z ekonomii społecz-

nej, w każdy wtorek i czwartek 
w godz. 13:00-17:00, pok. 18.

• Biuro projektu „Kierunek na 
pracę” – dla wszystkich zain-
teresowanych podjęciem pra-
cy na odległość lub złożeniem 
własnej oferty pracy – I piętro 
pok. nr 12 (pon.-pt. w godzi-
nach 8:00-16:00), www.kieru-
neknaprace.eu 

• Powiatowe Centrum Informa-
cyjne – poręczenia i pożyczki, 
z Jeremie i nie tylko, www.pci.
pomorskie.pl (I piętro pok. nr 
17 – w godzinach pracy Urzę-
du Miejskiego)

• Cykliczne spotkania: Szmin-
ki, ploty, papiloty i Młodzieżo-
wy Klub Biznesu

• Biuro oddziału Pracodawców 
Pomorza

Rozmowa z…

i dlaczego właśnie to miejsce 
wybraliście dla swojej firmy?
O Inkubatorze Przedsiębiorczości 
dowiedziałam się od mojej przy-
jaciółki, która również prowadzi 
działalność gospodarczą i często 
korzystała z wynajmu biura w 
Domu Przedsiębiorcy w bardzo 
atrakcyjnej opcji coworking-u.

Jakie są Pani plany na przy-
szłość?
Niedawno uruchomiłam nowy 
projekt jakim jest www.potencjal-
nieruchomosci.pl z wizją prezen-
towania nietypowych, ciekawych 
nieruchomości z potencjałem. Tu-
taj oprócz prezentacji nieruchomo-
ści są propozycje zainwestowania 
w nieruchomość, stworzenia w 
ich miejscu nowego biznesu, wy-

korzystania potencjału, który jest 
w danej lokalizacji, a który do tej 
pory nie został zauważony i wyko-
rzystany.

Tak jak np. nieruchomość przy 
Jedności Narodu 19 w Tczewie. 
Kiedyś cukiernia a dzisiaj?! Dzi-
siaj może tutaj być np. przychod-
nia z prawdziwego zdarzenia, któ-
ra byłaby idealnie usytuowana, 
w centrum osiedla, z łatwym do-
stępem do infrastruktury miej-
skiej i komunikacji PKP i PKS. 
Mogłyby z potencjału tej nieru-
chomości korzystać nie tylko osoby 
z Tczewa, ale również z ościennych 
mniejszych miejscowości i wsi, któ-
re często muszą jeździć do Trójmia-
sta, co wiąże się z dużymi wydat-
kami, poświęconym czasem, itd…

To tylko przykład, pomysłów 
jest wiele, zapraszam na portal 
www.potencjalnieruchomosci.pl 
Wkrótce znajdzie się tam kolej-
na atrakcyjna nieruchomość na 
sprzedaż…

Dziękujemy za rozmowę, 
a wszystkich zainteresowanych 
ofertą zapraszamy do kontaktu 
z Marzeną Czyżewską Czyżew-
ska Nieruchomości – inkubator 
nr 8 (parter) Domu Przedsiębiorcy 
w Tczewie, ul. Obrońców Wester-
platte 3, tel. 881 207 788, e-mail: 
biuro@czyzewska.com.pl 
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Społeczeństwo

KRÓTKO

l Nauczycielka na medal

W tegorocznym plebiscycie 
„Dziennika Bałtyckiego” na Na-
uczyciela Pomorza, wysokie miej-
sce zajęła reprezentantka naszego 
miasta – Joanna Gładysz.

J. Gładysz zajmuje się eduka-
cją wczesnoszkolną w Sportowej 
Szkole Podstawowej nr 2 w Tcze-
wie. W plebiscycie zdobyła 1210 
głosów, co dało jej ostatecznie dru-
gie miejsce (w kategorii Nauczy-
ciel Pomorza w klasach I-III). 

Jak sama laureatka podkreśla 
w rozmowie z Dziennikiem Bał-
tyckim – uwielbia swoją pracę, 
ponieważ „dziecięca plastyczna, 
nieukształtowana jeszcze osobo-
wość to najdelikatniejsza materia 
z jaką można mieć do czynienia”.

Honorowy patronat nad akcją 
objęli: pomorski kurator oświaty – 
Elżbieta Wasilenko, a także mar-
szałek województwa pomorskiego 
– Mieczysław Struk.

Czytelnicy Dziennika Bałty-
ckiego mogli głosować na swoich 
faworytów w kilku kategoriach. 
Plebiscyt miał wyłonić najlep-
szego w tym roku nauczyciela 
(w klasach I-III, IV-VI i gimna-
zjum) oraz szkołę podstawową, 
gimnazjum i radę rodziców. 

M.K.

l Nowa publikacja

„Prekursor tczewskiej inżynie-
rii środowiska” to tytuł wyda-
nej niedawno książki Ryszar-
da Lidzbarskiego. Publikacja 
jest poświęcona prof. Ewaldo-
wi Genzmerowi, prekursorowi 
tczewskiej inżynierii środowiska.

Zamysłem autora było przed-
stawienie życiorysu oraz osiąg-
nięć jednej z wybitniejszych po-
staci związanych z rozwojem 
tczewskiej infrastruktury wod-
no-ściekowej na tle historii Prus 
i Tczewa na przełomie XIX i XX w.

Publikacja jest bogato ilustro-
wana, opatrzona dokumentami. 
Autor korzystał  m.in.  z archiwów  
Politechniki Drezdeńskiej i Uni-
wersytetu w Halle. 

Ryszard Lidzbarski jest pra-
cownikiem Zakładu Wodociągów 
i Kanalizacji w Tczewie i pasjona-
tem historii. 

W ubiegłym roku kapitan 
Sodkiewicz z załogą do-

tarł do szerokości 82° 10,554 N, 
osiągając pozycję północną re-
kordową dla jachtu pod polską 
banderą. Do świa to we go wy czy-
nu Po la kom za bra kło za le d wie 
ośmiu mil mor skich. Tegorocz-
na wy pra wa ekipy Sek stant 
Expe di tion – Lo do we Kra iny 
2014 – to próba po bi cia świa-
towego re kor du sprzed dwóch 
lat, na le żą ce go do ro syj skie go 
jach tu Piotr I.

Na trasie, którą pokonuje sta-
lowy jacht znajduje się kraina gej-
zerów – Islandia, wulkaniczna 
wyspa Jan Mayen, rzadko odwie-
dzane wschodnie wybrzeże Gren-
landii, Zie mia Pół noc no-Wschod-

REJS TCZEWIANINA DO KRAINY LODU
Ka pi tan Ma ciej Sod kie wicz z Tcze wa ma zamiar usta no wić re kord świata 
w że glu dze po lar nej na pół noc. Jacht Bar lo ven to II dowodzony przez Tcze-
wianina Roku 2013 wy ru szył w 131-dnio wą po dróż z Gdyni 14 czerw ca.

nia w ar chi pe la gu Sval bard oraz 
Wyspa Niedź wie dzia.

Zgodnie z aktualnymi infor-
macjami przekazywanymi przez 
kapitana wyprawy, Barlovento II 
po ponad tygodniowej żegludze 
wśród lodu i mgły dotarł do brze-
gów Spitsbergenu, rozpoczynając 
tym samym najtrudniejszy etap 
przedsięwzięcia.

– Mamy 3 tygodnie, czyli wy-
starczająco dużo czasu, by móc 
opłynąć dookoła cały Svalbard, 
lecz takie szczegóły będą zależeć 
od prognoz pogody oraz od sytu-
acji lodowej w trakcie rejsu. Na 
pewno spotkamy kolonie morsów, 
ze sporym prawdopodobieństwem 
foki i jest także spora szansa na 
pojawienie się niedźwiedzi polar-

nych – mówi kapitan M. Sod-
kiewicz. – Dotrzemy do granicy 
stałego lodu otaczającego biegun. 
Zwodujemy kajaki i powiosłuje-
my na nich pomiędzy pakiem lo-
dowym. Będą góry lodowe i pięk-
ne scenerie Spitsbergenu. Przez 
połowę rejsu będzie jeszcze dzień 
polarny, a potem pierwsze jesien-
ne noce. Spróbujemy także złowić 
świeżego dorsza.

14 czerwca w gdyńskiej marinie 
żeglarzy pożegnał m.in. wiceprezy-
dent Zenon Drewa, który wrę-
czył kapitanowi Maciejowi Sodkie-
wiczowi flagę z herbem Tczewa.

Losy podróżników można śle-
dzić na stronie www.lodowe-kra-
iny.pl.

M.Ś.
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Barlovento II z herbem Tczewa na burcie 
wyrusza z Gdyni

Kapitan M. Sodkiewicz wraz  z załogą na 
pokładzie jachtu tuż przed rozpoczęciem rejsu
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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

Pracownia Edukacji Ekolo-
gicznej przygotowała i prze-

prowadziła kolejną edycję akcji 
„Przygoda z Przyrodą”, w której 
wzięli udział uczestnicy półkolonii 
z 7 szkół podstawowych.

Przeprowadzone zostały zaję-
cia z zakresu edukacji ekologicz-
nej. Tematyka zajęć objęła promo-
wanie ekologicznych zachowań 
związanych z bezpieczną mobil-
nością na terenie naszego miasta 
oraz konieczność ochrony natu-
ralnych walorów przyrodniczych 
Ziemi. 

Przeprowadzono następujące 
działania:
• Zajęcia Pracowni Edukacji 

Ekologicznej pt. „Dwa kółka 
moje pierwsze” – (zajęcia zróż-
nicowane w zależności od wie-
ku uczestników – bezpieczne 
poruszanie się po mieście ze 
szczególnym uwzględnieniem 
roweru ). 

• Wyjazdowe zajęcia terenowe 
do miejsc cennych przyrodni-
czo lub wyjazdy na zajęcia edu-
kacyjne do: Mikoszewa – rezer-
wat „Mewia Łacha”, do ZOO 
w Oliwie, do rezerwatu „Jezio-
ro Drużno”, do Centrum Expe-
ryment w Gdyni, do „Świata 
labiryntów” koło Przywidza, 
do Stada Ogierów w Starogar-
dzie Gdańskim i in.

• Zajęcia – Spotkanie z kultu-
rą i tradycjami Indian Amery-

Rowerowe i indiańskie lato dla uczestników akcji 
„Przygoda z przyrodą 2014”

Z naszych propozycji zajęć w PEE 
skorzystały dzieci z następują-
cych placówek: SSP 2, SP 5, SP 
7, SP 8, SP 10, SP 11 i SP 12.
W zajęciach edukacyjnych 

PEE oraz wyjazdach terenowych 
wzięło udział w sumie ponad 660 
uczestników.

Czas trwania w/w działań: 30 
czerwca – 22 sierpnia 2014 r.

Tegoroczne zajęcia były konty-
nuacją realizowanej w poprzed-
nich latach tematyki zrównowa-
żonego rozwoju, poszanowania 
różnorodności, ochrony środowi-
ska naturalnego i zasobów naszej 
planety.

ANNA B. PEICHERT

(PEE UM)

ki Północnej – poprowadzone 
przez przedstawiciela zespołu 
Huu-Ska Luta Raven z Toru-
nia połączone z autorskim pro-
gramem artystycznym (przy-

bliżenie tczewskim dzieciom 
pięknej i ciekawej kultury tu-
bylczych narodów Ameryki 
Północnej w tym poprzez ta-
niec, zabawę i integrację).
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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

Adresatami zajęć edukacyjnych 
o charakterze animacyjnym, któ-
re miały na celu podniesienie 
świadomości nt. bezpieczeństwa 
jazdy na rowerze, promocję jazdy 
na rowerze jako codziennym środ-
ku transportu poprzez zabawy te-
matyczne, byli uczniowie szkół 
podstawowych. 

Celem zajęć było podniesienie 
świadomości na temat budowy 
i funkcji części roweru oraz zasad 
bezpieczeństwa dotyczących wy-
posażenia roweru zgodnie z prze-
pisami krajowymi. Działania 
prowadzone były w oparciu o do-
świadczenia ukierunkowane na 
aktywny udział dzieci, wzmac-
nianie wiedzy na temat bezpie-
czeństwa korzystania z roweru 
oraz animacyjne wykorzystanie 
poznanych części roweru do two-

Moje pierwsze dwa kółka
rzenia orkiestry rowerowej celem 
wzmocnienia pozytywnych skoja-
rzeń z korzystaniem z roweru po-
przez zabawę. 

Realizowana tematyka objęła 
następujące zagadnienia:
–  nawyki korzystania z roweru
–  zawody związane z rowerem, 
–  zasady bezpieczeństwa 

na drodze, 
–  bezpieczne użytkowania rowe-

ru (m.in. w zakresie podstaw 
samodzielnego serwisowania 
roweru, zasad zabezpieczania 
roweru w postoju). 

–  czynności i funkcje poszczegól-
nych części roweru w działaniu. 

–  podstawowe wyposażenie 
zgodne z przepisami ruchu 
drogowego (rodzaje niezbęd-
nego oświetlenia, poprawność 
działania hamulców, zasto-
sowanie dzwonka lub innego 
typu sygnalizatora dźwięku). 
W celu utrwalenia dzieci 

otrzymały zadanie, aby w domu 
sprawdzić stan swoich rowerów, 
uzupełnić wyposażenie zgodnie 
z poznanymi przepisami. 

Ciekawym elementem zajęć 
była zabawa z wykorzystaniem 
poznanych części roweru. Według 
indywidualnego pomysłu – z kół, 
kierownicy, dzwonków, pompek, 
kół zębatych, klaksonów, szprych 
itp. dzieci tworzyły instrumenty 
i wspólnie wykonywały wybrany 
utwór muzyczny. 

M. CIECHOLIŃSKA, 
A.B. PEICHERT

Zajęcia edukacyjne 
o tematyce rowe-
rowej, które miały 
na celu realizację 
celu operacyjne-
go „Wzmocnienie 
edukacji szkolnej 
w zakresie tematy-
ki rowerowej” jako 
element polityki 
rowerowej miasta 
Tczewa.
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Nadszedł sezon teatralny. Raz 
w tygodniu zjawiała się w Tcze-

wie Grudziądzka Operetka Objaz-
dowa, w której wówczas występo-
wał sławny komik Domosławski. 
Otrzymałam plan sali „Esplana-
da” [ob. Centrum Kultury i Sztuki 
– M.K.], której właścicielem był Ża-
biński i prowadziłam przedsprze-
daż biletów na kilka dni naprzód. 
Pierwszą operetką, jaką wówczas 
oglądałam, był „Ptasznik z Tyro-
lu”. Dla siebie i męża brałam miej-
sca na balkonie, ze względu na do-
bry widok na scenę. Szatni nie było 
i każdy zajmował miejsce w płasz-
czu, panie w kapeluszach. Publicz-
ność z parteru na miejscach z tyłu, 
za groszówki, w czasie przedstawie-
nia robiła głośne uwagi pod adre-
sem aktorów, którzy znosili wiele 
zniewag. Niekiedy nawet wołano: 
„Głośniej!”. Czasem jakiś zagnie-
wany męski głos żądał, aby siedzą-
ca przed nim dama nie zasłaniała 
mu sceny kapeluszem. 

Cytowana już nieraz w tej 
rubryce autorka „Mojego domu” 
– Anna Łajming tymi słowami 
wspominała przedwojenne wy-
stępy teatralne. Dodać trzeba, że 
do nadwiślańskiego miasta przy-
bywały teatry objazdowe. Stolicę 
województwa, czyli Toruń, repre-
zentował teatr, który zmieniał na-
zwę i kierownictwo niemal równie 
często co repertuar. Zespoły przy-
jeżdżały z Grudziądza, Poznania, 
ale również z Bydgoszczy, Sosnow-
ca, Warszawy, Krakowa i Wilna. 
Popularnością cieszyły się wystę-
py czołowych aktorów i komików. 
Wielkie zainteresowanie wzbudzał 

Sceny z życia miasta

KULTURA: „Teatr” (cz. 1)

Leon Wyrwicz – aktor teatralny, 
kabaretowy i radiowy, autor po-
nad stu monologów. Repertuar te-
atralny był nader różnorodny. Na 
ogół grupa wystawiała dwa przed-
stawienia: jedno o charakterze pa-
triotycznym, a drugie trochę „lżej-
sze” – dla mniej ambitnej widowni. 
Nie brakowało też klasyki – ad-
aptacji dzieł Słowackiego, Fredry, 
Mickiewicza, Sienkiewicza czy Że-
romskiego. Pojawiały się przedsta-
wienia okolicznościowe. Podczas 
sprowadzania zwłok Sienkiewicza 
do Polski i związanej z tym wyda-
rzeniem uroczystości patriotycz-
nej Teatr Miejski z Grudziądza 
wystawił „Lilię Wenedę”, a „Redu-
ta” z Warszawy zagrała „Księcia 

Niezłomnego”. Śred-
nio w międzywojniu 
wystawiano 8 przed-
stawień teatralnych 
rocznie. Jednak to 
tylko statystyka do-
tycząca teatrów za-
wodowych. 

Dużą aktywność 
wykazywały lokal-
ne teatry amatorskie 
działające przy or-
ganizacjach społecz-
nych, politycznych czy 
kościelnych: Towa-
rzystwie Ludowym, 
Towarzystwie Po-
wstańców i Wojaków, 
Polskim Czerwonym 
Krzyżu, Stronnictwie 
Narodowym, chórze 
„Lutnia”, Katolickim 
Stowarzyszeniu Mło-
dzieży oraz szkołach 

– tu wymienić należy „Scenę” Gim-
nazjum Żeńskiego. Od 1922 roku 
na plan pierwszy wysunęło się To-
warzystwo Gimnastyczne „Sokół”, 
z inicjatywy którego miał powstać 
nawet stały teatr miejski. Pierwsza 
taka próba wyszła jednak z innego 
ośrodka. W maju 1921 roku zain-
augurował swą działalność Tczew-
ski Teatr Polski, wystawiając „Gru-
be ryby” Michała Bałuckiego i… 
była to prawdopodobnie jego jedy-
na aktywność. Druga próba, już z 
inicjatywy „Sokoła” i Koła Miłośni-
ków Sceny, zakończyła się powoła-
niem dwa i pół roku później Teatru 
Powszechnego w Tczewie. W osta-
teczności wspomniane koło nie włą-
czyło się do akcji, sam teatr działał 
krótko, przestając określać się mia-
nem teatru powszechnego. Zapo-
mnieć nie można o niemieckim 
teatrze amatorskim w Tczewie – 
utworzonym w 1926 roku Stowa-
rzyszeniu Deutsche Bühne, który 
miał charakter stały i objazdowy. 

W następnym numerze omó-
wimy rozwój ruchu teatralnego po 
drugiej wojnie światowej.

M. K.
SEKCJA HISTORII MIASTA

MBP W TCZEWIE

Na podstawie:

Golicki J., Album tczewski lata 
1900-1945. Życie religijne, kulturalne 
i sportowe tczewiaņ  Tczew 2000, s. 62-67.
Landowski R., Odwiedziny Melpome-
ny, „Kociewski Magazyn Regionalny”, 
1986, z. 1, Tczew-Starogard Gdański, 
s. 57-62.
Łajming A., Mój dom, Gdańsk 1997, s. 13.

Tczewskie Koło Teatralne „Scena” podczas „Ślubów panieńskich” 
A. Fredry, l. 30. XX w.

Przedstawienie Towarzystwa Powstańców i Wojaków pt. „Zaręczyny na plantacji”, 1935 r.

Afisz, 1936 r.
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Komediowa jesień w CKiS

KRÓTKO

Wydarzenia

l Rocznica Porozumień 
Sierpniowych

31 sierpnia przypada 34. rocz-
nica podpisania Porozumień 
Sierpniowych. W związku z tym, 
o godz. 17.00 w Parku Koper-
nika, przy pomniku Solidarno-
ści, odbędą się uroczystości upa-
miętniające to wydarzenie.

l Porozmawiajmy 
o zdrowym żywieniu

Fundacja dla Tczewa i dyrek-
cja Szkoły Podstawowej nr 12 
w Tczewie zapraszają na spotka-
nie w ramach projektu profilakty-
ki zdrowotnej „Dbam o zdrowie”. 
Spotkanie odbędzie się 4 września 
o godz. 17.00 w SP 1. Projekt rea-
lizowany jest wspólnie z Gminą 
Miejska Tczew, Starostwem Po-
wiatowym w Tczewie i Bankiem 
Spółdzielczym w Tczewie. 

Na spotkaniu, Jolanta Łucz-
kowska, specjalistka w zakresie 
zdrowego odżywiania ze szkoły dr 
Ewy Dąbrowskiej z WALDTOUR 
-REVITA Kaszubskiego Cen-
trum Promocji Zdrowia w Gołu-
biu, mówić będzie o zachowaniu 
zdrowia przy prawidłowym odży-
wianiu, o konieczności wprowa-
dzenia zmian w nawykach żywie-
niowych, szczególnie wśród dzieci, 
o możliwościach zapobieżenia wie-
lu chorobom cywilizacyjnym.

Bliższe informacje na stronie 
www.fundacjadlatczewa.pl 

Organizatorzy zapraszają ro-
dziców, nauczycieli, Klub Kobiet 
Aktywnych Fundacji dla Tczewa 
oraz wszystkich chętnych. Wstęp 
wolny. 

Inicjatorem i organizatorem zjaz-
du jest prezes Fundacji dla Tczewa 
Wiesława Quella, a współorgani-
zatorem Akademia Muzyczna im. 
Stanisława Moniuszki w Gdańsku. 

Wydarzenie odbywa się pod pa-
tronatem marszałka woj. pomor-
skiego, prezydenta Tczewa oraz 
starosty tczewskiego. Jest to jedy-
ne tego rodzaju przedsięwzięcie 

W dniach 30-31 sierpnia odbę-
dzie się I Pomorskie Świę-

to Wisły. W programie mnóstwo 
atrakcji m.in. imprezy rekreacyjno 
-sportowe oraz festyn na Bulwarze 
Nadwiślańskim w Tczewie. 

PROGRAM:
1. II Międzynarodowy Spływ Ka-

jakowy Pelplin-Gniew-Tczew
 Bulwar Nadwiślański: 30-31.08
2. Festyn WIŚLANY: na Bulwa-

rze w Tczewie nad Wisłą: 31.08
 12:00-19:00 stoiska gmin 

i sponsorów, występy zespołów, 
konkursy z nagrodami, meta 
II Międzynarodowego Spły-
wu Kajakowego, meta Rajdu 
Rowerowego, meta Rajdu Mo-

l MAŁŻEŃSKI RAJD 
DAKAR – spektakl komediowy

Występują: Katarzyna Pakosiń-
ska, Mirosław Zbrojewicz

Scenariusz: Sigitas Parulskis
Reżyseria: Piotr Dąbrowski
Centrum Kultury i Sztuki, 

Tczew, ul. Wyszyńskiego 10
27 września (sobota) godz. 19:00 
Bilety: 40 zł

Jolka i Fryderyk to typowe mał-
żeństwo z długoletnim stażem, 
dwójką dzieci i domem w trak-
cie budowy – i jak typowe małżeń-
stwo mają swoje problemy: z sek-
sem, wychowaniem potomstwa, 
wykończeniem łazienki, teściową. 

2-4 października w Tczewie

V Jubileuszowy Zjazd Akordeonistów
w Polsce łączące prezentacje kon-
certowe z konkursem i działania-
mi edukacyjnymi. Program jest 
niezwykle bogaty. Podczas trwa-
jącego 3 dni zjazdu odbędzie się 
kilkanaście koncertów dla dzieci 
i młodzieży oraz dorosłych.

W czwartek 2 październi-
ka odbędą się przesłuchania oraz 
warsztaty w ramach Międzyna-
rodowego Konkursu Akordeono-
wego dla młodych akordeonistów 
w wieku do 20 lat.

3 października odbędą się 
koncerty w Tczewie i powiecie 
tczewskim. Wśród wykonawców 

m.in. Orkiestra Akordeonowa 
z Daugavpils na Łotwie.

W sobotę 4 października or-
ganizatorzy zapraszają wielbicieli 
muzyki akordeonowej na koncert 
galowy w wykonaniu laureatów 
Konkursu Akordeonowego oraz 
na koncert mistrzów akordeonu.

Po raz pierwszy w Tczewie, pod-
czas trwania zjazdu, można będzie 
obejrzeć wystawę prywatnej kolek-
cji akordeonów znanego kaszub-
skiego akordeonisty Pawła Nowa-
ka (ponad 150 egzemplarzy).

Bliższe informacje na stronie 
www.fundacjadlatczewa.pl 

Od 2 do 4 października w 
Tczewie trwać będzie 5. Ju-
bileuszowy Zjazd Akordeoni-
stów oraz Międzynarodowy 
Konkurs Akordeonowy. 

Centrum Kultury i Sztuki zaprasza na spektakle komediowe – we wrześniu zobaczymy „Małżeński Rajd Dakar”, 
a w październiku – „Klimakterium 2 – czyli menopauzy szał”. Bilety już w sprzedaży. 

tocyklowego, start i meta bie-
gu – „10 km Nad Wisłą”, meta 
Marszu nordic walking, smo-
cze łodzie, wyścig międzyna-
rodowy czwórek wioślarskich, 
motolotnie, zawody wędkar-
skie, koncert szant, gość spe-
cjalny, stoiska gastronomiczne, 
dmuchane zamki, szkolenie że-
glarskie dla dzieci

3. Parada jachtów i motorówek, 
Biała Góra-Tczew: 31.08

4. Międzynarodowy bieg ulicz-
ny – Mistrzostwa Pomorza 
Kolejarzy „10 km Nad Wisłą”: 
31.08, Bulwar Nadwiślański 
Most Tczewski – ulice Tczewa

5. Rajd Rowerowy Kwidzyn-
Gniew-Tczew: 30/31.08

6. Rajd Motocyklowy Kwidzyn-
Gniew-Pelplin-Tczew: 31.08

7. Marsz Nordic Walking – 5 km 
Most Knybawski-Most Tczew-
ski: 31.08

8. „Smocze Łodzie”, Biała Góra-
Tczew: 31.08

9. Wyścig czwórek Wioślarskich, 
Most Knybawski-Most Tczewski: 
31.08 – Polska-Niemcy-Ukraina

10. Tramwaj wodny Gniew-Tczew: 
31.08

11. Spotkanie przyjaźni Polska-
Niemcy-Ukraina-Litwa, Bul-
war: 31.08

12. Szkolenie żeglarskie dla dzieci 
i młodzieży.

Więcej na: 
www.pomorskieswietowisly.tczew.pl

30-31 sierpnia

Pomorskie Święto Wisły

Jest w nich tyle przeciwieństw, ile 
ziaren piasku na pustyni. Ona 
jest pedantycznym czyściochem, 
on uważa, że brud to najlepszy 
przyjaciel odporności człowieka. 
Ona dużo gada, on uważa, że ni-
gdy nie słucha. Ona nie umie pro-
wadzić samochodu, on nie zna 
się na mapie. Ona uważa, że ich 
małżeństwo przechodzi kryzys, on 
że media jej to wmówiły.

Pewnego dnia para postanawia 
wybrać się na pustynny rajd, który 
ma odświeżyć ich związek, umoc-
nić więzi i nadać trochę koloru jed-
nostajnemu życiu. Ale jak to bywa, 
na takiej wyprawie może zdarzyć 
się wszystko. Auto odmawia posłu-
szeństwa na środku pustkowia, te-

lefon nie działa, woda się kończy, 
wokoło żywego ducha i nie widać 
szans na jakąkolwiek pomoc…

l KLIMAKTERIUM 2, 
czyli MENOPAUZY SZAŁ 

 – spektakl komediowy

Centrum Kultury i Sztuki, 
 Tczew, ul. Wyszyńskiego 10 
11 października (sobota) 

godz. 17:00 i 20:30
Bilety: 60 zł 

Elżbieta Jodłowska powraca z no-
wym hitem! „Klimakterium 2 czy-
li Menopauzy Szał” powstało na 
wyraźną prośbę publiczności, któ-
ra chciała poznać dalsze losy boha-

terek – już nie młodych, ale jakże 
młodych. 

Wciąż walcząca z nadwagą, ale już 
nie bezrobotna Pamela i Zosia, za-
radna pani domu, starym zwycza-
jem przybywają świętować kolejne 
urodziny Maliny. Tym razem spo-
tykają się w jej, dopiero co otwar-
tym, pubie. Brakuje tylko Krychy, 
która też miała przybyć, ale... tego 
nie zdradzimy! Za to pojawia się, 
obdarzona liryczną duszą, Angela, 
która wraz z Maliną prowadzi inte-
res. Gdzie zaś zbierają się tak różne 
kobiety, które tyle czasu się nie wi-
działy i mają sobie wiele do powie-
dzenia, tam jest głośno, śmiesznie 
i zaczyna się zabawa! 
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