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PANORAMA MIASTA

Trwa dyskusja na temat przyszłości Parku Kopernika. 
Wstępna koncepcja zaproponowana  na podstawie opi-
nii działającego przy prezydencie Tczewa zespołu ds. zie-
leni oraz sugestii mieszkańców, zakłada podział parku na 
dwie strefy – historyczno-patriotyczną oraz edukacyjną. 
Propozycje dotyczą też zmiany układu komunikacyjne-
go, ale wymagają jeszcze szeregu konsultacji.

PARK KOPERNIKA CZEKA NA ZMIANY
 absolutorium  

dla prezydenta Tczewa

 Ulice sychty i w. Pola  
już po remoncie

 orkiestry dęte  
zjechały do Tczewa

 Dla kogo stypendium 
szkolne i wyprawka

 Festiwal Grzegorza  
Ciechowskiego  
– In Memoriam  
– 26 sierpnia

 Dzień bez samochodu 
– 17 września
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Zapraszamy na stronę: www.wrotatczewa.pl

innowacyjne możliwości
przyjazna nawigacja

ważne informacje

PANoRAMA MiAstA – BiUlEtyN iNfoRMAcyjNy 
sAMoRZądU MiAstA tcZEWA
RaDa PRoGRaMowa: 
PRzewoDnICząCy – Kazimierz ickiewicz 
CzłonkowIe – Adam Urban, Katarzyna Mejna, Rajmund dominikowski, 

Mieczysław Matysiak
ReDakToR naCzelna – Małgorzata Mykowska
ReDaGUje: 
 Urząd Miejski w tczewie ( 58 77–59–300,  

Biuro Rzecznika Prasowego ( 58 77–59–322
nakłaD: 8 000 egzemplarzy
DRUk: Zakłady Graficzne w tczewie

Ilu nas jest?
Na początku lipca br. w Tczewie zameldowanych było 58 139 osób, 
w tym 56 800 na pobyt stały i 1339  na pobyt czasowy. Od początku 
czerwca ubyło 50 osób.

1 sierpnia br. w Tczewie zameldowanych było 58 076 osób, w tym 
56 752 na pobyt stały i 1324  na pobyt czasowy. Od początku lipca 
ubyły 83 osoby.

XXI SESJA
Porządek obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Tczewie na dzień  

25 sierpnia 2016 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej  
im. F. Fabicha w Urzędzie Miejskim w Tczewie (ul. 30 Stycznia 1)

I. Część pierwsza:
1. 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 23 czerwca 

2016 r.
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za sierpień 

2016 r.
6. Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych w okresie 

od 23 czerwca do 24 sierpnia 2016 r.

II. Część druga:
7. Informacja z realizacji zgłoszonych interpelacji w I półroczu 2016 

roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
8.1  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny,
8.2  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 

bonifikaty udzielonej przy sprzedaży nieruchomości,
8.3  zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia i określenia 

wysokości stawek opłaty targowej w mieście Tczewie.
9. Zgłaszanie interpelacji, zapytań oraz wniosków.
10. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, 

życzenia itp.)

Porządek sporządzono 11 sierpnia 2016 r.

klaus kosowski
1 lipca Po ciężkiej chorobie, zmarł Klaus Ko-
sowski, Tczewian Roku 2015.
Klaus Kosowski był wieloletnim prezesem 
Rodzinnych Ogrodów Działkowych, nie-
strudzonym propagatorem Tczewa wśród 
działkowców całego kraju, zaangażowa-
nym w organizację tczewskich dożynek 
działkowych oraz ubiegłorocznych Kra-
jowych Dni Działkowca, które odbyły się 
w Tczewie. Za swoją działalność na rzecz 
naszego miasta otrzymał tytuł Tczewianina 
Roku 2015. Miał 72 lata.

andrzej Grzyb
5 lipca, po długiej i ciężkiej chorobie zmarł 
Andrzej Grzyb – senator RP, regionalista, 
publicysta, pisarz. Miał 64 lata.
Andrzej Grzyb urodził się 7 czerwca 1952 
r. Ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. 
Marii Skłodowskiej-Curie w Starogardzie 
Gdańskim, a następnie studia z zakresu 
filologii polskiej na Uniwersytecie Gdań-
skim[. Pracował w prywatnych przedsię-
biorstwach. W latach 90. sprawował urząd 
burmistrza Czarnej Wody. Od 1998 do 2002 
pełnił funkcję starosty powiatu starogardz-
kiego. W latach 2002–2007 zasiadał w sejmiku pomorskim, zajmując 
w nim stanowisko wiceprzewodniczącego.

W wyborach parlamentarnych w 2007 z ramienia Platformy Obywa-
telskiej uzyskał mandat senatora VII kadencji w okręgu gdańskim, 
otrzymując 179 414 głosów. W 2011. z powodzeniem ubiegał się o 
reelekcję, w nowym okręgu jednomandatowym dostał 70 345 głosów. 
W 2015 nie kandydował na kolejną kadencję.

Był także pisarzem i poetą, debiutował w czasopiśmie „Pomerania”. 
Opublikował łącznie ponad 20 książek. Należał do Zrzeszenia Ka-
szubsko-Pomorskiego.

(za wikipedią)

Już po raz 24. tczewscy 
działkowcy zaprasza-

ją na święto plonów. 
Tczewskie Dożynki 
Działkowe adresowane 
są nie tylko do dział-
kowców, ale do wszyst-
kich mieszkańców.
Dożynki rozpoczną się 
mszą św. w kościele 
pw. Św. Józefa – o godz. 
10.30. Po mszy, uczestnicy przemaszerują na kanonkę, gdzie każdy z 
ogrodów zaprezentuje swoje stoisko. Zaplanowano również występy 
artystyczne.
Podczas uroczystości wręczone zostaną nagrody prezydenta Tczewa 
Mirosława Pobłockiego za najładniejsze działki w Tczewie.
W Tczewie znajduje się 11 ogrodów działkowych (3353 ogródki dział-
kowe). Najstarsze (im. Jana Kasprowicza) zostały założone  w 1911 r., 
najmłodsze (Nad Wisłą i W. Witosa) – w 1983 r. Ich łączna powierzchnia 
to 145,49 ha.
Do tczewskiego okręgu zaliczane są tez ROD Sambor w Lubiszewie 
(6,3 ha, 125 działek).

Odeszli Od nas

dOżynki działkOwe – 27 sierpnia
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Krótko
 Miasto od-nowa: odsłona 

strony rewitalizacji
Wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom mieszkańców uruchomio-
na została strona internetowa po-
święcona procesowi rewitalizacji 
w Tczewie: www.rewitalizacja.
tczew.pl . W jej zasobach można 
odszukać informacje o procesie 
rewitalizacji, obowiązującej usta-
wie o rewitalizacji, uchwałach  
i zarządzeniach mających zwią-
zek z rewitalizacją, obszarem 
zdegradowanym i obszarem 
rewitalizacji. Na bieżąco prze-
kazywane są informacje o kon-
sultacjach społecznych, raporty 
podsumowujące spotkania. 
Docelowo zamieszczony będzie 
tam również projekt Gminnego 
Programu Rewitalizacji poddany 
pod konsultacje społeczne i inne 
projekty dokumentów podlega-
jące konsultacjom. Do pobrania 
zamieszczono kolorowanki dla 
dzieci z motywem Starego Mia-
sta oraz Zatorza. Strona będzie 
stale rozwijana.

Proces rewitalizacji Tczewa był 
dotychczas przedstawiany na 
stronie facebook.pl/wrm.tczew. 
Wraz z uruchomieniem strony 
rewitalizacja.tczew.pl konto na 
facebooku nie będzie zawie-
szone – informacje o procesie 
rewitalizacji będą zamieszczane 
równocześnie. 

Pielgrzymi z Ukrainy odwiedzili 
Tczew, w drodze na Światowe Dni 
Młodzieży.

16-osbowa grupa Ukraińców 
przyjechała do Tczewa 20 lipca 
w godzinach popołudniowych. 
Nazajutrz oficjalnie przywitał 
ich w Tczewie prezydent Miro-
sław Pobłocki oraz ks. dziekan 
Krzysztof stoltmann. – Mam na-
dzieję, że nasze miasto Wam się 
podoba i że ciekawie spędzicie 
tutaj czas. Witam was serdecznie 
i zapraszam do nas także w przy-
szłości – powiedział prezydent 
M. Pobłocki. 

Pielgrzymi korzystali z gościny 
tczewskich rodzin, a w ciągu dnia 
towarzyszyli  im wolontariusze. 

Po oficjalnym powitaniu, piel-
grzymi ruszyli na zwiedzanie 
Tczewa. W programie kilkudnio-
wego pobytu było także m.in. 
zwiedzanie Gdańska (w tym We-
sterplatte), Malborka, pobyt w 

PIElGRZYMI ODwIEDZIlI TCZEw

Pelplinie i Lubiszewie. Przygoto-
wane zostały także wydarzenia o 
charakterze religijnym, modlitwy, 
procesje, udział we mszy św.
4 sierpnia w Restauracji „Piasko-
wa” w Tczewie spotkali się organi-
zatorzy i dobrodzieje Światowych 
Dni Młodzieży – Dni w dekanacie 
tczewskim. – Pobyt młodzieży z 

Ukrainy w dekanacie tczewskim 
nie byłoby możliwy, gdyby nie 
grono darczyńców, wolonta-
riuszy, rodzin, które przyjęły na 
nocleg pielgrzymów i wszystkich 
innych osób, które pomogły w 
organizacji tego przedsięwzię-
cia – powiedział ks. Piotr Pruski, 
koordynator ŚDM w dekanacie 

Trwa dyskusja na temat przyszło-
ści Parku Kopernika. wstępna 
koncepcja zaproponowana przez 
firmę architektoniczną, na pod-
stawie opinii działającego przy 
prezydencie Tczewa zespołu ds. 
zieleni oraz sugestii mieszkań-
ców, zakłada podział parku na 
dwie strefy. 

– Chcielibyśmy, aby w parku 
połączone zostały dwie funkcje 
– historyczno-patriotyczna, któ-
rej odzwierciedleniem byłyby 
pomniki już istniejące i kolejne, 
które zostałyby tam przeniesio-
ne oraz funkcja wypoczynkowo-
edukacyjna, nawiązująca do Mi-
kołaja Kopernika – patrona parku 
– tłumaczy Mirosław Pobłocki, 
prezydent Tczewa.
W parku Kopernika jest już kil-
ka pomników i obelisków upa-
miętniających wydarzenia histo-
ryczne – obelisk bitew II wojny 
światowej, pomnik Solidarności, 
pomnik upamiętniający tczew-
skich saperów. Rozważane jest 
przesunięcie niektórych istnie-
jących już pomników, ale także 
przeniesienie tutaj innych sym-
boli pamięci – np. pomnika ofiar 
stalinizmu (teraz znajduje się w 
tzw. małym parku przy Zespole 
Szkół Technicznych). Te zmiany 
wymagają jednak konsultacji 
z organizacjami patronujący-
mi poszczególnym pomnikom. 
Planowane jest też utworzenie 

PARK KOPERNIKA CZEKA NA ZMIANY

lapidarium przypominającego 
o nieistniejących już miejscach 
pochówków. Dzisiejszy park to 
przecież miejsce dawnego cmen-
tarza, gdzie nadal spoczywają 
szczątki dawnych mieszkańców. 
Druga funkcja zakłada nawiąza-
nie do patrona parku – Mikołaja 
Kopernika. Rozważane jest urzą-
dzenie tutaj rodzaju planetarium 
pod chmurką, pokazanie elemen-
tów Układu Słonecznego itp. Za-
chowana zostanie fontanna, ale 
w grę wchodzi jej przebudowa, 
a nawet zmiana miejsca. 
Miasto nie wyklucza również 
zmian w układzie komunikacyj-
nym, co jest związane z koniecz-

nością dojazdu do przychodni 
przy ul. Wojska Polskiego. Dzisiaj 
funkcjonujący wjazd od strony ul. 
Wojska Polskiego leży na prywat-
nej działce i nie można wykluczyć, 
że w przyszłości zostanie on wy-
korzystany w inny sposób. Wów-
czas pozostanie dojazd od strony 
ul. 30 Stycznia. Rozważane jest 
wykonanie tam drogi dwukierun-
kowej, z możliwością zawracania 
(np. nieduże rondo) oraz budowa 
miejsc parkingowych.
Realizacja koncepcji będzie zale-
żała od możliwości budżetu mia-
sta oraz ewentualnego pozyska-
nia środków zewnętrznych.

M.M.

Przyszły Park Kopernika ma połączyć funkcje historyczne  
i edukacyjne

tczewskim – Dziękujemy Wam 
wszystkim z całego serca. 

Słowa podziękowania przekazał 
również Ksiądz Biskup Diecezjal-
ny Ryszard Kasyna: (...) Dzisiaj 
razem z Wami dziękuję Panu Bogu 
za ten piękny czas doświadczania 
młodego Kościoła, pełnego entu-
zjazmu i ewangelicznego żaru, 
który w tym poranionym świecie, 
ukazuje wiarę, że Chrystus silniej-
szy jest niż śmierć i nienawiść.

Podczas spotkania wszyscy otrzy-
mali podziękowania podpisane 
przez ks. Krzysztofa stoltman-
na – dziekana dekanatu tczew-
skiego i ks. Piotra Pruskiego. 
Podziękowania adresowane 
były do około 100 osób – władz 
samorządowych, kapłanów de-
kanatu tczewskiego, przedsta-
wicieli tczewskich instytucji, lo-
kali gastronomicznych, chórów, 
dziennikarzy i wielu innych.

M.M.
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rekreacja) oraz podyplomowych 
studiów na Wydziale Zarzadza-

nia Uniwersytetu Gdańskiego. 
Od 2003 r. pracuje w Zakładzie 
Utylizacji Odpadów Stałych Sp. 
z.o.o w Tczewie, ostatnio na sta-
nowisku zastępcy dyrektora ds. 
technicznych, wcześniej proku-
renta i zastępcy pełnomocnika 
ds. realziacji projektu „Regionalny 
System Gospodarki Odpadami 
Tczew”

Ma 39 lat, mieszka w Czarlinie.

M.M.

podyplomowe zootechniczne w 
Akademii Rolniczej we Wrocławiu 
na Wydziale Weterynarii.

Przemysław Boleski ma 42 lata, 
jest mieszkańcem Stanisławia.

Arkadiusz Woźniak został wy-

brany nowym prezesem Tczew-
skiego Towarzystwa Budowni-
ctwa Społecznego.

Jest absolwentem Wydz. Ekono-
micznego Uniwersytetu Gdańskie-
go, ukończył studia podyplomowe 
za Wydz. Zarządzania i Ekonomii 

samorząd
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Konkurs na stanowisko dyrek-
tora Zakładu Usług Komunal-

nych w Tczewie wygrał Przemy-
sław Boleski. Nowy dyrektor, od 
2006 r. był związany ze Stadem 
Ogierów w Starogardzie Gd., naj-
pierw jako kierownik, od 2008 r. 
jako dyrektor, od 2010 r. – czło-
nek zarządu i od 2015 r. – prezes 
zarządu. Wcześniej pracował w 
Firmie Handlowej „Nata”.

Jest absolwentem Politechniki 
Gdańskiej (kierunek: zarządza-
nie i marketing). Ukończył studia 

Głosowanie odbyło się na 
podczas sesji 23 czerwca. Za 

przyjęciem absolutorium gło-
sowało 17 spośród 20 radnych 
obecnych na sesji. 3 radnych 
wstrzymało się od głosu.

Budżet miasta Tczewa na 2015 
r. został uchwalony w grudniu 
2014 r. w wysokości: 

– planowane dochody: 
180 779 634 zł

–  planowane wydatki: 
192 592 513 zł

Ok. 24 mln zł przeznaczonych 
było na wydatki inwestycyjne.
W ciągu roku budżet był zmie-
niany 4-krotnie przyjmując na 
koniec 2015 r. kształt:
– dochody: 188 596 323 zł,  

wykonanie wyniosło 
184 565 833 zł (97,86%)

– wydatki: 197 649 758 zł, 
wykonanie: 186 890 905 zł 
(94,56%).

Wykonanie budżetu pozytywnie 
zaopiniowała Komisja Rewizyjna 
wnioskując do radnych o udziele-
nie absolutorium. Podczas dysku-
sji, na temat wykonania budżetu 

prezydent tczewa Otrzymał absOlutOrium za 2015 r.
Prezydent Tczewa otrzymał od Rady Miej-
skiej absolutorium za wykonanie budżetu 
za 2015 rok. 

wypowiedziały się poszczegól-
ne kluby Rady Miejskiej. Popar-
cie dla działalności prezydenta 
zadeklarowało Porozumienie na 
Plus. – Realizacja budżetu to pra-
ca zespołowa, dlatego gratuluję 
prezydentowi Mirosławowi Po-
błockiemu oraz wszystkim jego 
współpracownikom – powiedział 
radny Zenon drewa. – Dużą role 
odegrał m.in. budżet obywatel-
ski, który pozwolił na realizację 
wielu inicjatyw mieszkańców.

W imieniu klubu radnych PiS głos 
zabrał Mieczysław Matysiak. 
Klub pozytywnie ocenił wyko-
nanie dochodów, jednak zwrócił 
uwagę na niewykonane parkingi 
przy ul. Ks. Ściegiennego i na za-
pleczu UM. 

Pierwszy z parkingów nie mógł 
być zrealizowany z uwagi na pro-
wadzone tam w ub. r. prace ar-
cheologiczne konieczność zmia-
ny planu zagospodarowania,. W 
przypadku parkingu za urzędem 
– przesunięcie terminu realizacji 
jest efektem kolejnych odwołań 
sąsiada nieruchomości.

nOwy dyrektOr, nOwi prezesi
Czerwiec był miesiącem zmian na kierowniczych stanowiskach w Zakładzie Usług 
Komunalnych, Tczewskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego oraz w Zakładzie 
Utylizacji Odpadów Stałych.

Politechniki Gdańskiej oraz pody-
plomowe studia MBA BCC.

Od września 2015 r. pełnił funk-
cję dyrektora sprzedaży ATOM 
Operator sp. z o.o., wcześniej 
pełnił kierownicze stanowiska w 
kilku spółkach z o.o.(TP TELTECH 
– dyrektor ds. realizacji projektów 
sieciowych szerokopasmowych, 
RELACOM – dyrektor ds. inwe-
stycji, ŁĄCZPOL – wiceprezes za-
rządu, dyrektor ds. handlowych), 
prowadził też własną działalność 
gospodarczą.

Ma 46 lat, jest mieszkańcem Tcze-
wa.

Marcin cejer zastąpił na sta-
nowsku prezesa Zakładu Utyli-
zacji Odpadów Stałych Mariana 
Cegielskiego. 

Absolwent Akademii Wycho-
wania Fizycznego i Sportu w 
Gdańsku (kierunek turystyka i 

Klub radnych PiS wstrzymał się 
od głosowania. 

Bartosz Paprot z klubu radnych 
PO wyraził poparcie dla działań 
prezydenta w 2015 r. podkre-
ślając wiele ważnych inwestycji, 
m.in.:

– budowę kolejnego etapu al. 
Kociewskiej (od skrzyżowania 
z ul. Żwirki do skrzyżowania z 
ul. Jagiellońską) 

– przebudowę skrzyżowania dk 
91 z ul. Poligonową 

– modernizację ul. Wigury 
– budowę ścieżek rowerowych
– przebudowę sali gimnastycznej 

w Szkole Podstawowej nr 5 

– wykonanie izolacji w SP 7 
– wykonanie dokumentacji 

niezbędnej do realizowanej 
w tym roku przebudowy ul. 
Jedności Narodu

– inwestycje budżetu obywatel-
skiego.

Prezydent Mirosław Pobłocki 
podziękował za otrzymane ab-
solutorium. – Absolutorium to 
nie jest efekt pracy jednej osoby, 
ale wynik współpracy wielu osób, 
instytucji, miejskich jednostek. 
Dziękuję również radnym – to 
przecież nasze wspólne absolu-
torium. 

M.M.
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inwestycje

Tego lata Bulwarze Nadwi-
ślańskim postawiona została 

altana chroniąca przed słońcem  
i deszczem. Wewnątrz drewnianej 
altany ustawione są ławki, teren 
pod altanką i wokół niej został 
utwardzony. Wykonawcą inwe-
stycji jest Zieleń Miejska na zlece-
nie Urzędu Miejskiego w Tczewie. 
Jej koszt (altanka, ławki, zagospo-
darowane otoczenie – posadzka z 
kostki) to ok. 27 tys. zł.
Nowa konstrukcja spotkała się  
z bardzo przychylnym przyję-
ciem mieszkańców, dlatego za-
mówiona została kolejna wiata. 
Zostanie ona ustawiona również 
na Bulwarze Nadwiślańskim. 

Wakacje i upał w pełni, dlatego 
oprócz utworzonych altanek, 
zamontowano także dwa zra-

Zakończyła się przebudowa ulicy 
Księdza Bernarda Sychty oraz uli-
cy wincentego Pola wraz z włącze-
niem do ul. 30 Stycznia.

Ulice W. Pola i Ks. B. Sychty ob-
sługują komunikacyjnie osiedle 
domów jednorodzinnych i w za-
budowie szeregowej. Inwesty-
cja kosztowała około 1,3 mln zł. 
Nowa jest nawierzchnia jezdni i 
chodniki, przebudowano oświet-
lenie, sieć kanalizacyjną, instala-
cję teleinformatyczną. Długość 
obu ulic to łącznie 550 m. Re-
montem dróg i chodników zaję-
ła się firma Eurovia, na zlecenie 

Ogłoszony przez Zakład Usług 
Komunalnych przetarg na za-
danie pn. „Rozbudowa węzła in-
tegracyjnego – przebudowa ul. 
Gdańskiej w Tczewie, etap I, bu-
dowa systemu tras rowerowych” 
wygrała firma Skanska SA. Firma 
wykona zadanie za blisko 1,6 mln 
zł, w terminie do 15 grudnia br.

W ramach tego etapu przebu-
dowane zostanie skrzyżowanie 
u zbiegu trzech wiaduktów i ul. 
1 Maja – powstanie tam rondo 
oraz zbudowana zostanie ścieżka 

DlA OChłODY…

szacze wody służące do wytwa-
rzania mgiełki wodnej, która w 
skuteczny sposób chłodzi  znaj-

dujące się w pobliżu osoby. Zra-
szacze usytuowano przy węźle 
transportowym oraz na Bulwarze 

Nadwiślańskim. Inwestycję sfi-
nansował Zakład Wodociągów  
i Kanalizacji w Tczewie.

M
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UlICE SYChTY I POlA – PO REMONCIE
Zakładu Usług Komunalnych. 

Pod koniec lipca wykonano rów-
nież oświetlenie przejścia dla pie-
szych, przy skrzyżowaniu ul. Ko-
narskiego z ul. Czyżykowską, w 
celu poprawy bezpieczeństwa. 

Koszt naświetlacza wyniósł ok. 
20 tys. zł. Kolejne naświetlacze 
powstaną na przebudowywa-
nej ul. Jedności Narodu oraz w 
przyszłości  na ul. Gdańskiej. W 
zależności od tego, jakie środki 
zostaną przeznaczone na ten cel, 
systematycznie będą montowa-
ne kolejne naświetlacze.

M.L.

BęDZIE NOwE RONDO I ŚCIEżKA ROwEROwA

rowerowa i chodnik – od ronda 
do Bulwaru Nadwiślańskiego. 
Ten odcinek ścieżki rowerowej 

Jeszcze w tym roku powstanie 
rondo u zbiegu trzech wiaduktów 
i ul. 1 Maja oraz ok. 1 km ścieżki 
rowerowej w kierunku Bulwaru 
Nadwiślańskiego. 

o długości ok. 1 km przebiegać 
będzie ul. 1 Maja, Jana z Kolna, 
przez skrzyżowanie z ul. Nową, 

dalej Jana z Kolna i włączy się do 
istniejącej ścieżki przy bulwarze. 
Będzie to fragment projektowa-
nej Wiślanej Trasy Rowerowej.

To zadanie zapoczątkuje dużą 
miejską inwestycję związaną z 
rozbudową zintegrowanego wę-
zła transportowego, realizowaną 
przy wsparciu środków unijnych  
(w ramach Zintegrowanych In-
westycji Terytorialnych).

Kolejne etapy inwestycji, któ-
re będą realizowane w kolej-
nych latach, to przebudowa ul. 
Gdańskiej, budowa ścieżek ro-
werowych i dwupoziomowego 
parkingu na terenie węzła trans-
portowego.

M.M.
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Prezydent Tczewa Mirosław Pobło-
cki oraz Miejska Biblioteka Pub-
liczna zapraszają mieszkańców, 
w sobotę 3 września na godzinę 
12.00 na Skwer Różany, do wzię-
cia udziału we wspólnym czytaniu 
fragmentów powieści „Quo Vadis”.
Wydarzenie odbędzie się w ra-
mach Narodowego Czytania, 
pod patronatem Pary Prezyden-
ckiej: Andrzeja dudy oraz Agaty 
Kornhauser-dudy. 
Wyboru tego niezwykłego dzieła 
naszego noblisty Henryka Sien-
kiewicza dokonali, w plebiscycie 
internetowym, sami czytelnicy. To 
dzięki nim zgromadzeni na ulicz-
kach tczewskiej starówki usłyszą 
historię miłości Winicjusza i Li-
gii, która potrafiła połączyć dwa 
obce sobie światy – rodzącego 
się chrześcijaństwa i politeistycz-
nego, antycznego Rzymu. Ta na-
pisana z niebywałym kunsztem 
powieść historyczna zachwyci za-
pewne wszystkich malowniczymi 
opisami starożytnej metropolii, 
zwyczajów ich mieszkańców, ale 
przede wszystkim swoim ponad-
czasowym przesłaniem, mówią-
cym, że nawet szaleńcza przemoc 
nie jest w stanie zwyciężyć z au-
tentycznymi wartościami. 
O wrażenia zebranych zadbają jed-
nak przede wszystkim czytający 
powieść Henryka Sienkiewicza, 
wśród których znajdą się m.in.: pre-
zydent Mirosław Pobłocki, Kata-
rzyna Mejna (sekretarz miasta), 
radni miasta: Bożena chylicka i 
Krzysztof Misiewicz, ks. Adam 
Gadomski – probosz parafii pw. 
Podwyższenia Krzyża św., tamara 
Małecka (dyrektor Zespołu Szkół 

Miejska Biblioteka Publiczna 
otrzymała dofinansowanie 

Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w ramach Naro-
dowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa na zakup nowości 
wydawniczych z lat 2015-2016. 
Kwota ta wynosi 29 480 zł i zo-
stanie przeznaczona na zakup 
książek do wszystkich dziewię-
ciu filii biblioteki. Zakup będzie 
obejmował najbardziej potrzeb-
ne i najchętniej wypożyczane 
gatunki.

W związku z tym MBP, pragnąc 
poznać oczekiwania czytelników, 
zaprasza do zgłaszania propozy-
cji. – Sugestie można przesyłać 

3 września

NARODOwE CZYTANIE „QUO VADIS”

Budowlanych i Odzieżowych), to-
masz Hildebrandt (pisarz), Kata-
rzyna Piernicka (bibliotekarka), 
Maria Witkiewicz z Tczewskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Rok 2016 został ogłoszony przez 
Sejm Rokiem Henryka Sienkie-
wicza.

Wstęp wolny!

Biblioteka zakupi nowości

PRZEŚlIJ SwOJE PROPOZYCJE
mailem na adres: propozycje@
mbp.tczew.pl w terminie do 15 
września włącznie lub zgłaszać 
osobiście w filiach biblioteki – za-
chęca Krzysztof Korda, dyrektor 
MBP. – Po tym czasie, pracownicy 
biblioteki rozpatrzą propozycje i 
w miarę możliwości dokonają za-
kupu najbardziej oczekiwanych i 
najczęściej zgłaszanych publikacji. 
O zakupie książek MBP poinfor-
muje na swojej stronie interneto-
wej www.mbp.tczew.pl i www.
facebook.pl/mbptczew  oraz 
prześle komunikat do mediów. 

Na propozycje mieszkańców zo-
stanie przeznaczona kwota do 
10% całego dofinansowania.

Fabryka Sztuk zaprasza

wrześniowe 
Targowisko
Fabryka Sztuk zaprasza do 
udziału w wydarzeniu plenero-
wym „wrześniowe Targowisko”, 
które odbędzie się po raz trzeci 
w pierwszą sobotę września 
na Skwerze Doktora Schefflera 
(dawna niecka przy ul. łaziennej) 
w godz. 10.00-15.00.

„Wrześniowe targowisko” to 
możliwość sprzedaży lub wy-
miany m.in. książek, podręcz-
ników, przyborów szkolnych, 
pomocy naukowych, zabawek, 
gier komputerowych, odzieży, 
obuwia, a także antyków, wyro-
bów rękodzielniczych.

Warunkiem uczestnictwa jest 
zapoznanie się z regulaminem 
wydarzenia i wypełnienie  zgło-
szenia, które należy złożyć do 1 
września 2016 r. w Fabryce Sztuk 
przy ul. 30 Stycznia 4 osobiście 
– od poniedziałku do piątku w 
godz. 8.00-16.00 (2. piętro, pokój 
204), ewentualnie drogą poczto-
wą lub elektronicznie: m.kruk@
fabrykasztuk.tczew.pl.

Regulamin oraz zgłoszenie do-
stępne są na stronach interne-
towych: www.pchlitarg.tczew.pl, 
www.fabrykasztuk.tczew.pl.

Udział w wydarzeniu jest bez-
płatny. 

Fabryka Sztuk zaprasza 3 wrześ-
nia.

Zobacz tez str. 20 PM
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Wykonane zostały siłownie 
pod chmurką (ul. A. Krajo-

wej 10, A. Krajowej 49, A. Kra-
jowej 53-55, ul. H. Hass/Harcer-
ska), remonty schodów (3 – przy 
al. Zwycięstwa). Zakończyły się 
również remonty chodników na 
Czyżykowie oraz przy ul. Miesz-
ka I. Z nowych street-workau-
tów cieszą się już mieszkańcy 
ul. A. Krajowej, Flisaków i Feni-
kowskiego.

Do końca sierpnia mają się za-
kończyć:

BUDżET OBYwATElSKI 2016 – NA FINISZU

Lokomotywa TKh 49 stanę-
ła przy tczewskim dworcu  

w 2002 r., na pamiątkę 150-lecia 
kolei. Jednym z inicjatorów jej 
pozyskania był stanisław Za-
czyński, emerytowany tczewski 
kolejarz i fotograf. Lokomoty-
wę wyprodukowano w fabryce  
w Chrzanowie w 1962 r. 

Ul. Orzeszkowej na Czyżykowie  
– wyremontowany chodnik

lOKOMOTYwA – JUż PO RENOwACJI
Lokomotywa przy dworcu kolejowym to 
tylko jeden z symboli Tczewa – miasta ko-
lejarzy. Niedawno leciwy parowóz prze-
chodził renowacje.

Podczas tegorocznych wakacji, 
lokomotywa została odnowiona. 
Renowację wykonała warszawska 
firma Rem Team Sp. z o.o., na zlece-
nie miasta. Prace polegały m.in. na 
malowaniu, wymianie elementów 
zardzewiałych i innych, które wyni-
kały z przeglądu technicznego. 

M.M.

Trwa realizacja zadań tegorocznego Bu-
dżetu Obywatelskiego Tczewa. Większość 
projektów została wykonania lub wkrótce 
się zakończy.

• budowa bieżni i skoczni do sko-
ków w dal przy Szkole Podstawo-
wej nr 5

• wykonanie placów zabaw – ul. 
H. Hass i A. Krajowej (przy blo-
kach malinowskich – zostanie 
zdemontowany istniejący plac 
zabaw i zastąpiony nowym) 

• montaż urządzeń zabawowych 
– ul. Wyzwolenia (powstanie 
tam nowy plac zabaw) i Żwirki 
(rozbudowa istniejącego placu 
zabaw).

Do końca września wy-
konany zostanie parking 
na os. Zatorze – przy ul. 
Młyńskiej 9-10. Zakres 
robót obejmuje wykona-
nie miejsc postojowych 
na 9 samochodów, wraz 
z drogą manewrową 
oraz przełożenie istnie-
jącej nawierzchni drogi 
dojazdowej z trylinki.

Z końcem października 
mija termin wykonania 
iluminacji świątecznych 
na os. Witosa.

Z oszczędności wynika-
jących z rozliczenia do-
tychczasowych zadań 
Budżetu Obywatelskie-
go wykonane zostaną:

• siłownia pod chmurką 
przy Gimnazjum nr 3 

• iluminacja świąteczna przy ul. 
Grunwaldzkiej.

Łączna wartość projektów te-
gorocznego Budżetu Obywatel-
skiego Tczewa to 1 mln zł. Pier-
wotnie przyjęto do realizacji 19 

propozycji (plus te wynikające 
z oszczędności). Na tegoroczne 
projekty głosowało  6748 osób. 
Oddano 10 538 głosów, w tym 
9566 w formie papierowej i 972 
– przez Internet.

M.M.

Budowa bieżni i skoczni do skoków w dal przy SP 5

Nowy streat-workaut przy ul. Fenikowskiego
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Tel. alarmowy 986
Fax 58 77 59 338
Dyżurny Straży Miejskiej  
58 77 59 371

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

w 72. rocznicę wybuchu Powsta-
nia warszawskiego spotkaliśmy 
się przy pomniku poświęconym 
bitwom II wojny światowej w 
Parku Kopernika, aby wspólnie 
uczcić pamięć bohaterów, którzy 
1 sierpnia 1944 roku stanęli do 
walki o wolną ojczyznę. 

Przybyli przedstawiciele władz 
miasta i powiatu, organizacji 
kombatanckich, Stowarzyszenia 
Saperów Tczewskich, harcerze, 
mieszkańcy Tczewa oraz uczest-
nicy tamtych wydarzeń – Halina 
Wala i Henryk Handke.

– Żołnierze powstańcy wyszli na 
ulice okupowanej stolicy, żeby 
zachęcić naród do ogólnokrajo-
wego zrywu. Jednak miażdżąca 
przewaga wroga spowodowała 
militarną klęskę – w walkach i 
egzekucjach zginęły dziesiątki 
tysięcy osób – o dramatycznych 
wydarzeniach sierpnia i września 
przypomniał Edmund Pek, prze-
wodniczący Konwentu Komba-
tantów Powiatu Tczewskiego.

– Dzisiaj, w rocznicę wybuchu 
Powstania Warszawskiego, od-
dajmy hołd jego uczestnikom, 
bohaterom, wśród których byli 
również mieszkańcy Tczewa – do-

• Przewieziono 5 osób z upoje-
niem alkoholowym: 2 do Pogoto-
wia Socjalnego w Elblągu, 3 – do 
miejsca zamieszkania.

• Przeprowadzono 96 wspólnych 
patroli z funkcjonariuszami KPP.

• Dzielnicowi strażnicy miejscy 
działający na osiedlach Sucho-
strzygi i Bajkowym podjęli 34 
interwencje własne oraz 67 
zleconych (przez administracje 
osiedli, dyżurnych SM, miesz-
kańców), nałożyli 13 mandatów 
karnych na łączną kwotę 1150 zł. 
Wystawiono też 5 wezwań dla 
sprawców wykroczeń, 17 osób 
pouczono.

Prezydent Tczewa Miro-
sław Pobłocki serdecz-
nie zaprasza na uroczy-
stości upamiętnienia 
77. rocznicy wybuchu  
II wojny światowej. 
Uroczystości odbędą się trady-
cyjnie – przy obelisku na skwerze 
Bohaterów Szymankowa, nie-
daleko Mostu Tczewskiego – 1 
września o godz. 15:00.

W programie m.in.: hymn pań-
stwowy, wystąpienia okolicznoś-
ciowe, modlitwa za poległych, 
salwa honorowa, składanie 
kwiatów.

O godz. 18.30 w Centrum Kultury 
i Sztuki odbędzie się koncert Edy-
ty Geppert (wstęp bezpłatny, ale 
obowiązują wejściówki). Honoro-
wy patronat nad wydarzeniem 
objął Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej Andrzej duda.

Dodatkową atrakcją będzie Pik-
nik Militarny, który odbędzie 
się na Bulwarze Nadwiślańskim  
w godz. 16.00-20.00 (więcej  
o tym wydarzeniu – na str. 18).

Na terenie Os. Garnuszewskie-
go i Zatorza dzielnicowi podjęli 
8 interwencji własnych oraz 86 
zleconych, nałożyli 7 mandatów 
karnych na łącznie 950 zł, wysta-
wili 1 wezwanie dla sprawcy wy-
kroczenia oraz 9 osób pouczyli. 
Na terenie Starego Miasta i Czy-
żykowa dzielnicowi podjęli 42 
interwencje własne oraz 84 zle-
cone, nałożyli 10 mandatów kar-
nych na łącznie 800 zł, wystawili 
6 wezwań dla sprawców wykro-
czeń oraz 19 osób pouczyli. 
Interwencje dzielnicowych do-
tyczą głównie spraw porząd-
kowych, spożywania alkoholu  
w miejscach publicznych, wykro-
czeń drogowych.

• Osadzeni z Aresztu Śledczego w 
Starogardzie Gd. wykonując pra-
ce porządkowe na terenie Tczewa 
zebrali 338 worków śmieci (po 
120 l każdy) oraz 6 przyczep ciąg-
nikowych śmieci pozostawionych 
przez osoby bezdomne (koce, 
plastiki, stara odzież, garnki, po-
duszki itd.). Usunięto śmieci m.in. 
z okolic stawku na os. Górki oraz 
skweru 750-lecia miasta Tczewa. 
Sprzątane było też os. Czyżyko-
wo – w rejonie boiska piłkarskie-
go, ul. Ceglarskiej oraz os. Zatorze 
i Suchostrzygi.

• Usunięto 3 długo nieużytkowa-
ne samochody i wraki – z al. Zwy-
cięstwa (Opel), z ul. Jarzębinowej 
(Renault), z ul. Akacjowej (Opel).

• Do Komendy Powiatowej Policji 
przekazano materiały z monito-
ringu dotyczące: kradzieży mie-
nia (4.07), spożywania alkoholu 
w miejscu niedozwolonym (6.07), 
kradzieży (6 i 12.07), kolizji dro-
gowej (12 i 21.07), wykroczenia 
drogowego (13.07), nietrzeźwe-
go kierującego (20.07).

• Przeprowadzono działania 
dotyczące egzekwowania od 
właścicieli psów niezgodnego 
z przepisami wyprowadzania 
czworonogów i sprzątania po 
nich. Przeprowadzono 22 inter-
wencje. Pouczono 3 osoby. 10-
krotnie zgłoszono do schroniska 
informację o psach bez opieki.

uczciliśmy pOwstańców warszawskich

Pod pomnikiem zapłonęły znicze, a delegacje złożyły kwiaty. 
Odśpiewano hymn narodowy i najpopularniejsze pieśni powstańcze

dał Krzysztof Korda, dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Głos zabrał także sekretarz stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury i 
Budownictwa Kazimierz smo-
liński, który zachęcał szczególnie 
młodzież do pracy na rzecz ojczy-
zny i podziękował kombatantom 
za poświęcenie.

Modlitwę w intencji poległych 
odmówił ksiądz prałat Piotr Wy-
sga, wspominając śp. Mieczysła-
wa Polewicza, tczewianina, który 
brał udział w powstańczych wal-

kach, dokumentował tragiczne 
wydarzenia tamtego okresu. Set-
ki zdjęć wraz z aparatem, którym 
zostały wykonane znajdują się w 
posiadaniu Muzeum Powstania 
Warszawskiego.

1 sierpnia o godz. 17.00 włączone 
zostały syreny alarmowe, zatrzy-
maliśmy się na minutę, aby uho-
norować bohaterskich żołnierzy 
i mieszkańców Warszawy, którzy 
w 1944 roku stanęli do walki  
o wolność i honor.

M.Ś.

1 września

77. rocznica wybuchu 
ii wojny światowej

straż miejska w lipcu 
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w lipcu 2016 r. tczewska Straż Miejska odnotowała 1045 interwencji, w tym 463 zgłoszonych przez mieszkańców i przedstawicieli instytucji, 159 – od 
operatorów monitoringu, 148 zgłoszonych przez dyżurnych Komendy Powiatowej Policji w Tczewie oraz 239 – to interwencje własne strażników.
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17 września (sobota) już po raz 
dziesiąty rowerzyści przejadą 

ulicami Tczewa świętując „Euro-
pejski dzień bez samochodu”. 
Serdecznie zapraszamy wszyst-
kich, którzy jeżdżą na rowerze 
codziennie albo tylko od święta 
– to impreza dla każdego.

Co roku w przejeździe bierze 
udział kilkuset mieszkańców 
Tczewa. Na uczestników czekać 
będą kamizelki odblaskowe, 
a także mini-apteczki, które na 
pewno przydadzą się podczas 
rowerowych wypraw. Przejazd 
jak co roku zabezpieczać będzie 
powiatowa policja oraz straż 
miejska.

Start na niecce czyżykowskiej,  
a meta na niecce przy ul. Łazien-
nej. Wyjazd o godz. 10.00 (reje-
stracja rowerzystów i odbiór ka-
mizelek od godz. 09.00 do 9.45).

Trasa przejazdu (ok. 9 km): niecka 
czyżykowska, ul. Konarskiego, ul. 
Czyżykowska, ul. Nowowiejska, 
ul. Bałdowska, pl. Piłsudskiego, 
ul. Wojska Polskiego, al. Zwycię-
stwa, ul. Gdańska, al. Solidarno-
ści, ul. Armii Krajowej, ul. Żwirki, 
ul. Zygmunta Starego, ul. Jagiel-
lońska, ul. Wojska Polskiego, pl. 

Dzień bez samochodu – 17 września

DZIESIąTY PRZEJAZD ROwEROwY UlICAMI TCZEwA

J. Piłsudskiego, zakończenie na 
niecce przy ul. Łaziennej. 

W tym roku metę przejazdu 
przenosimy na Stare Miasto  
z uwagi na realizację przez sto-
warzyszenia Przestrzeń Kultury 
ZEBRA oraz Tczewską Inicjatywę 
Rowerowa, Pikniku Mobilności 
Aktywnej. Piknik odbędzie się tuż 
po zakończonym przejeździe na 
niecce przy ul. Łaziennej w godz. 
od 11.00 do 13.00. Wówczas też 
wręczone zostaną nagrody w 
konkursie plastycznym „Tczew-
skie przedszkolaki na rowery”. 

1. Przejazd zgodnie z zasada-
mi przejazdu zwartą kolum-
ną.

2. W przejeździe ulicami mia-
sta biorą udział wszelkie 
pojazdy napędzane siłą 
ludzkich mięśni.

3. Młodzież do 18. roku życia 
może wziąć udział w prze-
jeździe pod warunkiem po-
siadania karty rowerowej.

4. Dopuszczalny jest udział 
osób bez karty rowerowej 
pod warunkiem uczestni-
ctwa w zorganizowanej 
grupie pod opieką upraw-
nionej osoby/osób repre-
zentujących szkołę lub inną 
jednostkę opiekuńczo-wy-
chowawczą.

5. Każdy uczestnik przejazdu 
musi posiadać sprawny po-
jazd wyposażony zgodnie 
z przepisami Prawa o Ruchu 
Drogowym.

6. Wszyscy uczestnicy muszą 
poddać się obowiązkowi re-

Organizatorem konkursu jest 
prezydent Tczewa Mirosław 
Pobłocki, a nagrody to rowerki, 
hulajnogi i trampolina.

W ramach Pikniku organizatorzy 
(oba stowarzyszenia) planują 
przeprowadzić różne działania 
związane z mobilnością aktywną 
m.in. pokazy fitness na świeżym 
powietrzu, mini kursy chodzenia 
z kijkami nordic walking, konkur-
sy i zabawy na rowerze. Symula-
cje treningu jazdy rowerem po 
mieście – lekcje bezpieczeństwa 
z poradami ekspertów, lekcje 

bezpiecznego parkowania i po-
lecane metody zabezpieczenia 
rowerów przed kradzieżą, mobil-
ny serwis rowerowy z poradami 
eksperckimi. 

Dla dzieci i młodzieży organi-
zatorzy pikniku zaplanowali 
konkursy sprawnościowe oraz 
zabawy uliczne (guma, linka, ska-
kanki, klasy), warcaby plenerowe, 
trampolina. 

W czasie pikniku mobilności ak-
tywnej będzie można także wy-
konać metodą sitodruku nadruk 
związany z wybraną – ulubioną 
codzienną formą zrównoważo-
nego transportu (np. miło jeździć 
rowerem/chodzić pieszo/jeździć 
autobusem) lub wykonać przy-
pinkę o hasłem przewodnim pik-
niku MIŁObilności. Organizatorzy 
planują ponadto zorganizować 
po raz pierwszy w Tczewie – wy-
mienialnię rowerową – rowero-
wy pchli targ – będzie można 
wymienić lub odsprzedać sprzęt  
i gadżety rowerowe.

W trakcie pikniku będzie można 
posilić się zdrowym jedzeniem i pi-
ciem z food tracków, a całość dzia-
łań będzie mieć oprawę muzyczną 
– przygotowaną przez dj’a.

REGUlAMiN PRZEjAZdU RoWERoWEGo i PiKNiKU MoBilNoŚci AKtyWNEj 

jestracji wypełniając stosowny 
formularz przed startem.

7. Uczestnicy zobowiązani są do 
przejazdu w kamizelkach od-
blaskowych koloru żółtego.

8. Na trasie obowiązuje zakaz 
ścigania się.

9. Żaden z uczestników nie 
może wyprzedzać pilotów 
prowadzących kolumnę w po-
marańczowych kamizelkach. 
Kolumnę kończy również ro-
werzysta w pomarańczowej 
kamizelce.

10. Podczas jazdy w kolumnie na-
leży bezwzględnie przestrze-
gać bezpiecznej odległości 
między rowerami. 

11. Osoby biorące udział w prze-
jeździe robią to na własną od-
powiedzialność i zobowiąza-
ne są do zachowywania się w 
sposób niezagrażający innym 
uczestnikom przejazdu.

12. Uczestnikom przejazdu zabra-
nia się wnoszenia i posiadania 

broni lub innych niebezpiecz-
nych przedmiotów, materia-
łów wybuchowych, pirotech-
nicznych i tym podobnych.

13. Zabrania się udziału w prze-
jeździe osobom będącym pod 
wpływem alkoholu, środków 
odurzających lub psychotro-
powych.

14. Zabrania się posiadania, spo-
żywania i sprzedaży podczas 
przejazdu i zgromadzenia 
napojów alkoholowych, środ-
ków odurzających lub psycho-
tropowych.

15. Zabrania się sprzedawania, 
reklamowania, akwizycji 
i przeprowadzania zbiórek 
pieniężnych bez zgody orga-
nizatora.

16. Uczestnicy zobowiązani są 
do ścisłego wykonywania 
poleceń organizatora, policji, 
służb porządkowych i ratow-
niczych.

17. Osoby stwarzające zagroże-
nie dla innych uczestników, 

nieprzestrzegające posta-
nowień niniejszego regu-
laminu lub niestosujące 
się do poleceń podmiotów 
wymienionych wyżej mogą 
zostać usunięte z przejazdu 
lub przekazane policji.

18. Organizator nie musi po-
dawać przyczyny odmowy 
wstępu lub usunięcia z prze-
jazdu danej osoby.

19. W przypadku zaistnienia 
spraw spornych, nieure-
gulowanych niniejszym 
regulaminem decyzję po-
dejmuje przedstawiciel or-
ganizatora.

20. Osoby uczestniczące w prze-
jeździe zapoznane zostaną 
z regulaminem podczas ot-
warcia przejazdu oraz po-
przez stronę internetową 
Urzędu Miejskiego.

GrzeGorz PawLikowski

doradca prezydenta tczewa ds 
polityki rowerowej
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Do 30 września 
na ręce prze-
wodniczącego 
Rady Miejskiej 
można kiero-
wać wnioski o 
przyznanie Medalu „Pro Domo 
Trsoviensi”. Jest to wyróżnienie 
przyznawane przez Radę Miejską 
za znaczące zasługi dla Tczewa  
i jego mieszkańców.
Medal można przyznawać za 
działalność naukową, gospo-
darczą, społeczną, kulturalną  
i sportową oraz inne osiągnięcia 
promocyjne, przydające miastu 
splendoru lub wyraźne korzyści 
mieszkańcom. Może być przy-
znawany mieszkańcom miasta 
oraz osobom spoza Tczewa.

Kandydatów do wyróżnienia 
zgłaszają instytucje, organizacje, 
zakłady pracy i inne formalno-
prawne zbiorowości oraz grupy 
składające się z co najmniej 30 
mieszkańców Tczewa. Do wnio-
sku należy dołączyć szczegółowe 
uzasadnienie. Złożone wnioski 
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.

Do tej pory przyznanych zostało 
35 Medali „Pro Domo Trsoviensi”.

„pro domo trsoviensi” 

zgłOś kandydata

Do tej pory Medale „Pro Domo Trsoviensi” 
otrzymali: 
Franciszek Fabich, wyższa Szkoła 
Morska w Gdyni, miasto witten, 
Roman landowski, Obwód leczni-
ctwa Kolejowego w Tczewie, Jerzy 
Kubicki, Tadeusz Abt, Janusz Kortas, 
Czesław Glinkowski, henryk lemka, 
Elżbieta Grzenkowska -hawryluk, 
Józef Krawczykiewicz, włodzimierz 
Ziółkowski, Mieczysław Polewicz, 
Mieczysław Izydorek, Urszula Gieł-
don, Norbert Jatkowski, Stanisław 
Zaczyński, Józef Ziółkowski, Koło 
Polskiego Związku Filatelistów nr 
5 w Tczewie, hugo Fortenbacher, 
Brunon Drewa, Tadeusz Grys, Adam 
Murawski, Kazimierz Ickiewicz, 
Józef Bejgrowicz, Jan Stachowiak, 
Bernard Kapich, Adam Przybyłow-
ski, Józef Golicki, Janice lynn Sherry, 
Eugeniusz Markowicz, Jan Szymała, 
Tadeusz Magdziarz.

Obozowiczów odwiedzili 
przedstawiciele samorządu 

miasta – prezydent Tczewa Miro-
sław Pobłocki, skarbnik miasta 
Helena Kullas oraz przewodni-
czący Rady Miejskiej Mirosław 
Augustyn. 
Członkowie Harcerskiej Orkiestry 
Dętej, co roku – już od ponad 30 

harcerska Orkiestra dęta ćwiczyła i wypOczywała
Młodzi muzycy z harcerskiej Orkiestry Dętej odpoczywają i ćwiczy nowy repertuar na obozie w Olpuchu.

Obóz w Olpuchu – w strugach deszczu

lat mają swoją letnią bazę w Ol-
puchu. Piękne miejsce w sąsiedz-
twie jeziora i lasów sprzyja waka-
cyjnemu wypoczynkowi, ale dla 
tczewskich harcerzy to nie tylko 
czas na relaks. – Codziennie, nie-
zależnie od pogody, odbywają 
się próby i ćwiczenia orkiestry – 
mówi Magdalena Kubicka-Net-

ka, dyrygentka orkiestry. – To, że 
tylu członków orkiestry spędza 
trzy tygodnie razem pozwala im 
wiele się nauczyć i przećwiczyć 
nowy repertuar. 
Próby odbywają się niezależnie 
od pogodny – służy im specjalny 
duży namiot, który jest wykorzy-
stywany również jako świetlica.
Najmłodsi orkiestranci mają 7-8 
lat, najstarsi to kadra i instrukto-
rzy. Dla wielu przygoda z orkie-
strą to tradycja rodzinna, grali 
tu ich rodzice, a nierzadko także 
dziadkowie.
Oprócz zajęć muzycznych,  
w Olpuchu toczy się normalne 
obozowe życie – apele, poranne 
zaprawy, gry, zabawy, wycieczki, 
kąpiele w jeziorze. Nad atrakcyj-
nym wypoczynkiem czuwa ka-
dra, ale nie sposób nie docenić 
pań kucharek, które jak podkre-
ślają obozowicze, dobrze dbają  
o harcerskie żołądki. 

M.M.
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Obozowiczów odwiedzili przedstawiciele  samorządu miasta

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) 
zostały wywieszone:
 wykaz nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 39/7, obręb 8, KW nr GD1T/00016853/4, 

położonej w Tczewie przy ul. Mikołaja Kopernika, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w części 
o powierzchni 10 m2, w celu prowadzenia punktu gastronomicznego;

 wykaz nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 29, obręb 11, KW nr GD1T/00017957/0, 
położonej w Tczewie przy al. Kociewskiej, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w celu wywie-
szenia baneru reklamowego o powierzchni 7m2.

OgłOszenia
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Kultura

Rewia Orkiestr Dętych zgro-
madziła liczną publiczność. Nic 
dziwnego – muzycy pokazali 
bardzo atrakcyjny repertuar: 
muzycy grali, śpiewali, maszero-
wali, był pokaz musztry parad-
nej, występy mażoretek. Oprócz 
muzyki marszowej, usłyszeliśmy 
wiele ponadczasowych prze-
bojów, muzykę filmową (m.in.  
z „Gwiezdnych wojen”), muzykę 
z repertuaru np. Deep Purple czy 
rodzimej grupy VOX.
Wystąpiło 5 orkiestr dętych:
• Orkiestra Morskiego Oddzia-

łu Straży Granicznej
• Orkiestra Wojskowa z Elbląga
• Orkiestra Dęta ze Świecia  

(z mażoretkami)
• Młodzieżowa Orkiestra Dęta 

z Iławy
• Harcerska Orkiestra Dęta ze 

Świecia.
M.M.

18 orkiestr dętych z Polski i z 
Ukrainy wzięło udział w Nad-

bałtyckim Festiwalu Orkiestr Dę-
tych, który odbył się w czerwcu w 
Gniewinie, Czymanowie i Gdańsku. 
W czasie koncertów i parad zapre-
zentowały się amatorskie zespoły 
oraz muzycy z Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych. Nadbałtycki Festiwal 
Orkiestr Dętych, który odbywał się 
pod hasłem „Swoje pokochajcie, 
sąsiadów poznawajcie” zorganizo-
wało Nadbałtyckie Centrum Kul-
tury w Gdańsku już po raz trzeci. 
Nasza Harcerska Orkiestra Dęta 
zajęła pierwsze miejsce.

Tczewska orkiestra wystąpiła  
w składzie:
Magdalena Kubicka-Netka – dy-
rygentka

tczewianie najlepsi na nadbałtyckim Festiwalu Orkiestr dętych

Zuzanna Freza, Agnieszka Hardt, 
Żaklina Kowalkowska, Julia Ro-
zumek, Emilia Schonfeld, Maria 

Lewandowska, Marcelina Gniew-
kowska, Zofia Wenta, Marcin Ma-
rzejon, Dominik Brzozowski, Julia 

Hardt, Zuzanna Niedziałkowska, 
Urszula Cieślik, Ola Netka, Kor-
nelia Kraska, Aleksandra Tomasik, 
Kinga Kraska, Karol Pieczewski, 
Wiktoria Kowalkowska, Emilia 
Wilczewska, Daria Piankowska, 
Agata Pustkowska, Tymoteusz 
Dubiński, Maciej Konieczny, Piotr 
Piechowski, Konrad Elszkowski, 
Adam Hardt, Jan Elszkowski, Mar-
cin Elszkowski, Piotr Zacharek, 
Adam Januszkiewicz, Maciej Zie-
mann, Michalina Szpak, Antoni-
na Cieślik, Andrzej Netka,Jędrzej 
Ożga, Paweł Tumialis, Kacper Kra-
ska, Wojtek Turski, Wojtek Kaszu-
bowski, Piotr Juchniewicz, Robert 
Kraska, Michał Dzięcielski, Karol 
Chyła, Bartosz Haftkowski, Julia 
Kaszubowska, Grzegorz Domb-
rowski, Ksawery Wołoszyk.

harcerska Orkiestra Dęta z Tczewa zdobyła pierwsze miejsce na Nadbałtyckim Festiwalu Orkiestr Dętych.

Orkiestry dęte zagrały na bulwarze
Pięć orkiestr dętych wystąpiło 
19 czerwca na Bulwarze Nadwi-
ślańskim. Impreza towarzyszyła 
Dniom Ziemi Tczewskiej.
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– Czekaliśmy na 2 lipca z wielkimi 
emocjami, bo to zawsze ogrom-
na satysfakcja móc zaprezento-
wać zwiedzającym nowy obiekt 
– mówi szymon Kulas, zastępca 
dyrektora Narodowego Muzeum 
Morskiego i kierownik projektu 
CKWS – Mieliśmy nadzieję, że 
spodoba się on tak samo jak nam 
i że goście zachwycą się odrestau-
rowanymi jachtami, zainteresują 
się jak działa potężna suwnica  
i jak pracuje skaner, będą podzi-
wiać zabytki, które eksponujemy 

centrum konserwacji wraków statków – otwarte i zaprasza
2 lipca pierwsi zwiedzający prze-
kroczyli próg Centrum Konser-
wacji wraków Statków w Tczewie 
– nowej filii Narodowego Muze-
um Morskiego w Gdańsku. CKwS 
to pracownie konserwatorskie, 
magazyn studyjny, miejsce na-
uki i zabawy, a przede wszystkim 
poznania, jak naprawdę wygląda 
praca w muzeum.

w niecodzienny sposób. Było też 
w oczekiwaniu trochę niepewno-
ści, bo proponujemy coś zupełnie 
nowego, jesteśmy pionierami i 
działamy w określonej niszy te-
matycznej. Jednak pierwsze 
zachwyty i gratulacje od zwie-
dzających tylko potwierdziły, że 
nietuzinkowe projekty i nieszab-
lonowe rozwiązania to coś na co 
czekają goście każdego muzeum 
– dodaje szymon Kulas.
Narodowe Muzeum Morskie w 
Gdańsku to instytucja, która ma w 
swojej ofercie aż dziewięć zupeł-
nie różnych oddziałów. Centrum 
Konserwacji Wraków Statków to 
oddział najmłodszy w rodzinie 
i tak, jak inne filie, ma odrębny, 
mocno zaznaczony charakter. 
Zbudowany w 2016 roku CKWS 
to jedno z niewielu miejsc w kraju, 
gdzie można podejrzeć muzeal-
nych konserwatorów przy pracy, 

poznać historię polskiego żeglar-
stwa, dowiedzieć się, jak kiedyś 
budowano łodzie i statki oraz sko-
rzystać z oferty edukacyjnej.

W dniu otwarcia zwiedzający 
mogli poznać nową placówkę 

od podszewki: odwiedzić miej-
sca, które na co dzień są dla 
gości muzealnych niedostępne, 
jak np. pracownia RTG i praco-
wania modelowania 3D oraz 
porozmawiać z pracownikami 

– kuratorami i edukatorami, któ-
rzy opowiadali chętnym o eks-
ponatach tczewskiego oddziału 
oraz swojej pracy. – To bardzo 
budujące dla każdego muzeal-
nika widzieć prawdziwe zainte-
resowanie i ciekawość – mówi 
irena Rodzik, kierownik Działu 
Konserwacji Muzealiów w NMM 
– Otwarcie nowego oddziału tyl-
ko wyostrzyło nam apetyty: cze-
kamy na następne dni otwarte, 
Noce Muzeów czy oprowadzania 
kuratorskie. Lubimy naszych go-
ści i mamy nadzieję, że będziemy 
się widywać częściej.

centrum Konserwacji Wraków 
statków czynne jest w sezonie 
letnim przez cały tydzień, od 
10.00 do 16.00. 

aLeksandra PieLechaty

narodowe MuzeuM Morskie  
w Gdańsku
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społeczeństwo

Organizatorzy IX Festiwalu Twór-
czości Kociewskiej im. Romana 
landowskiego zapraszają dzieci i 
młodzież do udziału w artystycznej 
rywalizacji.
Finał festiwalu odbędzie się w li-
stopadzie (15-17.11), ale już dziś 
warto zastanowić się nad reper-
tuarem.
W ubiegłym roku w festiwalu 
wzięło udział ponad 300 mło-
dych artystów z trzech powiatów 
– tczewskiego, starogardzkiego  
i świeckiego.
Głównym organizatorem i ko-
ordynatorem konkursu jest To-
warzystwo Miłośników Ziemi 
Tczewskiej, a współpracują z nim 
tczewskie placówki: Miejska Bi-

Ogłoszony w kwietniu konkurs 
nie został rozstrzygnięty, dlate-
go prezydent Tczewa Mirosław 
Pobłocki zaprasza ponownie do 
udziału w konkursie na koncep-
cję muralu, który ozdobi ścia-
nę szczytową budynku przy al. 
Zwycięstwa 3. Tematyka muralu 
powinna być związana z Tcze-
wem – jego tradycją, historią lub 
współczesnością.

Konkurs jest otwarty – za zgodą 
rodziców mogą w nim uczestni-
czyć także osoby niepełnoletnie.

Koncepcja może być wykonana  
w dowolnej technice (rysunek, 
szkic, projekt graficzny) i formacie, 
z zachowaniem proporcji (wymia-
ry ściany to 10 m – podstawa i 17 
m – wysokość). Można wykonać 
więcej niż jeden projekt.

TERMIN dostarczenia prac – do 30 
września br. Konkurs zostanie roz-
strzygnięty w do 15 października 
br. Pula nagród wynosi 3 tys. zł.

Więcej informacji – w Biurze 
Rzecznika Prasowego UM, tel. 58 
77 59 322. Regulamin konkursu 
oraz kartę zgłoszenia można tak-
że pobrać ze strony: www.wro-
tatczewa.pl

M.M.

Tadeusz Abt od 65 lat współtworzy 
kulturę muzyczną Tczewa. Eduko-
wał muzycznie trzy pokolenia 
tczewian.
Protestancka rodzina Abtów po-
chodzi z Westfalii. W latach 20. XX 
wieku Abtowie osiedlili się na Po-
morzu. 30 lipca 1931 roku w Tcze-
wie urodził się Tadeusz Abt, z mat-
ki Kamili i ojca Wilhelma. W wieku 
7 lat grał już na fortepianie.
U schyłku wojny Tadeusz Abt 
utracił ojca. Mając zaledwie 14 lat 
skazany był na utrzymanie rodzi-
ny. Dlatego przez wiele lat łączył 
edukację z rolą pianisty.  
Debiut muzyczny T. Abta miał 
miejsce w kawiarni „Mocca” w 
Tczewie. Grał tutaj tanga, walce 
i miniatury fortepianowe. Jego 
talent kompozytorski objawił 

Zarząd Miejski Polskiego Ko-
mitetu Pomocy Społecznej 

w Tczewie oraz dzieci i wycho-
wawcy Świetlicy Środowiskowo-
Sąsiedzkiej w Tczewie składają 
serdeczne podziękowania Firmie 
Flex w Tczewie za dostarczenie 
materiałów do wykonania muralu 
w ogródku sąsiedzkim świetlicy 
przy ul. Zamkowej 26. Przede 
wszystkim słowa uznania kieru-
jemy do osób prywatnych, przy-
jaciół świetlicy, którzy ten mural 
wykonali, poświęcając swój wol-
ny czas. Mural ten stanowi wzór 
wielokierunkowej współpracy 
sąsiedzkiej i bezinteresownych 
działań na rzecz naszego miasta. 

nOwy mural na zamkOwej kolejny konkurs  
na koncepcję muraluw Tczewie pojawił się kolejny mural - tym razem nie przy al. Zwycięstwa, ale na ścianie  świetlicy przy ul. 

Zamkowej.

Do końca września czekamy na 
koncepcję muralu, który ozdobi 
ścianę szczytową bloku przy al. 
Zwycięstwa 3 w Tczewie.

PoPRzeDnI konkURs  
bez RozsTRzyGnIęCIa
27 czerwca zebrała się komisja 
oceniające prace nadesłane na 
konkurs dotyczący koncepcji 
kolejnego tczewskiego mura-
lu. Swoje prace zgłosiło 40 au-
torów. Niektórzy przygotowali 
po kilka koncepcji – łącznie 
otrzymaliśmy 69 prac. Nieste-
ty, komisja konkursowa nie 
wyłoniła pracy, która ozdobi  
ścianę szczytową kolejnego 
bloku przy al. Zwycięstwa. 
Stąd decyzja o ponownym 
ogłoszeniu konkursu.

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 wie-
ku przedszkolnym i szkolnym,  
w tym do placówek oświatowych 
wszystkich poziomów edukacyj-
nych, domów kultury i placówek 
wychowania pozaszkolnego.

Impreza ma charakter regionalny. 
Jej cele to m.in. poznanie twór-
ców kociewskich i ich utworów, 
pielęgnowanie tożsamości lokal-
nej, zwiększenie poczucia więzi 
z regionem, kulturą i mieszkań-

cami Kociewia, podnoszenie kul-
tury żywego słowa, inspirowanie  
i promowanie własnej twórczości 
uczestników festiwalu, kształto-
wanie aktywnej postawy miesz-
kańców regionu wobec różnych 
dziedzin kultury.
Kategorie konkursowe:
• recytacje poezji i prozy
• inscenizacje
• programy słowno-muzyczne
• juwenilia literackie (utwory 

młodych literatów)
• prace plastyczne.

Festiwal odbędzie się pod patro-
natem prezydenta Tczewa Miro-
sława Pobłockiego.

Więcej informacji: www.tmzt.
tczew.pl

iX Festiwal twórczOści kOciewskiej

się podczas jubileuszu 700-lecia 
Tczewa. W 1960 roku do słów 
Józefa Dylkiewicza napisał mu-
zykę do wierszy „Tczewianki”  
i „Tczew jest miastem kolejarzy”. 
W późniejszych latach rozwinę-
ła się współpraca pana Tadeusza  
z poetą, regionalistą i redaktorem 
Romanem Landowskim. Duet 
Abt/Landowski odnosił sukcesy 
muzyczne także poza Tczewem.

W połowie lat 60. ubiegłego wie-
ku Tadeusz Abt zawodowo  zwią-
zał się z Domem Kultury Kolejarza, 
jako instruktor i kierownik arty-
styczny. Akompaniował i uczył 
sztuki muzycznej m.in. Teatrzyk 
„Baj” (1965-1990) i Zespół Pieśni  
i Tańca „Kolejarz”. T. Abt obsługi-
wał muzycznie wiele imprez w 
Zespole Szkół Kolejowych w Tcze-
wie, począwszy od 1977 roku.

Mało znana jest rola T. Abta w mu-
zyce popularnej, szczególnie mło-
dzieżowej. Wspierał on muzycznie 
kultowy zespół „Kamyki”. W drugiej 
połowie lat 70. współpracował  
z znakomitym zespołem „Spes”.  
I „Kamyki” i „Spes” - to „kapele”, 
które odnosiły sukcesy na ogól-
nopolskich przeglądach muzycz-
nych. Nie bez racji uchodzi T. Abt 
za odkrywcę i promotora indywi-
dualnych talentów artystycznych. 
Wymieńmy te najbardziej znane 
nazwiska estrady: Ryszard Karczy-
kowski, Ewa i Krystyna Raszeja, 
Marek Regulski, Janina Potudin, 
Halina Malak i Barbara Siejka.  
Od ponad 40 lat T. Abt współtwo-
rzy dorobek artystyczny Chóru 
Męskiego „Echo” jako akompa-
niator, aranżer i korepetytor. 

Jan kuLas

85. lecie tadeusza abta
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Ogłoszenia

szkoła

wyPRawka szkolna
Zgodnie z Rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 5 lipca 
2016 r. w sprawie szczegółowych 
warunków udzielania pomocy 
finansowej uczniom na zakup 
podręczników i materiałów 
edukacyjnych, pomoc w formie 
dofinansowania jest udzielana 
uczniom:

•	 słabowidzącym, niesłyszącym 
lub słabosłyszącym, z niepeł-
nosprawnością intelektualną 
w stopniu lekkim, umiarko-
wanym lub znacznym, z nie-
pełnosprawnością ruchową, 
w tym afazją, z autyzmem, 
w tym z zespołem Asperge-
ra oraz uczniom z niepełno-
sprawnościami sprzężonymi, 
w przypadku gdy jedną z nie-
pełnosprawności jest niepeł-
nosprawność wymieniona 
wyżej, posiadającym orze-
czenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego, uczęszczającym 
w roku szkolnym 2016/2017 
do szkół podstawowych – klas 
VI, gimnazjów – klas III i szkół 
ponadgimnazjalnych: zasad-
niczych szkół zawodowych, 
liceów ogólnokształcących, 
techników lub szkół specjal-
nych przysposabiających 
do pracy dla uczniów z upo-
śledzeniem umysłowym w 
stopniu umiarkowanym lub 
znacznym oraz dla uczniów 
z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi.

•	 z niepełnosprawnością inte-
lektualną w stopniu umiar-
kowanym lub znacznym 
oraz uczniowie z niepełno-
sprawnościami sprzężonymi,  
w przypadku gdy jedną z nie-
pełnosprawności jest niepeł-
nosprawność intelektualna w 
stopniu umiarkowanym lub 
znacznym uczęszczających 
w roku szkolnym 2016/2017 
do klas I-III i VI szkoły podsta-
wowej, klasy III gimnazjum  
i szkoły ponadgimnazjalnej, 
dofinansowanie obejmuje 
również zakup materiałów 
edukacyjnych.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, 
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miej-
skiego w Tczewie (II piętro) zostały 
wywieszone:
• wykaz nieruchomości gruntowej, 
oznaczonej jako działka nr 178, obręb 
4, kw nr GD1T/00037946/6, położo-
nej w Tczewie przy ul. armii krajowej, 
przeznaczonej do oddania w dzierżawę 
w celu posadowienia nośnika reklamy 
o powierzchni reklamowej 13 m2;
• wykaz nieruchomości gruntowej, 
oznaczonej jako działka nr 80, obręb 
11, kw nr GD1T/00017957/0, położo-
nej w Tczewie przy ul. jagiellońskiej, 
przeznaczonej do oddania w dzierżawę 
w celu posadowienia nośnika reklamy 
o powierzchni reklamowej 16 m2;
• wykaz nieruchomości gruntowej, 
oznaczonej jako działka nr 88/105, 
obręb 5, kw nr GD1T/00025352/8, po-
łożonej w Tczewie przy ul. władysława 
jagiełły, przeznaczonej do oddania w 
dzierżawę w części o powierzchni 12 
m2, w celu prowadzenia działalności 
handlowo-usługowej;
• wykaz nieruchomości gruntowej, 
oznaczonej jako działka nr 360/13, 
obręb 6, kw nr GD1T/00016851/0, po-
łożonej w Tczewie przy ul. Pomorskiej, 
na której posadowiony jest lokal użyt-
kowy o powierzchni użytkowej 38,30 
m2, przeznaczony do ponownego od-
dania w najem w celu prowadzenia 
działalności handlowej i usługowej;
• wykaz nieruchomości gruntowej, 
oznaczonej jako działka nr 189/1, 
obręb 10, kw nr GD1T/00016855/8, 
położonej w Tczewie przy ul. Targowej, 
przeznaczonej do oddania w dzierżawę 
w części o powierzchni 30 m2, w celu 
ustawienia pasieki – 30 uli;
• wykaz nieruchomości gruntowych, 
oznaczonych jako działka nr 422/11, 
obręb 10, kw nr GD1T/00015038/8 
położona przy ul. Tczewskich sa-
perów oraz działka nr 29, obręb 11, 
kw nr GD1T/00017957/0, położona 
przy al. kociewskiej, przeznaczonych 
do oddania w dzierżawę, w częściach o 
powierzchni 12 m2 każda, w celu usta-
wienia dwóch nośników reklamy;
• wykaz nieruchomości zabudowanej, 
stanowiącej własność Gminy Miejskiej 
Tczew, położonej w Tczewie przy ul. 
sambora 5 (działka nr 757, obr. 8, o pow. 
1444 m2), przeznaczonej do sprzedaży w 
drodze przetargu ustnego nieograniczo-
nego na cele mieszkaniowo-usługowe;
• wykaz nieruchomości gruntowej, ozna-
czonej jako część działki nr 832/1, obręb 
9, kw nr GD1T/000065, ul. orkana, na 
której znajduje się wiata śmietnikowa, 
przeznaczona  do oddania w dzierżawę.

sprawdź, czy twoje dziecko może otrzymać pomoc

wyprawka i stypendium szkOlne
Wyprawka szkolna i stypendium szkolne to formy pomocy 
uczniom z rodzin o niskich dochodach. Celem programów jest 
wyrównanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju eduka-
cyjnego. 

W zależności od rodzaju i stopnia 
niepełnosprawności, a także kla-
sy i rodzaju szkoły, maksymalna 
wartość pomocy może wynieść 
od 175 zł do 770 zł
Wniosek składa się do dyrek-
tora szkoły, do której uczeń 
będzie uczęszczał w roku szkol-
nym 2016/2017, w terminie do 
12 września 2016 r.
Po otrzymaniu przez szkoły, zło-
żonych wniosków od rodziców, 
dyrektor placówki przesyła do 
Urzędu Miejskiego w Tczewie li-
stę uczniów zakwalifikowanych 
do otrzymania pomocy (do dnia 
14 września br.). Po tym termi-
nie rodzice uczniów zakwalifi-
kowanych do dofinansowania 
i uczęszczających do szkół nie 
podlegających Gminie Miejskiej 
Tczew powinni zgłosić się do 
UM Wydział Edukacji w celu uzy-
skania dofinansowania. Wypłata 
nastąpi w momencie otrzymania 
środków z Pomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego. 
W 2015 r. na wyprawki szkolne wy-
dano około 72 tys. zł.
Więcej informacji: Wydz. Eduka-
cji Urzędu Miejskiego (tel. 58 77 
59 327 oraz 58 77 59 326).

sTyPenDIUM szkolne 
Miesięczny dochód na osobę w 
rodzinie nie może przekroczyć 
kwoty kryterium dochodowego 
tj. 514 zł (netto). Wnioski skła-
da się w Wydz. Edukacji Urzędu 
Miejskiego w Tczewie.
termin składania wniosków: 
do 15 września, a dla słuchaczy 
kolegiów nauczycielskich – do 15 
października.
Stypendium szkolne jest przyzna-
wane na okres nie dłuższy niż od 
września do czerwca w danym 
roku szkolnym, a przypadku słu-
chaczy kolegiów nauczycielskich, 
nauczycielskich kolegiów języ-
ków obcych i kolegiów pracowni-
ków służb społecznych na okres 
nie dłuższy niż od październi-
ka do czerwca w danym roku 
szkolnym.
Stypendium szkolne może być 
udzielane uczniowi na:

• całkowite lub częściowe 
pokrycie kosztów udziału 
w zajęciach edukacyjnych 
wykraczających poza za-
jęcia realizowane w szkole  
w ramach planu nauczania 
(np. wyrównawcze zajęcia 
edukacyjne, zajęcia dla dys-
grafików, dyslektyków, logo-
pedyczne, przedsięwzięcia 
realizowane przez szkołę jak 
wyjścia/wyjazdy do kina, tea-
tru, wycieczki szkolne itp.);

• całkowite lub częściowe po-
krycie kosztów udziału w 
zajęciach edukacyjnych rea-
lizowanych poza szkołą, np. 
nauki języków obcych, zajęć 
muzycznych, komputero-
wych, sportowych;

• pomoc rzeczową o charakte-
rze edukacyjnym (np. zakup 
podręczników, lektur, słow-
ników, multimedialnych pro-
gramów edukacyjnych, kom-
putera, zakup wyposażenia 
ucznia w związku z udziałem 
w zajęciach realizowanych 
poza szkołą np. zakup instru-
mentu muzycznego, zakup 
okularów);

• całkowite lub częściowe po-
krycie kosztów związanych  
z pobieraniem nauki poza 
miejscem zamieszkania  
w szczególności: transportu 
środkami komunikacji zbioro-
wej, zakwaterowania w bursie, 
internacie ( z wykluczeniem 
opłat za wyżywienie).

Wypłata stypendium szkolne-
go następuje poprzez zwrot 
wydatków (w przypadku ucz-
niów szkół podstawowych  
i gimnazjów, wydatki te musi za-
akceptować dyrektor placówki  
i główna księgowa, a w przypad-
ku pozostałych uczniów – naczel-
nik Wydz. Edukacji UM.

W ub. roku na stypendia szkolne 
wykorzystanych zostało ponad 
647 tys. zł 

Szczegółowe informacje można 
otrzymać w Wydz. Edukacji Urzę-
du Miejskiego (tel. 58 77 59 395, 
58 77 59 326 ).
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Gospodarka

ul. Obrońców Westerplatte 3 w Tczewie
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Dom PrzeDsiębiorcy w tczewie
Program współfinansowany 
przez Unię Europejską  
z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego  
oraz Gminę Miejską Tczew

5 lipca w Urzędzie Miejskim w 
Tczewie odbyło się spotkanie z 
przedstawicielami PAIZ w ramach 
konkursu „Grunt na medal”. Nasz 
konkursowy teren „NCT – Nowe-
go Centrum Tczewa” (po dawnej 
jednostce) zakwalifikował się do II 
etapu ogólnopolskiego i jest jed-
nym z 5 w woj. pomorskim, które 
walczą o tytuł „Grunt na medal”. 
Nowe Centrum Usługowe (NCT) 
to teren powojskowy zlokalizo-
wany w miejscu węzłowym dla 
rozwoju Tczewa. Położone jest w 
bezpośrednim sąsiedztwie drogi 

nct w ii etapie konkursu „grunt na medal”

1 września już po raz 5 rozpocznie 
się nabór w konkursach „Mój Bi-
znesplan” skierowanego do mło-
dzieży ponadgimnazjalnej oraz 
„Przedsiębiorca Roku”. 

Do konkursu „Przedsiębiorca 
Roku” można będzie zgłaszać 
firmy mikro, małe oraz średnie 
– wypełniając ankietę zgłosze-
niową dostępna na stronie www.

26 lipca o godz. 18:00 odbyło się 
spotkanie przedsiębiorców pro-
wadzących swoją działalność na 
Starym Mieście. Do Domu Przed-
siębiorcy, przybyła liczna grupa 
przedsiębiorców, którzy chcieli 
podzielić się swoimi uwagami jak 
i pomysłami na rozwój starówki.

Spotkanie było okazją do rozmo-
wy na temat procesu rewitalizacji 
w związku z prowadzonymi dzia-
łaniami na rzecz odnowy obsza-
rów zdegradowanych społecznie 
i gospodarczo. Przedsiębiorcy 
byli zainteresowani oraz kwestii 
wizją władz miasta w zakresie 
wspierania przedsiębiorczości.

Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim przedsiębiorcom, którzy 
poświęcili swój czas i aktywnie 
włączyli się do dyskusji.

przedsiębiorcy dyskutowali o rewitalizacji… 

Działania są realizowane w ra-
mach projektu „Gminny Program 
Rewitalizacji miasta Tczewa” 
współfinansowanego ze środków 
Funduszu Spójności w ramach 
Programu Operacyjnego Pomoc 

Techniczna 2014 – 2020 oraz bu-
dżetu Państwa. Podczas spotkań 
zostaną przeprowadzone bada-
nia ankietowe, które pozwolą na 
poznanie potrzeb i oczekiwań 
interesariuszy.

krajowej nr 91 (Al. Solidarności), 
łączącej Gdańsk z południem 
Polski, oraz ul. Wojska Polskiego 
– łączącej obszar z historycznym 
centrum i nadwiślańskimi bulwa-
rami, oddalonymi o około 1 km. 
NCT znajduje się w odległości 
około 700 m od Zintegrowanego 
Węzła Transportowego – kom-
pleksu dworców kolejowego i au-
tobusowego, którym towarzyszy 
centrum handlowe. Do węzła au-
tostrady A1 jest około 6 km.

Polska Agencja Informacji i Inwe-
stycji Zagranicznych, we współ-
pracy z Marszałkami Województw 

oraz Regionalnymi Centami 
Obsługi Inwestora, zakończyła 
pierwszy etap VII edycji Ogól-
nopolskiego Konkursu „Grunt na 
Medal” 2016 promującego tere-
ny kompleksowo przygotowane 
pod inwestycje produkcyjne. 
Konkurs jest organizowany pod 
patronatem Wicepremiera, Mi-
nistra Rozwoju Pana Mateusza 
Morawieckiego oraz Związku 
Województw Rzeczypospolitej 
Polskiej.

Celem Konkursu jest wyłonienie 
i promocja najlepszych terenów 
pod inwestycje produkcyjne,  

Dla wszystkich zainteresowanych 
możliwe jest zgłoszenie swoich 
uwag i propozycji dot. procesu 
rewitalizacji poprzez:

• drogą elektroniczną na adres: 
rewitalizacja@um.tczew.pl;

• drogą korespondencyjną na 
adres: Wydział Rozwoju Mia-
sta Urzędu Miejskiego w Tcze-
wie, plac Marszałka Józefa Pił-
sudskiego 1, 83-110 Tczew;

• bezpośrednio do Urzędu Miej-
skiego w Tczewie, plac Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego 1, 
83-110 Tczew w godzinach 
pracy Urzędu Miasta

Istnieje możliwość zgłoszenia 
propozycji przedsięwzięcia rewi-
talizacyjnego, szczegóły znajdą 
Państwo na stronie: www.rewi-
talizacja.tczew.pl 

a w efekcie przyczynienie się do 
zwiększonego napływu inwesty-
cji zagranicznych do Polski.

Przedstawiciele Centrów Obsługi 
Inwestorów spośród nadesłanych 
ofert wybrali tereny, które przeszły 
do II etapu konkursu. W tegorocz-
nej edycji wybrany zostanie jeden 
zwycięski teren w każdym wo-
jewództwie. Nagrodzone tereny 
będą promowane przez PAIZ wśród 
inwestorów zagranicznych zainte-
resowanych rozpoczęciem bądź 
rozszerzeniem działalności gospo-
darczej w Polsce. Wyniki konkursu 
poznamy w październiku.

ruszają konkursy dla przedsiębiorczych…
dp.tczew.pl. Wybór „Przedsiębior-
cy Roku” nastąpi w dwóch kate-
goriach mikro oraz małe 

W konkursie „Mój Biznesplan” 
udział może wziąć młodzież 
ze szkół ponadgimnazjalnych,  
w tym roku pomysły na biznes 
muszą być związane z działalnoś-
cią na Starym Mieście. W miesią-
cu wrześniu i październiku od-
będą się w Domu Przedsiebiorcy 

specjalne warsztaty dla młodzie-
ży, biorącej udział w konkursie, 
podczas których będzie okazja 
do skonsultowania biznesplanu 
i nauczenia się podstaw przed-
siębiorczości.

Zgłoszenia – wzór biznesplanu 
dostępny będzie również na stro-
nie www.dp.tczew.pl . Dla zwy-
cięzców przewidziano atrakcyjne 
nagrody rzeczowe. 

Wszyscy chętni do wzięcia udzia-
łu w konkursach mają czas do 31 
października na przesyłanie nam 
swoich zgłoszeń. Serdecznie zapra-
szamy do wzięcia udziału w konkur-
sach.  W przypadku pytań prosimy 
o kontakt z Domem Przedsiębiorcy 
w Tczewie – Biuro Wspierania Przed-
siębiorczości Urzędu Miejskiego  
w Tczewie tel. 58 777 53 41/42 
– info@dp.tczew.pl 
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Krótko
 Promocja książek  

k. Ickiewicza
Miejska Biblioteka Publiczna ser-
decznie zaprasza na promocję 
publikacji Kazimierza Ickiewi-
cza: „Zbrodnia w Szymankowie. 
1 września 1939 r.” oraz „II wojna 
światowa wybuchła w Tczewie” 
(wydanie uzupełnione).
Spotkanie z autorem odbędzie 
się w poniedziałek 29 sierpnia o 
godz. 17.30 w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej, ul. J. Dąbrow-
skiego 6). 
Wstęp wolny.

 Pożegnanie lata na Górkach
Stowarzyszenie „Wspólnie 
dzieciom” zaprasza wszystkich 
mieszkańców Tczewa na impre-
zę „Pożegnanie lata”. Impreza od-
będzie się w sobotę, 17 września 
2016 na osiedlu Wincentego Wi-
tosa (Górki), na skwerze między 
ulicami Malczewskiego i Stani-
sławskiego. Czas trwania impre-
zy od godz. 12.00 do 16.00.
Zapraszamy dzieci i dorosłych na 
konkursy, zabawy i do sportowej 
rywalizacji. Na wszystkich uczest-
ników czekają nagrody rzeczo-
we. W kawiarence można będzie 
poczęstować się kawą, herbatą  
i ciastami domowej roboty.

 TCsiR zaprasza  
na naukę pływania

Tczewskie Centrum Sportu i Re-
kreacji informuje, iż trwają za-
pisy na nowy sezon nauki pły-
wania. Zajęcia będą prowadzili 
wykwalifikowani instruktorzy 
– przez 6 dni w tygodniu, już 
od 5 września. 
Grupy tworzone są według:
• umiejętności pływania 

(początkujący, kontynuacja, 
średnio zaawansowany itd.)

• wieku,
• docelowego miejsca nauk 

(mały lub duży basen).
TCSiR zapewnia:
• fachową opiekę instrukto-

rów i ratowników WOPR,
• małe grupy,
• bezstresową naukę po-

przez zabawę.
Istnieje możliwość indywidualnej 
nauki. Szczegółowe informacje i 
zapisy od poniedziałku do piątku 
w sekretariacie TCSiR (ul. Wojska 
Polskiego 28A p.I) lub pod nume-
rem telefonu 58 531 46 26.

Dzięki dotacji z Urzędu Miasta 
i firmy Eaton- naszego przy-

jaciela od wielu lat, dzieci brały 
udział między innymi w takich 
wycieczkach jak:

• wyjazd do ZOO w Gdańsku
• rejs statkiem na Westerplatte
• zwiedzanie Zamku w Malborku
• wyjazd do Grodziska Owidz  

i zapoznanie się z historią 
średniowiecza

• wyjazd do Świata Labiryn-
tów w Blizinach

Do regulaminu z poprzed-
niej edycji wprowadziliśmy 

dwie zmiany – nagrody będą nie 
rzeczowe, ale finansowe. Pula 
nagród to 3,5 tys. zł. Ponadto 
na konkurs można złożyć więcej 
zdjęć – maksymalnie 8.

Tak jak we wcześniejszych edy-
cjach zdjęcia powinny przedsta-
wiać Tczew w czterech porach 
roku. Mogą to być fotografie 
przedstawiające ciekawe, urokli-
we miejsca, ale też wydarzenia 
plenerowe, imprezy. Zdjęcia nie 
musza być wykonane w 2016 r., 
ale powinny przedstawiać stan 
aktualny.

Celem konkursu jest fotogra-
ficzne przedstawienie walorów 
Tczewa, a zwycięskie fotografie 

wYPRAwY wIElKIE I MAłE
Pod takim hasłem Stowarzyszenie Terapii i Profilaktyki Szkolnej „ Przemiana” zorganizowało dla dzieci i 
młodzieży trzytygodniowy wypoczynek letni. Był to czas pełen przygód i działań pogłębiających wiedzę 
uczestników.

Niezapomniane spotkanie z przy-
rodą to czas spędzony w Ośrodku 
Edukacji Ekologicznej w Szymbarku. 
Dzięki pracownikom prowadzącym 
warsztaty z edukacji ekologicznej 
dzieci poznawały walory przyrod-
nicze Kaszub: Ludzie w owadzim 
świecie, Ślady i tropy zwierząt, Lek-
cja przyrody w rezerwacie Szczyt 
Wieżycy, Co się kryje w kropli 
wody?, Podchody przyrodnicze.

Były także organizowane wy-
cieczki do ZOO egzotycznego  

w Tuchlinie, Ogrodu Botaniczne-
go w Gołubiu, Centrum Edukacji 
i Promocji Regionu, wejście na 
wieżę widokową w Wieżycy.

Doskonała pogoda i wspaniali 
pedagodzy Sylwia Szyca, Mag-
dalena Mielewczyk, Anna Goła-
szewska oraz główny organizator 
Grażyna Antczak, to dodatkowe 
atuty udanego wypoczynku dzie-
ci i młodzieży.

(tekst i zdJęcie: orGanizator)

Konkurs fotograficzny

„CZTERY PORY ROKU w TCZEwIE”
Trwa III edycja Konkursu Fotograficznego „Cztery pory roku w Tczewie – KAlENDARZ 2017”.

posłużą do wykonania kalenda-
rza na 2017 rok.

Konkurs ma charakter otwarty. 
Prace konkursowe należy do-
starczyć do Urzędu Miejskiego 
(Biuro Rzecznika Prasowego) 
do 31 października 2016 r.  z 
dopiskiem „KONKURS FOTOGRA-
FICZNY”.

Prace konkursowe powinny być 
dostarczone w postaci odbitek 
na papierze fotograficznym o 
wymiarach 20x30 cm oraz na 
nośniku CD.

Każdy uczestnik zgłasza od 4 do 
8 fotografii poziomych w for-
macie cyfrowym o rozdzielczości 
przynajmniej 300 dpi, uwzględ-
niających wszystkie pory roku. 

Zdjęcia, które zostaną zgłoszone 
na konkurs, nie mogą być wcześ-
niej nigdzie publikowane ani 
zgłaszane do innych konkursów.

Prace konkursowe, zarówno  
w postaci odbitek jak i na nośni-
ku CD, należy oznaczyć imieniem 
i nazwiskiem autora oraz tytułem 
lub opisem zdjęcia oraz datą  
i miejscem jego wykonania.

Warunkiem wzięcia udziału  
w konkursie jest przekazanie 
wraz z fotografiami podpisanej 
czytelnie karty zgłoszenia. Kartę 
zgłoszenia, której wzór stanowi 
załącznik do regulaminu można 
pobrać w siedzibie organizatora 
lub ze strony internetowej www.
wrotatczewa.pl
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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

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi miały pomóc 
gminom w uporaniu się z problemem nielegalnych wysypisk. Szcze-

gólnie narażone na ten proceder były tereny zalesione i zakrzewione, 
przydrożne rowy, leśne zagłębienia terenu, działki poza sezonem lub ich 
sąsiedztwo. Wg obserwacji służb porządkowych oraz Straży Miejskiej w 
większości gmin, najczęstszymi sprawcami nielegalnego pozbywania 
się odpadów byli: mieszkańcy domów jednorodzinnych, zakłady rze-
mieślnicze (w większości pozbywające się części samochodowych oraz 
odpadów budowlanych) lub mieszkańcy remontujący domy. 

Nowe uregulowania prawne rzeczywiście przyczyniły się do znaczne-
go zmniejszenia ilości odpadów na dzikich wysypiskach trafiających 
tam z domów jednorodzinnych. Szczególnie, że odpady są w miarę 
systematycznie odbierane z miejsc ich wytwarzania. Gminy stwo-
rzyły mieszkańcom możliwość pozbywania się różnorodnych typów 
odpadów – od opakowań z tworzyw sztucznych aż po gałęzie drzew 
czy skoszoną trawę. Niestety, nie zniwelowało to w pełni przypad-
ków dzikich wysypisk, których skład wskazuje, że pochodzą raczej z 
nielegalnego demontażu lub samodzielnych napraw pojazdów czy 
małych przedsięwzięć budowlanych. 

Pracownia Edukacji Ekologicznej przygotowała i przeprowadziła 
kolejną edycję akcji „Przygoda z Przyrodą” pod hasłem „Domowy 

recykling”, w której wzięli udział uczestnicy półkolonii z 7 szkół pod-
stawowych.

Przeprowadzone zostały zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej. 
Tym razem zajęcia miały charakter kreatywny, a ich celem było pro-
mowanie ekologicznych zachowań we własnych kuchniach. Dzieci 
uczyły się postępowania z odpadami kuchennymi, a szczególnie 
przeterminowaną żywnością oraz opakowaniami jednorazowymi. 
Podczas zajęć każdy uczestnik miał okazję nadać drugie życie tego 
typu pozostałościom zabierając do domu samodzielnie wykonane 
przedmioty użytkowe – ramki do zdjęć wykonane z surowego maka-
ronu czy biżuterię, która powstała ze słomek do napojów. 

Oprócz tego wszyscy uczestnicy z każdej szkoły wzięli udział w samo-
dzielnie wybranych wyjazdowych zajęciach terenowych do miejsc 

cennych przyrodniczo lub wyjazdach na zajęcia edukacyjne do: do ZOO 
w Oliwie, do Osady Jeziornej w Gnojewie, do rezerwatu przyrody „Ptasi 
Raj” i „Mewia Łacha” na Wyspie Sobieszewskiej, do Nowej Holandii koło 
Elbląga, do gospodarstw agroturystycznych np. w Żelichowie i in.

Z naszych propozycji zajęć zorganizowanych lub dofinansowanych 
przez PEE skorzystały dzieci z następujących placówek: SSP 2, SP 5, 
SP 7, SP 8, SP 10, SP 11 i SP 12.

W zajęciach edukacyjnych oraz wyjazdach terenowych wzięło udział 
w sumie 733 uczestników. Czas trwania w/w działań: 27 czerwca-18 
sierpnia 2016r.

Tegoroczne zajęcia były kontynuacją realizowanej w poprzednich 
latach tematyki zrównoważonego rozwoju, poszanowania różnorod-
ności, ochrony środowiska naturalnego i zasobów naszej planety.

(aBP)

Co to jest odpad budowlany? Jest to głównie gruz oraz opakowania 
po farbach i innych materiałach pochodzących z prac remontowo-
budowlanych. Także resztki materiałów izolacyjnych czy wykończe-
niowych, a nawet opakowania elementów wyposażenia budynku. 
Bardzo często powstaje odpad zmieszany czyli gruz plus inne frakcje. 
Czysty gruz można oddać do dalszego przetworzenia, a odpady bu-
dowlane zmieszane muszą niestety trafić do sortowni, bo wymagają 
rozdzielenia na różne frakcje zanim trafią do przerobu lub utylizacji. 
Jak widać, nawet w tym przypadku należy pamiętać o segregacji. Na 
terenie Tczewa nie ma specjalnych pojemników na tego typu odpady, 
gdyż powstają one sporadycznie. Każdy mieszkaniec remontujący 
swoje mieszkanie może nieodpłatnie oddać odpady budowlano-
rozbiórkowe w ilości do 1 m3 wprost do Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych PSZOK. Jednakże przed zawiezieniem należy 
pamiętać, aby były one posegregowane na frakcje – gruz budowlany, 
tworzywa sztuczne, oddzielnie też styropian oraz odpady niebez-
pieczne. Odpady tego typu pochodzące z działalności gospodarczej, 
a więc większe ilości, są przyjmowane odpłatnie. 

(aBP)

DOMOwY RECYKlING DlA UCZESTNIKów AKCJI 
„PRZYGODA Z PRZYRODą – lATO 2016”

A CO Z ODPADAMI BUDOwlANO-REMONTOwYMI?
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Przewidziany jest szereg atrakcji 
o charakterze militarnym, rów-
nież dla najmłodszych. Będzie 
można skorzystać z gier, wziąć 
udział w konkursach z atrakcyj-
nymi nagrodami, postrzelać do 
celu z karabinów paintballowych 
i wiatrówek, jak też obejrzeć za-
bytkową i współczesną broń. Po-
nadto zostaną zaprezentowane 
wystawy o okupacji niemieckiej 
na Pomorzu w latach 1939-
1945. Piknik wzbogaci obecność 
rekonstruktorów historycznych 
oraz żołnierzy z 16. Pomorskiej 
Dywizji Zmechanizowanej, któ-
rzy zaprezentują kilka wojsko-
wych pojazdów. Nie zabraknie 
również prawdziwej wojskowej 
grochówki. 

Jednak stało się inaczej. Okazało 
się, że w prywatnych zbiorach 

tczewian znajdują się fotografie, 
na których królują jednoślady. 
Już podczas wernisażu pan Hen-
ryk laga przyniósł ze sobą trzy 
zdjęcia, na których „pozuje” na tle 
Jawy 50. Z kolei kolejne zdjęcie z 
motocyklem na pierwszym pla-
nie pojawiło się w Fabryce Sztuk 
przy innej okazji. Pani Urszula 
dukowicz zwiedzając wystawę 
o międzywojennym Tczewie 
opowiedziała historię pewnego 
zdjęcia, może bardziej motocy-
klu, a chyba najbardziej była to 
historia o jej ojcu.

Przyniesione przez nią zdjęcie, 
które publikujemy, wywołało nie-
jedną wątpliwość. Przede wszyst-

w KRęGU wSPOMNIEń TCZEwIAN

kim taką, czy zostało wykonane 
w Tczewie. A jeśli tak, to w jakim 

miejscu. Intuicja przywiodła 
niektórych na ul. Mickiewicza, 

innych na obecną Jarosława Dą-
browskiego. Przychylam się do 
tej pierwszej opcji, tym bardziej, 
że najprawdopodobniej w tle 
widać kamienicę na Rynku nr 7. 
Druga wątpliwość dotyczy mo-
delu jednośladu. I nie została ona 
ustalona. 

Pora powiedzieć parę słów o kie-
rowcy tego motocyklu. To Kazi-
mierz Michalski, który wywodził 
się z Poznańskiego. Los skierował 
go na Pomorze, a konkretnie do 
Tczewa. Tutaj pracował w mle-
czarni i ożenił się z Małgorzatą 
z d. Grubba. Jak wspomina jego 
córka, Urszula Dukowicz, ojciec 
był patriotą, co sprawiło, że  
w czasie drugiej wojny świato-
wej jego nazwisko znalazło się 
na niemieckiej liście proskryp-
cyjnej. Gdy wybuchła wojna, 
służył w Wojsku Polskim, dostał 
się do niewoli i przebywał na ro-
botach przymusowych w Niem-
czech. Otrzymał przepustkę, by 
przyjechać do Tczewa po swoich 
najbliższych. Podczas krótkiego 
pobytu został wraz z żoną, bę-
dącą w piątym miesiącu ciąży, 
aresztowany przez Niemców  
i zamordowany w Lesie Szpęgaw-
skim. Dziećmi zaopiekowała się 
najbliższa rodzina. Urszula Duko-
wicz wspomina, że jej dziadek nie 
chciał podpisać niemieckiej listy 
narodowościowej, w efekcie cze-
go w ich domu nieraz odbywały 
się kontrole, podczas których 
była ukrywana, gdyż opiekuno-
wie obawiali się, że może zostać 
zabrana przez Niemców i przy-
dzielona do niemieckiej rodziny 
w celu zgermanizowania. 

Wracając zaś do wątku samego 
motocyklu przedstawionego na 
zdjęciu, w okresie wojny mo-
tocykl został schowany na wsi,  
u znajomego Michalskich, a po 
wojnie zwrócony bratu pierwot-
nego właściciela.

M. k.
Fabryka sztuk, ul. 30 stycznia 4

tel. 607-471-550

Dziękujemy Pani Urszuli Dukowicz 
za opowiedzianą historię swojej 
rodziny i udostępnienie fotografii. 
Zachęcamy inne osoby do dziele-
nia się wspomnieniami.
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PIKNIK hISTORYCZNO-MIlITARNY
Prezydent Tczewa Mirosław Pobło-
cki oraz Fabryka Sztuk zapraszają 
na piknik historyczno-militarny 
w ramach obchodów 77. rocznicy 
wybuchu II wojny światowej. 

P I K N I K  M I l I T A R N Y 
Bulwar Nadwiślański  
im. Księcia Sambora II
1 września 2016 r.
g o d z .  1 6 . 0 0 - 2 0 . 0 0
w s t ę p  w o l n y !

Kilka miesięcy temu Fabryka Sztuk zorganizowała wystawę „Motocykli czar”, na której zaprezentowano różne 
modele motocykli i motorowerów oraz archiwalne zdjęcia. Ekspozycja czynna była kilka tygodni, zwiedziły ją os-
oby indywidualne i uczniowie, zwłaszcza z Zespołu Szkół Technicznych. I wydawałoby się, że wraz z zamknięciem 
wystawy zostanie zakończony „motoryzacyjny” wątek w Fabryce Sztuk. 
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Mirosław PoBłocki, prezydent Tczewa, przyjmuje interesantów 
– w czwartki w godz. 15.00–17.00; 

zastępcy prezydenta Tczewa – adaM urBan – w czwartki w godz. 15.00–17.00,
adaM Burczyk – w poniedziałki w godz. 14.00–15.30.

Już w czwartek 25 sierpnia  
o godzinie 17:30 odbędzie się 

w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
promocja książki „Republika nie-
ustanne tango” z udziałem jej au-
tora Leszka Gnoińskiego. Będzie 
to prawdopodobnie pierwsza 
publiczna prezentacja tej pub-
likacji.

W piątek, 26 sierpnia o godz. 
16:30, rozpoczną się uliczne 
zdarzenia artystyczne pt.: „Wiel-
ki hipnotyzer”. Spod „ciechow-
skiej” lokomotywy pomalowanej 
w czarno-białe pasy przy dworcu 
PKP w Tczewie wyruszą moto-
cykliści i rowerzyści. Te sponta-
niczne działania mają zaciekawić  
i zainteresować tczewian i przy-
jezdnych oraz przyczynić się do 
bliższego poznania Grzegorza 
Ciechowskiego i jego twórczo-
ści. Członkowie tych grup będą 
w happeningach wykorzystywać 
kolory czarny i biały charaktery-
styczne dla „Republiki”. Grupa 
ciężkich motocykli „Tornado” i 
członkowie Tczewskiej Inicja-
tywy Rowerowej odwiedzają 
miejsca związane z obecnością 
Grzegorza Ciechowskiego. Psy 
z tczewskiego schroniska przy-
strojone w czarno-białe obroże 
i krawaty, w towarzystwie opie-
kunów odbędą spacer przyjaźni 
ulicami naszego miasta. O godzi-
nie 17:00 uczestnicy przejazdu 
rowerowego, motocyklowego 
i spaceru przyjaźni spotkają 
się na skwerze Kopernika. Tam 
przewidziano spotkanie z dzien-
nikarzami, fotoreporterami. Tam 
również pojawi się i zagra utwo-
ry Grzegorza Ciechowskiego 
grupa „Primavera”, 13 osobowy 
zespół skrzypaczek i wioloncze-
listek. O godz. 18:00 zostanie 

Fabryka Sztuk serdecznie zapra-
sza na wystawę Śladami pa-

mięci Grzegorza Ciechowskiego  
i Republiki w obiektywie Patrycji 
Koteckiej, której otwarcie odbę-
dzie się 26 sierpnia 2016 roku  
o godz. 18.00 na dziedzińcu fa-
bryki sztuk przy ul. 30 stycznia 
4. Wystawę będzie można oglą-
dać do 30 września 2016 roku. 

Patrycja Kotecka jest wszech-
stronną artystyczną duszą. Ry-
suje, projektuje, bloguje, tworzy 
własną muzykę i przede wszyst-
kim fotografuje. Specjalizuje się 
w fotografii koncertowej. Od lat 
wśród jej fascynacji muzycznych 
znajduje się Grzegorz Ciechow-
ski i zespół Republika. Udział 
Patrycji Koteckiej w licznych 
wydarzeniach mających na celu 
upamiętnienie legendy Grzego-
rza Ciechowskiego i Republiki 
zaowocował sporym zbiorem 
interesujących fotografii, które 
zostały zaprezentowane na wy-
stawie. Mnogość ogólnopolskich 
wydarzeń stanowiących hołd dla 
urodzonego w Tczewie artysty 
świadczy o tym, że jego twór-
czość jest wciąż aktualna i popu-
larna oraz, że stanowi inspirację 
dla innych muzyków. 

Wstęp wolny!

otwarta na dziedzińcu Fabryki 
Sztuk wystawa „Śladami pamię-
ci Grzegorza Ciechowskiego  
i Republiki w obiektywie Patrycji 
Koteckiej”. O tej samej porze na 
scenie plenerowej ustawionej 
również na dziedzińcu Fabryki 
Sztuk rozpocznie się XI Ogólno-
polski Konkurs Piosenek Grzego-
rza Ciechowskiego. W koncercie 
weźmie udział 9 artystów zakwa-
lifikowanych do finału konkursu 
przez profesjonalne jury. Wszy-
scy wykonawcy będą walczyć 
o 7 nagród pieniężnych. Artyści 
wykonają po 2 utwory z reper-
tuaru Grzegorza Ciechowskie-
go we własnym opracowaniu. 
Konkursowi towarzyszyć będzie 
specjalny projekt muzyczny  
i happening muzyczny „Wielki 
hipnotyzer”. W projekcie wezmą 
udział zespoły, muzycy i wokali-
ści w większości związani z Tcze-
wem i Festiwalem Grzegorza Cie-
chowskiego: Harcerska Orkiestra 
Dęta (orkiestra reprezentacyjna 
ZHP), chórzyści z różnych tczew-
skich chórów, zespół festiwalowy 

26 sierpnia

IN MEMORIAM PO RAZ PIęTNASTY
W piątek, 26 sierpnia zapraszamy na IN MEMORIAM  
– Festiwal Grzegorza Ciechowskiego. To już 15-ta edycja 
imprezy, dzięki której możemy spotkać się z najróżniej-
szymi interpretacjami twórczości frontmana Republiki  
w jego rodzinnym mieście. Tczew wypełnią dźwięki i sło-
wa napisane przez Grzegorza Ciechowskiego.

pod kierunkiem Adama Wend-
ta, zespół skrzypaczek Krystyny 
Czocher „Primavera”, laureaci 
Ogólnopolskiego Konkursu Pio-
senek Grzegorza Ciechowskie-
go Małgorzata Kornas i Michał 
Sarnowski, zaproszeni artyści 
Damian Ukeje i Ralph Kaminski 
oraz Marian Sarnowski. W happe-
ningu oprócz w/w wezmą udział 
również inni tczewscy muzycy, 
wokaliści i część uczestników XI 
Ogólnopolskiego Konkursu Pio-
senek Grzegorza Ciechowskiego, 
którzy wspólnie wykonają utwór 
Grzegorza Ciechowskiego „Nie 
pytaj o Polskę”. 

Więcej informacji o In Memoriam 
XV Festiwalu Grzegorza Ciechow-
skiego na www.festiwalciechow-
skiego.pl

Festiwal od 2002 roku organizuje 
w Tczewie Józef Golicki – kolega 
artysty z czasów szkolnych. Ser-
decznie zapraszamy do Tczewa, 
udział we wszystkich przedsię-
wzięciach festiwalowych jest 
bezpłatny!

Podczas festiwalu wystąpi m.in. Damian Ukeje

w obiektywie patrycji koteckiej

śladami pamięci 
grzegOrza 
ciechOwskiegO  
i republiki 
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