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To ma być lokal usługowy inny niż wszystkie. W wyremontowanej ka-
mienicy przy ul. Mickiewicza 18 – prawie 190 m kw. czeka na najemcę 

i dobry pomysł na zagospodarowanie. Najemca przez trzy lata nie będzie 
płacił czynszu, ale w zamian ma stworzyć miejsce z klimatem, atrakcyjne 
dla mieszkańców starówki i całego Tczewa. 

Mickiewicza 18
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XXXIV SESJA
Porządek obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Tczewie

na dzień 29 sierpnia 2013 r. (czwartek) 
o godz. 10.00 w sali konferencyjnej im. F. Fabicha 

w Urzędzie Miejskim w Tczewie

I. CZĘŚĆ PIERWSZA:
1. Otwarcie sesji i powitanie gości.
2. Sprawdzenie obecności radnych.
3. Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji.
4.  Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z 27 czerwca 

2013 r. 
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za lipiec i sier-

pień 2013 r. 
6. Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych w okresie od 

27 czerwca do  28 sierpnia 2013 r.

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

nym 2012/2013.
8. Informacja z realizacji interpelacji radnych za I półrocze 2013 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
9.1 określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Tczew 

miejsc sprzedaży i podawania oraz wprowadzenia zakazu sprzeda-
ży i podawania napojów alkoholowych,

9.2 nadania nazwy skwerowi, 
9.3 zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komu-

nalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określe-
nia wysokości wynagrodzenia za inkaso,

9.4 likwidacji zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunal-
nym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie,

9.5 wyrażenia zgody na połączenie spółek: Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej Sp. z o.o. w Tczewie i Tczewskiego Towarzystwa Budow-
nictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tczewie,

9.6 wystąpienia Gminy Miejskiej Tczew ze stowarzyszenia gmin i po-
wiatów pod nazwą Ogólnopolska Federacja Młodzieżowych Samo-
rządów Lokalnych.

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

czenia itp.).

 Porządek sporządzono 8 sierpnia 2013 roku.

PANORAMA MIASTA – BIULETYN INFORMACYJNY SAMORZĄDU MIASTA TCZEWA
RADA PROGRAMOWA: przewodniczący – Kazimierz Ickiewicz

CZŁONKOWIE – Zenon Drewa, Katarzyna Mejna, Barbara Kamińska, 
Włodzimierz Mroczkowski, Zbigniew Urban
REDAKTOR NACZELNA – Małgorzata Mykowska

Urząd Miejski Tczew, Biuro Rzecznika Prasowego  77-59-322
WYDAWCA: Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta,

ul. J. Dąbrowskiego 6,  531-35-50; 531-36-37

Aktualności

KTO JEST KIM W RADZIE MIEJSKIEJ
WŁODZIMIERZ MROCZKOWSKI

Ma lat 57. Jest trzecią kadencję radnym Rady 
Miejskiej w Tczewie z osiedla Suchostrzygi, 

przewodniczącym Platformy Obywatelskiej RP 
w Tczewie, członkiem komisji fi nansowej, gospo-
darczej i rewizyjnej. 

Interesują go problemy przekazywane przez 
mieszkańców z całego miasta, a dotyczące szczegól-
nie, bezpieczeństwa, gospodarki, estetyki i porząd-
ku. Zależy mu na otoczeniu osiedli i dbanie o ładną 
zieleń, miejsca relaksu. Wnioskował o wybudowa-
nie i oznakowanie przystanków autobusowych w całym mieście, co jest 
realizowane. Istotą jego działań jest dobre dla Tczewa zagospodarowa-
nie terenów po jednostce wojskowej. Zabiega o bezpieczeństwo przeciw-
powodziowe miasta. Wnioskował o wybudowanie lub zakup mobilnych 
zapór dla osłony przeciwpowodziowej. Uważa, że rozbudowany monito-
ring i skuteczne działanie służb poprawi bezpieczeństwo mieszkańców 
i uchroni od wandalizmu. Ważnym dla radnego jest dobre zabezpiecze-
nie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez działalność klubów 
i świetlic prowadzonych również przez organizacje pozarządowe. Radne-
mu zależy na uporządkowaniu własności dróg w Tczewie i rozpoczęciu 
systematycznego remontu ulic, a szczególnie chodników. Zabiega, aby 
na Sychostrzygach, Górkach, Starym Mieście, Os. Staszica czy Czyży-
kowie można było bezpiecznie mieszkać, ale i przyjemnie odpoczywać.

Płk rez. mgr inż. Włodzimierz Mroczkowski jest absolwentem Woj-
skowej Akademii Technicznej w Warszawie z 1982 r. Od piętnastu lat 
pracuje w administracji, obecnie jako Naczelnik Wydziału Administra-
cji i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym. Przez dzie-
sięć lat jako dowódca jednostki wojskowej do 1998 r. dbał o jej obiekty, 
w których organizowano nawet Pomorskie Forum Gospodarcze. 

Od 15 lat działa w Chórze Męskim „ Echo” w Tczewie, jest jego pre-
zesem. Jest współorganizatorem Wigilii dla mieszkańców, wcześniej 
organizował wigilie dla środowisk kombatanckich i ich rodzin. Działa 
w Parafi alnym Oddziale Akcji Katolickiej przy parafi i św. Józefa. 
Pomaga w zakupie mleka w proszku dla tczewskich niemowląt. Jest 
założycielem i prezesem Stowarzyszenia Tczewskich Saperów. Działa 
w Orderze Św. Stanisława.

Lubi przebywać z żoną Janiną, synami Jackiem i Marcinem, syno-
wymi Joanną i Agnieszką oraz dwójką wnucząt, Kornelią i Kacperkiem. 
Lubi muzykę młodzieżową i klasyczną. Gra na gitarze i śpiewa wraz 
z synem Marcinem i czterema innymi kolegami w „Tczewskiej Formacji 
Szantowej”. Lubi jeździć na nartach i gra w siatkówkę, ostatnio jeździ na 
rowerze. Wraz z żoną aktywnie pracuje w ogrodzie. Lubi podróżować i co 
roku część urlopu przeznacza na poznawanie uroków naszego kraju.
Dyżur radnego: 
środy, godz. 16.00-17.00 w przedszkolu „ Jarzębinka”.

Podczas sierpniowej sesji Rady Miejskiej przedmiotem głosowania 
będą uchwały dotyczące likwidacji Zakładu Gospodarki Komunal-

nym Zasobem Mieszkaniowym oraz połączenia Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej i Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Obowiązująca strategia mieszkaniowa miasta zakłada docelowo sprze-
daż ZGM lub, jeśli sprzedaż nie dojdzie do skutku, połączenie ZGM z TTBS 
i likwidację zakładu budżetowego ZGKZM. Próba sprzedaży ZGM nie po-
wiodła się, więc prezydent Tczewa powrócił do idei połączenia spółek.

Zespół urzędników powołany do przeanalizowania tego projektu od-
wiedził kilka miast, m.in. Ustkę, Kwidzyn, Brodnicę, Kościerzynę, aby 
poznać rozwiązania tam funkcjonujące. W tych miejscowościach działa 
jedna firma (TBS), która zajmuje się wszystkimi sprawami związany-
mi z mieniem komunalnym – od przyjmowania wniosków o przydział 
mieszkania poprzez zarządzanie zasobem mieszkaniowym, remonty aż 
po budowę nowych budynków.

Przyjęcie uchwał podczas sierpniowej sesji umożliwi połączenie 
trzech jednostek w jedną. Prezydent Mirosław Pobłocki gwaran-
tuje, że połączenie trzech fi rm nastąpiłoby z jednoczesnym przyję-
ciem wszystkich pracowników przez TTBS.

Trwają także rozmowy na temat zmiany sposobu zarządzania za-
sobem mieszkaniowym. Nowe rozwiązanie będzie ułatwieniem przede 
wszystkim dla mieszkańców, którzy wszystkie sprawy związane z loka-
lami będą mogli załatwić w jednym miejscu.

M.M.

ZGM, ZGKZM I TBS JEDNĄ FIRMĄ

ILU NAS JEST?
Na początku lipca w Tczewie zameldowanych było 59 217 osób, 
w tym 57 977  na pobyt stały i 1240 na pobyt czasowy. Od po-
czątku czerwca ubyło 53 mieszkańców miasta.
Na początku sierpnia w Tczewie zameldowanych było 59 175 osób, 
w tym 57 952  na pobyt stały i 1223 na pobyt czasowy. Od początku 
lipca ubyło 42 mieszkańców miasta.

Skwer u zbiegu ulic Kard. Wyszyńskiego, Kościuszki i Słowackiego 
otrzyma nazwę Skweru Tczewskich Kolejarzy. Symbolem kolejo-

wej tradycji miasta będzie oryginalny semafor, który stanie na wysepce 
w centralnym punkcie skweru. 8-metrowy semafor został bezpłatnie po-
zyskany od PKP i wyremontowany przez Zakład Usług Komunalnych.

Uroczyste nadanie nazwy skwerowi oraz odsłonięcie semafora pla-
nowane jest na 1 września.

M.M.

BĘDZIE SKWER TCZEWSKICH KOLEJARZY
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Aktualności

Gdański oddział Telewizji 
Polskiej zrealizował w Tcze-
wie audycję w ramach waka-
cyjnego projektu „Telewizja 
Lato”.

Reportaż Marka Wałuszki 
pokazuje atrakcje turystyczne, 
sportowe i przyrodnicze nasze-
go miasta. Ekipa telewizyjna 
odwiedziła m.in. Fabrykę Sztuk 
i wystawę o tradycji browarnictwa 
w Tczewie, tereny nadwiślańskie, 
Stare Miasto, skatepark, siłow-
nie pod chmurką, lokomotywę 
w barwach Republiki – na węźle 
transportowym, pokazała ujęcia 
z Dni Ziemi Tczewskiej. Ujęcia 
przy lokomotywie nakręcono 
z udziałem tczewskiego muzyka 
– Jarosława Wiśniewskiego, 
który zagrał kilka kompozycji 
Grzegorza Ciechowskiego.

Film został wyemitowany 19 
lipca 2013 roku na antenie TVP 

Prezydent Mirosław Pobłocki przekazał klucze lokatorom

Trwają prace nad przygoto-
waniem Tczewskiej Karty 
Rodziny. Prezydent Tczewa 
Mirosław Pobłocki zaprasza 
właścicieli fi rm i zakładów 
usługowych do włączenia się 
w realizację przedsięwzięcia.

Tczewską Kartę Rodziny otrzy-
mają te rodziny, które posiadają 
troje lub więcej dzieci w wieku do 
ukończenia 18. roku życia (lub w 
przypadku dzieci, które są niepra-

Prezydent Tczewa Mirosław 
Pobłocki zaprasza do wzię-
cia udziału w konkursie 
ofert pod nazwą „Mickiewi-
cza 18 od – nowa”.
Konkurs dotyczy zagospodarowa-
nia i adaptacji lokalu usługowego 
w nowo wyremontowanej kamie-
nicy przy ul. Mickiewicza 18. Li-
czą się przede wszystkim ciekawe 
pomysły na zagospodarowanie 
lokalu, który ma się stać atrakcyj-
nym miejscem dla mieszkańców 
Starego Miasta i całego Tczewa.

Preferowana będzie działal-
ność usługowa, usługowo-handlo-
wa o innowacyjnym charakterze. 
Prowadzona przy ul. Mickiewi-
cza 18 działalność gospodarcza 
musi być oryginalna i nawiązu-
jąca do staromiejskiego charak-
teru obszaru rewitalizowanego. 
Produkty i usługi świadczone 
w tym miejscu powinny obejmo-
wać artykuły lub ofertę wysokiej 
jakości. Istotną część oferty powin-
ny stanowić artykuły o charakte-
rze lokalnym, tczewskimi, służące 
promocji Tczewa, regionu, jego hi-
storii, tradycji i współczesności.

Konkurs „Mickiewicza 18 od-
nowa” jest przeznaczony dla osób 
fizycznych oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw. Umowa najmu 
zostanie podpisana z ZGKZM na 
3 lata. W tym czasie najemca nie 
będzie odprowadzał opłat z tytułu 
użytkowania obiektu (czynszu), 
z wyjątkiem opłat za media (sza-
cunkowo ok. 800 zł miesięcznie).

Lokal będący przedmiotem 
konkursu liczy 187,14 m2 plus 
piwnica o pow. 79,12 m2. 

Termin składania ofert 
mija 31 sierpnia. 

Więcej informacji można uzy-
skać w Wydz. Gospodarki Mie-
niem Komunalnym UM, pok. 55, 
II piętro, tel. 58 77 59 362.Regu-
lamin konkursu dostępny jest na 
www.wrotatczewa.pl

MM.

15 rodzin otrzymało mieszkania w TTBS
15 tczewskich rodzin otrzy-
mało klucze do nowych 
mieszkań w kolejnym bu-
dynku Tczewskiego Towa-
rzystwa Budownictwa Spo-
łecznego.

3 sierpnia oddano dziesiąty już 
budynek Tczewskiego Towarzy-
stwa Budownictwa Społecznego. 
Czterokondygnacyjny budynek 
mieści się przy ul. gen. Leopolda 
Okulickiego 2 (w sąsiedztwie ul. 
Armii Krajowej). Zaproszonych 
gości przywitał prezes TTBS 
Kazimierz Homa. Prezydent 
Tczewa, Mirosław Pobłocki 
przeciął wstęgę i wręczył klucze 
lokatorom.

Budowę oddanego budynku 
rozpoczęto we wrześniu 2012 r., 
inwestorem jest TTBS. Znajduje 
się w nim 7 mieszkań dwupoko-
jowych (53 m kw), 7 mieszkań 
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trzypokojowych (65 m kw) oraz 
jedna kawalerka (33 m kw). Ogó-
łem budynek zajmuje 850 m kw. 
Na parterze do dyspozycji miesz-
kańców, znajdują się pomieszcze-
nia gospodarcze.

Koszt całego przedsięwzięcia 
wyniósł około 2,4 mln zł (ok. 3 tys. 
zł za m kw mieszkania).

Został już złożony wniosek na bu-
dowę kolejnych dwóch budynków.

E.SS

Zobacz nowy film o Tczewie

Gdańsk, a także w TVP Warsza-
wa, Bydgoszcz, Białystok, Olsz-
tyn, Gorzów Wielkopolski, Kielce, 
Kraków, Katowice, Lublin, Łódź, 
Opole, Poznań, Rzeszów, Szcze-
cin i Wrocław. Oznacza to, że 
program obejrzeli widzowie z 16 
województw.

Program wyemitowany został 
w ramach cyklu „W 80 dni dooko-
ła lata” prezentującego najciekaw-
sze zakątki Polski.

Film można obejrzeć na: http://
miasto.wrotatczewa.pl/w-80-dni-
dookola-lata-wideo-2013

M.M.

Tczewska Karta Rodziny – szukamy partnerów
cującymi studentami – do ukoń-
czenia 24. roku życia). Tczewska 
Karta Rodziny i związane z nią 
udogodnienia nie będą uzależnio-
ne od dochodów rodziny.

Samorząd miasta Tczewa już 
rozpoczął tworzenie dla rodzin 
wielodzietnych oferty dostępu do 
tańszych usług instytucji kultu-
ry, sportu w ramach jednostek 
podległych samorządowi. Swo-
je propozycje przygotowali tak-
że radni PiS. 

– Chcemy rozszerzyć tę ini-
cjatywę i dlatego zwracamy się 
z prośbą do prywatnych usługo-
dawców o włączenie się do tej 
inicjatywy i wsparcie rodzin wie-
lodzietnych poprzez udzielanie 
im rabatu na swoje usługi – mówi 
Zenon Drewa, wiceprezydent 
Tczewa. – Do akcji mogą się włą-
czyć wszyscy, którzy świadczą 
usługi na rzecz mieszkańców 
Tczewa, np. zakłady fryzjerskie, 
kosmetyczne, sklepy, kino, re-

stauracje, pizzerie, kawiarnie, 
prywatne gabinety lekarskie, sto-
matologiczne, szkoły nauki jazdy 
i in. Każda z firm chcących wziąć 
udział w akcji sama określi rabat, 
którego jest gotowa udzielić dla 
rodzin korzystających z karty.

Swój akces można zgłosić do 
Wydziału Spraw Społecznych 
Urzędu Miejskiego (pawilon, 
pok. 12, tel. 58 77 59 382). Tam 
również można zasięgnąć szcze-
gółowych informacji.

M.M.

Uwaga, konkurs!
Mickiewicza 18 od – nowa
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jest zbyt mały lub za duży na po-
trzeby gospodarstwa domowego, 
można zadzwonić do firmy, która 
te pojemniki wymieni.

Ważne jest także to, że na każ-
dego mieszkańca przypada rocz-
ny limit odpadów, które pokry-
wa opłata śmieciowa. Jest to 1440 
litrów odpadów na osobę. 

– Obliczamy ilość śmieci we-
dług wielkości pojemnika – pra-
cownik nie sprawdza, czy jest on 
wypełniony w całości – tłumaczy 
Bogna Szałkowska. – Dlatego 
nie opłaca się mieć pojemników 
zbyt dużych, jeśli nie ma takiej 
potrzeby. Jeśli ilość odpadów pro-
dukowanych przez mieszkańców 
nieruchomości zbliżać się będzie 
do wyznaczonego limitu, pozosta-
wimy kartkę z taką informacją. 

Przekroczenie limitu może się wią-
zać z dodatkowa opłatą za śmieci.

Osoby, które zadeklarowały selek-
tywną zbiórkę odpadów i w sezonie 
grzewczym chciałyby otrzymać 
pojemniki na popiół, proszone 
są o zgłaszanie takiej potrzeby do 
firmy śmieciowej.

Tam też można zasięgnąć 
szczegółowych informacji: tel. 
58 531 34 87, kom. 512 089 188 
e-mail: biuro@odpadytczew.pl, 
Biuro Obsługi Klienta: ul. Ar-
mii Krajowej 86, 83-101 Tczew.

M.M.

Samorząd
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Radni udzielili prezydento-
wi Tczewa absolutorium za 
wykonanie budżetu w 2012 r. 
Przeciwni byli jedynie rajcy 
z klubu PO.

– Absolutorium dotyczy budżetu i 
działalności nie tylko prezydenta, 
ale tak naprawdę całego samorzą-
du – powiedział Mirosław Po-
błocki, prezydent Tczewa przed 
rozpoczęciem dyskusji. – Wszyst-
kie zmiany ubiegłorocznego bu-
dżetu ocenialiśmy na komisjach, 
wszystkie były głosowane przez 
radnych. Rok 2012 był trudny. 
Z perspektywy lat, od kiedy pra-
cuję w samorządzie, mam wraże-
nie, że każdy następny budżet jest 
trudniejszy. Rok 2012 nie był złym 
rokiem, osiągnęliśmy dobre wy-
niki po stronie dochodów i niezłe 
po stronie wydatków. W wyniku 
realizacji budżetu nasze miasto 
zmieniło się, wypiękniało. Zmiany 
doceniają szczególnie ci, którzy do 
Tczewa wracają po kilku latach.

Wykonie budżetu za 2012 r. pozy-
tywnie oceniała Regionalna Izba 

Absolutorium dla prezydenta Tczewa

Obrachunkowa. Pozytywna opi-
nię wyraziła także Komisja Rewi-
zyjna Rady Miejskiej. Budżet był 
sześciokrotnie zmieniany. Osta-
tecznie wydatki budżetu osiągnęły 
184 942 234 zł, dochody: 181 749 517 
zł, a deficyt budżetowy: 3 192 717 zł. 

Jak podkreślił Kazimierz Ic-
kiewicz, przewodniczący Komi-
sji Rewizyjnej, w ubiegłym roku 
udało się zmniejszyć defi cyt bu-
dżetowy o 3,2 mln zł. To sprawiło, 
że na koniec 2012 r. wskaźnik za-
dłużenia zmniejszył się z 45 do po-
nad 39 proc., przy dopuszczalnym 
zadłużeniu 60 proc. 

K. Ickiewicz przypomniał, 
że miasto zrealizowało prawie 
wszystkie zaplanowane inwe-
stycje, wśród nich dokończenie 
budowy zintegrowanego węzła 
transportowego, rewitalizację 
Starego Miasta (m.in. budowę 
tras spacerowych i remonty ka-
mienic), pomost wioślarski, plac 
zabaw „Radosna Szkoła”, trzy 
boiska, w tym Orlik przy SP 10 
i wiele innych. Ponad 14 mln 
zł udało się pozyskać ze źródeł 
zewnętrznych. Bardzo istotne 
dla przyszłego rozwoju miasta 
było pozyskanie 19-hektarowej 
działki po byłej jednostce woj-

skowej, niemal w geometrycz-
nym centrum miasta.

Z osiągnięć miasta niezadowole-
ni byli jedynie radni Platformy 
Obywatelskiej. Zarzucali prezy-
dentowi niedostateczną dbałość 
o miejskie inwestycje. Mimo nie-
obowiązywania dyscypliny przy 
głosowaniu, wszyscy członkowie 
PO (7 radnych) zagłosowali prze-
ciw absolutorium. Pozostałych 16 
radnych było „za”.

– Dziękuję radnym za udzielenie 
absolutorium, chociaż właściwie 
powinienem powiedzieć – dzięku-
ję koalicji – powiedział prezydent 
M. Pobłocki po zakończeniu 
głosowania. – Platforma Obywa-
telska głosowała przeciw, przez 
co przyznała, że to co dobrego zro-
biono w mieście, nie było zasługą 
PO, ale koalicji. Dziękuję także 
urzędnikom, szczególnie moim 
zastępcom oraz paniom skarb-
nik i sekretarz. To oni realizowali 
budżet, który przyjęli radni. 

M.M.

Śmieci po nowemu 
System coraz sprawniejszy
Od lipca funkcjonuje tzw. 
ustawa śmieciowa. Najwięk-
sze trudności, które poja-
wiły się na początku lipca 
zostały rozwiązane, pojem-
niki na odpady dostarczone 
mieszkańcom, rozpoczęli-
śmy segregację. Teraz czas 
na drobne usprawnienia 
systemu, aby był optymalny 
dla mieszkańców.

Według stanu na 1 sierpnia br., 
do Urzędu Miejskiego w Tczewie 
złożone zostały 8243 deklaracje 
o wysokości opłaty za odbiór śmie-
ci. Deklaracje obejmowały łącznie 
51 180 osób. 45 836 osób zadekla-
rowało selektywne zbieranie od-
padów, 5344 – nieselektywnie. 

Rozpoczęła się weryfi kacja 
złożonych deklaracji. Osoby, któ-
re nie dopełniły tego obowiązku 
muszą się liczyć z nałożeniem kar 
finansowych.

W Urzędzie Miejskim (Biuro 
Obsługi Klienta, Wydz. Spraw 
Komunalnych) oraz na stronie 
www.wrotatczewa.pl dostępne są 
druki deklaracji przeznaczone dla 
rodzin wielodzietnych korzy-
stających z ulgi w opłacie.

Zgodnie z czerwcową uchwałą 
Rady Miejskiej, rodziny posiadają-
ce troje lub więcej dzieci, za trzecie 
i kolejne dziecko uiszczają opłatę 
1 zł za śmieci segregowane lub 5 
zł za niesegregowane. Uchwała 
dotyczy dzieci do ukończenia 18. 

roku życia. Z ulgi można korzystać 
od sierpnia br., warunkiem jest 
złożenie odpowiedniej deklaracji.

W ostatnim czasie pojawiło się wiele 
pytań dotyczących usuwania tzw. 
odpadów wielkogabarytowych. 
Ponieważ okazało się, że mieszkań-
cy oczekują większej częstotliwości 
usuwania takich odpadów niż ta 
zaproponowana w harmonogramie, 
prezydent Tczewa Mirosław Po-
błocki podjął decyzję, aby tzw. „wiel-
kogabaryty” usuwane były częściej.

– Odpady wielkogabaryto-
we odbieramy raz w tygodniu 
w poniedziałki – tłumaczy Bo-
gna Szałkowska z firmy PUM. 
– Odpady będą odbierane od tych 
osób, które zgłoszą nam wcześniej 
taką potrzebę.

Odpady te musza być jednak 
przez mieszkańców wystawione 

do krawędzi ulicy. Zgłaszać tego 
rodzaju odpady można pod nume-
rami telefonów: 512 089 188 lub 
58 531 34 87. Odpady wielkoga-
barytowe można również samo-
dzielnie dostarczyć do PSZOK-u 
czyli punktu selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych, który 
mieści się przy ul. Rokickiej 5a 
(przy wysypisku). Za odpady te nie 
będzie pobierana dodatkowa opła-
ta (od osób fizycznych, które złożyły 
deklarację).

Do punktu można też przeka-
zywać odpady zielone – gałęzie, 
trawę itp.

Weryfikowana jest też wielkość 
podstawionych pojemników 
w stosunku do liczby i potrzeb 
mieszkańców nieruchomości. Jeśli 
po tych pierwszych tygodnia oka-
zało się, że podstawiony pojemnik 
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27 pomysłów na fontannę, 
która ma stanąć na os. 
Suchostrzygi można było 
oglądać w Spółdzielczym 
Domu Kultury.

Projekty przygotowali studenci 
Wydziału Architektury Wnętrz 
oraz Animacji Kultury Akade-
mii Sztuk Pięknych w Gdańsku, 
w ramach współpracy uczelni 
z Urzędem Miejskim w Tczewie. 

Wszystkie prace oceniła ko-
misja powołana przez Mirosła-
wa Pobłockiego, prezydenta 
Tczewa. Laureatką głównej na-
grody jest Ewa Klimkiewicz, 
studentka I roku ASP. Jak po-
wiedziała, inspiracją było dla niej 
drzewo, jako miejsce pod którym 
można odpocząć i podziwiać ota-
czające widoki. 

Wyróżnienia otrzymali Ad-
riana Markowska i Piotr Ju-

 Budowa 
ul. Nowosuchostrzyckiej 

Wykonywane są roboty ziemne, 
kanalizacja deszczowa oraz sieć 
gazownicza. Trwają prace zwią-
zane z wykonaniem sieci cie-
płowniczej i elektroenergetycznej. 
Wykonywana jest podbudowa na 
całym odcinku drogi wraz z pra-
cami brukarskimi (krawężniki, 
chodnik). Wzdłuż całej ulicy prze-
biegać będzie ścieżka rowerowa. 
Wzdłuż domków jednorodzin-
nych, na odcinku ok. 300 m znaj-
dować się będą ekrany akustycz-
ne o wys. 3-4,5 m – aluminiowe 
z elementami ze szkła. Przy tzw. 
drodze serwisowej będzie ponad 
120 miejsc parkingowych.

Inwestycja realizowana jest 
w ramach tzw. schetynówek. Koszt 
budowy to 6,7 mln zł. Dotacja rzą-
dowa na budowę ul. Nowosucho-
strzyckiej wynosi 35,29 proc. war-
tości zadania. Do inwestycji dołożył 
się także powiat, który zobowią-
zał się do przekazania 1,5 mln zł 
na ten cel. Pozostała kwota pocho-
dzi z budżetu miasta. 
 Modernizacja budynków 

przy ul. Zamkowej 

Trwają miejskie inwestycje

Zamkowa 11
3 kwietnia wykonawca został 
wprowadzony na teren budowy. 

Wstrzymano prace z uwa-
gi na konieczność pozyska-
nia zamiennego pozwolenia 
na budowę. Zostało wydane 
zamienne pozwolenie na bu-
dowę. Wykonano ławy funda-
mentowe, ściany piwnic oraz 
strop nad piwnicą w połowie 
budynku.
Zamkowa 18
Wykonano stan surowy parteru 
i I piętra. Trwają prace związa-
ne z wykonaniem dachu.

Obie inwestycje realizowane 
są w ramach projektu pod nazwa 
„Rewitalizacja strefy A obszaru 
zdegradowanego Starego Miasta 
w Tczewie”. 

 Modernizacja budynku 
przy ul. 1 Maja 8 z przezna-
czeniem na siedzibę MOPS 

Termin wykonania zadania 
15.11.2013 r. Wykonano pokrycie 
dachowe. Wymieniono stolarkę 
okienną. Trwa podbijanie fun-
damentów w poziomie piwnic 
w miejscu poszerzenia piwnic 
oraz roboty konstrukcyjne klatki 
schodowej. W trakcie wykony-
wania są roboty instalacyjne we-
wnątrz budynku, posadzki oraz 
oczyszczanie elewacji.
 Termomodernizacje 

W Gimnazjum nr 1 wykonano 
roboty ziemne, izolację poniżej 
poziomu terenu oraz ścian ze-
wnętrznych powyżej poziomu 
terenu. Wykonywana jest izolacja 
termiczna dachów wraz z pokry-

ciem. Wymieniono stolarkę okien-
ną i drzwiową. Rozpoczęto moder-
nizację centralnego ogrzewania. 

W Szkole Podstawowej 
nr 12 wykonano izolacje termicz-
ną dachów, wymieniono stolarkę 
okienną i drzwiową. Trwa wyko-
nywanie robót izolacyjnych po-
niżej poziomu terenu, wymiana 
instalacji centralnego ogrzewania 
oraz układanie ostatniej warstwy 
pokrycia dachowego.

W CKiS wykonano roboty bu-
dowlane mające na celu poprawę 
izolacyjności stropu. Trwają robo-
ty instalacyjne w sali widowisko-
wej i na poddaszu budynku. 

Inwestycje są dofinansowane z 
Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska. 
 Modernizacja 

byłego budynku CED
Wykonywane są roboty rozbiórko-
we. Zakończono izolacje pionową 
ścian zewnętrznych. Trwają prace 
ogólnobudowlane wewnątrz budyn-
ku, m.in. instalacje wewnętrzne.
 „Radosna Szkoła” 
przy SSP 2

Do końca października przy 
Sportowej Szkole Podstawowej 
nr 2 zbudowany zostanie plac 
zabaw w ramach programu „Ra-
dosna Szkoła”.

Place zabaw w ramach pro-
gramu „Radosna Szkoła” znajdu-
ją się już przy SP 10 i SP 12. Ich 
budowa jest dofi nansowywana 
przez rząd. 

M.M. 

Trwa budowa ul. Nowosuchostrzyckiej

Fontanna dla Suchostrzyg

rek. Nagrody pieniężne (1500 zł
za pierwsze miejsce oraz po 750 
zł za wyróżnienia) wręczył pre-
zydent Tczewa podczas otwar-
cia ekspozycji wszystkich prac 

w Spółdzielczym Domu Kultury 
na Suchostrzygach.

– Dziękuję wszystkim studen-
tom, którzy zmierzyli się z tym 
zadaniem – powiedział prezydent 

Zwycięska praca Ewy Klimkiewicz

Okres wakacyjny 
był bardzo pracowity 
dla wykonawców miejskich 
inwestycji. Wszystkie 
zadania mają się zakończyć 
jeszcze w tym roku.

M. Pobłocki. – Na nasz konkurs 
wpłynęło 27 prac. Oceniła je ko-
misja urzędnicza, braliśmy pod 
uwagę nie tylko samą koncepcje, 
ale też możliwości jej realizacji i to, 
jak fontanna będzie się prezento-
wała na dość dużej przestrzeni. 

Jak ocenił prezydent, wszyst-
kie prace były bardzo ciekawe 
i na wysokim poziomie. Pojawiło 
się bardzo wiele różnorodnych 
pomysłów, klasycznych i futury-
stycznych, różne były też propo-
nowane materiały – od kamie-
nia poprzez metal i szkło. 

– Dziękuję panu prezydentowi 
Tczewa za inicjatywę i przychyl-
ność, a wam – studentom życzę 
byście wbrew wszelkim przeciw-
nościom realizowali swoje pomysły, 
nawet te najdziwniejsze – powie-
działa prof. Anna Bem-Boruc-
ka, opiekunka studentów.

M.M.
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Na początku sierpnia we-
szła w życie uchwała Rady 
Miejskiej dotycząca zmiany 
miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego. 
Przedmiotem uchwały pod-
jętej 27 czerwca są ustalenia 
dotyczące parametrów ulicy 
Jedności Narodu, a także 
stworzenie „polityki rekla-
mowej” w strefach ochrony 
konserwatorskiej Starego 
Miasta oraz historycznych 
przedmieść i zmiana wskaź-
ników zabudowy pierzejowej 
i zagospodarowania terenu 
na tych terenach.

Głównym celem zmiany para-
metrów ulicy Jedności Narodu 
ma być umożliwienie realizacji 
inwestycji polegającej na jej 
przebudowie, z uwzględnieniem 
aktualnych i przyszłych potrzeb 
komunikacyjnych mieszkań-
ców osiedla, m.in. zapewnienia 
miejsc postojowych, realizacji 
jezdni z uwzględnieniem typu 
komunikacji oraz budowy ścieżki 
rowerowej. Zmiana parametrów 
dotyczy zwiększenia o 1 m sze-
rokości jezdni z 6 m do 7 m oraz 
dopuszczenia budowy ścieżki dla 
rowerów o szerokości min. 2 m.

Zmieniona uchwała reguluje 
w szerokim zakresie stosowa-
nie nośników reklamowych 
umieszczanych w zabytkowych 
częściach miasta. Zasięg zmian 
dotyczy terenów objętych ochroną 
konserwatorską: Stare i Nowe 
Miasto oraz historyczne przed-
mieścia: Berlińskie (okolice ulic 
Westerplatte, Kopernika i Lecha), 
Dworcowe (okolice ulic Sambora, 
Słowackiego i Królowej Jadwigi) 
i Królewieckie (okolice ulic Wą-
skiej Paderewskiego i Kołłątaja). 
Uchwała w swoim słowniku jed-
noznacznie definiuje pojęcia tj. no-
śnik reklamowy, nośnik informa-
cji wizualnej, baner, szyld, napis 
i reklama oraz określa warunki 
ich lokalizacji w przestrzeni pu-
blicznej, co ma na celu ułatwienie 
komunikacji pomiędzy inwesto-
rem, a organem uzgadniającym 
projekt budowlany pod kątem 
wymagań konserwatorskich.

Zmiana w zakresie parametrów 
zabudowy i zagospodarowania 
terenu dla jednostki urbanistycz-
nej Stare Miasto miała na celu 
ułatwienie realizacji nowych in-
westycji oraz prac związanych 
z remontem i adaptacją istnie-

Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego

jących obiektów, w tym zmiany 
sposobu użytkowania. Uchwała 
w nowym kształcie urealnia re-
alizację inwestycji, przyczynia-
jąc się do rozwoju Starego Miasta 
przy jednoczesnym zachowaniu 
jego zabytkowego charakteru. 
Zmiana planu dotyczy ustaleń 
w zakresie: wskaźnika maksy-
malnej powierzchni zabudowy, 
minimalnej powierzchni biolo-
gicznie czynnej oraz wskaźnika 
minimalnej liczby miejsc posto-
jowych w odniesieniu do dział-
ki/terenu. Zgodnie z nowymi 
zapisami w przypadkach szcze-
gólnie uzasadnionych względami 
konserwatorskimi (np. udoku-
mentowanymi materiałami ar-
chiwalnymi, ikonografi cznymi, 
badaniami konserwatorskimi) 
możliwe będzie zwiększenie % 
zabudowy, w tym dla działek 
zabudowanych o powierzchni 
zabudowy przekraczającej 50% 
w sytuacji przebudów, rozbudów, 
bądź realizacji nowej zabudowy 
w sytuacji całkowitej wymiany 
kubatur. Zmieniły się też wyma-
gania dla wskaźnika minimalnej 
powierzchni biologicznie czynnej. 
W przypadku działek niezabudo-
wanych i działek których zabudo-
wa zajmuje do 50% ich powierzch-
ni wskaźnik obniżono do 10%, 
natomiast w przypadku dzia-
łek zabudowanych, o zabudowie 
przekraczającej 50% powierzchni 
terenu, w ogóle nie ustala się war-
tości wskaźnika. W nowej uchwa-
le dla terenu Starego Miasta 

zrezygnowano z ustaleń wskaź-
nikowych dla miejsc postojowych. 
Ze względu na historyczną specy-
fikę zabudowy obejmującą często 
całą powierzchnię działki nie jest 
możliwe zapewnienie miejsca 
postojowego w granicach takiej 
działki. Zapisy dopuszczają wyko-
rzystanie na potrzeby programu 
użytkowego miejsc postojowych 
na parkingach zbiorczych wyzna-
czonych w Planie.

W przypadku jednostki urbani-
stycznej Nowe Miasto zmiana 
dotyczyła ustaleń parametrów 
dla zabudowy pierzejowej. Iden-
tycznie, jak dla zapisów planu 
dla Starego Miasta w uchwale 
określono wskaźniki maksy-
malnej powierzchni zabudowy 
oraz wskaźnik minimalnej po-
wierzchni biologicznie czynnej. 
Zmiana zliberalizowała też usta-
lenia wskaźników miejsc postojo-
wych dla działek. Odtąd dla dzia-
łek w stanie istniejącym wolnych 
od zabudowy lub o powierzchni 
zabudowy do 50% ustala się 
min. 1 miejsce na 2 mieszkania, 
1 miejsce na 100 m2 pow. użytko-
wej usług, nie mniej jednak jak 
1 miejsce na działce. Natomiast 
dla pozostałych działek nie ustala 
się wymaganego minimum od-
niesionego do działki i podobnie 
jak dla Starego Miasta dopuszcza 
się wykorzystanie na potrzeby 
programu użytkowego miejsc 
postojowych na parkingach zbior-
czych wyznaczonych w Planie.

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

 wykaz nieruchomości grunto-
wych przeznaczonych na od-
danie w dzierżawę pod upra-
wy rolne, o łącznej powierzchni 
15,2482 ha, oznaczonych jako:

− działka nr 3/ 4, obręb 12, KW 
nr GD1T/00002515/2, o po-
wierzchni 0,4834 ha, położona 
przy ul. Głowackiego;

− część działki nr 3/5, obręb 12, 
KW nr GD1T/00002515/2, 
o powierzchni 9,5566 ha, poło-
żona przy ul. Głowackiego;

− działka nr 17/1, obręb 12, KW 
nr GD1T/00002515/2, o po-
wierzchni 0,0266 ha, położona 
przy ul. Głowackiego;

− działka nr 17/2, obręb 12, KW 
nr GD1T/00002515/2, o po-
wierzchni 3,3802 ha, położona 
przy ul. Głowackiego;

− działka nr 19, obręb 12, KW 
nr GD1T/00002515/2, o po-
wierzchni 1,8014 ha, położona 
przy ul. Głowackiego.

 wykaz nieruchomości prze-
znaczonej do sprzedaży w dro-
dze bezprzetargowej, położonej 
w Tczewie, przy ul. Partyzan-
tów 11, obr. 1, dz. 254.

 wykaz nieruchomości prze-
znaczonej do sprzedaży w dro-
dze bezprzetargowej, położo-
nej w Tczewie, przy ul. Karola 
Borchardta, obr. 12, dz. 82.

OGŁOSZENIE
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OGŁOSZENIA

Kultura

 Prezydent Miasta Tczewa 
informuje, że na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Tczewie 
(II piętro) został wywieszony 
wykaz nieruchomości stanowią-
cej własność Gminy Miejskiej 
Tczew oznaczonej nr dz. 16/16 
obr. 4 o pow. 1.110 m2 położonej 
w Tczewie przy ul. Sadowej, KW 
GD1T/00017960/4 przeznaczonej 
do sprzedaży w drodze bezprze-
targowej na poprawienie warun-
ków zagospodarowania nierucho-
mości przyległej.

 Prezydent Miasta Tczewa 
informuje, że na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Tczewie  (II 
piętro) został wywieszony wykaz 
nieruchomości stanowiącej wła-
sność Gminy Miejskiej Tczew 
przeznaczonej do sprzedaży 
w drodze bezprzetargowej na rzecz 
dzierżawcy, położnej w Tczewie 
przy ul. Królowej Jadwigi, obr. 7, 
udział w działce nr 61/1

 Prezydent Miasta Tczewa 
informuje, że na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Tczewie (II 
piętro) został wywieszony wykaz 
nieruchomości stanowiącej wła-
sność Gminy Miejskiej Tczew, po-
łożonej na targowisku miejskim 
w Tczewie przy ul. Żwirki – boks 
handlowy nr 18, o pow. 14,30 m2 

w hali nr I, oznaczonej nr działki 
32/34, obręb 5, KW 16850, prze-
znaczonej do oddania w najem 
w drodze przetargu, w celu pro-
wadzenia działalności handlowej.

Zgodnie z regulaminem: 
1. O patronat honorowy Prezy-

denta Miasta Tczewa może 
ubiegać się każdy, kto organi-
zuje wydarzenie kulturalne, 
edukacyjne, sportowe lub inną 
uroczystość o charakterze spo-
łecznym. Wydarzenie powinno 
mieć charakter co najmniej 
ogólnomiejski.

2. Prawidłowo wypełniony wnio-
sek należy złożyć do Urzędu 
Miejskiego w Tczewie najpóź-
niej 30 dni przed imprezą.

3. W przypadku przedsięwzięć 
cyklicznych o patronat honoro-
wy należy występować każdo-
razowo.

4. Przyjęcie patronatu honorowe-
go nie oznacza deklaracji oso-
bistego udziału Prezydenta, 

Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Tczewskiej przy 
współudziale Miejskiej 
Biblioteki Publicznej im. 
A. Skulteta, Centrum Kul-
tury i Sztuki w Tczewie 
i Fabryki Sztuk w Tczewie 
serdecznie zaprasza dzie-
ci, młodzież i dorosłych 
mieszkańców Kociewia do 
udziału w VI Kociewskim 
Konkursie Literackim im. 
Romana Landowskiego.

Głównym celem konkursu jest 
przybliżenie dorobku znanych na 
Kociewiu regionalistów: Roma-
na Landowskiego, Andrzeja 
Grzyba, ks. Franciszka Ka-
meckiego, Zygmunta Bukow-
skiego oraz ks. Janusza St. Pa-
sierba. Mogą w nim wziąć udział 
reprezentacje przedszkoli, szkół 
podstawowych, gimnazjów, szkół 
ponadgimnazjalnych a także do-
mów kultury, środowiskowych do-
mów pomocy społecznej, różnych 
form pracy pozaszkolnej oraz zain-
teresowani mieszkańcy Kociewia 
i innych regionów Polski.

Kategorie konkursowe:
– recytacje poezji i prozy
– inscenizacje 
– programy słowno-muzyczne
– juwenilia literackie 

(młodzieńcze utwory twórcy)
Konkursowi towarzyszyć bę-

dzie konkurs plastyczny na ilu-

stracje do utworów wybranego 
przez uczestnika konkursu regio-
nalisty: Romana Landowskiego, 
Andrzeja Grzyba, ks. Franciszka 
Kameckiego, Zygmunta Bukow-
skiego, ks. Janusza Pasierba.

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ 
NA KONKURS LITERACKI 

13.10.2013 r. na adres biura kon-
kursowego: Centrum Kultury 
i Sztuki, ul. Wyszyńskiego 10, 
83-110 Tczew, tel./fax 58 531 07 07, 
58 531 04 64, e-mail: akruszyn-
ska@ckis.tczew.pl 

TERMIN NADSYŁANIA 
PRAC PLASTYCZNYCH 

13.10.2013 r. na adres współ-
organizatora: Fabryka Sztuk, 

VI Kociewski Konkurs Literacki

ul. 30 Stycznia 4, 83-110 Tczew, 
tel. 058 530 44 81, e-mail: fabry-
ka@fabrykasztuk.tczew.pl

TERMIN IMPREZY

13 listopada godz. 9.00, Fabryka 
Sztuk – wernisaż prac plastycz-
nych i juweniliów literackich

13 listopada godz. 9.30, MBP 
– eliminacje w kat. recytacje

13 listopada godz. 10.00, CKiS 
– eliminacje w kat. inscenizacje 
i programy słowno-muzyczne

14 listopada godz. 10.00 – fi nał 
konkursu – wręczanie nagród 
i występ laureatów

Więcej informacji: www.tmzt.tczew.pl

wsparcia finansowego, rzeczo-
wego bądź organizacyjnego.

5. O środki fi nansowe ubiegać 
można się wyłącznie w kon-
kursach grantowych organi-
zowanych przez Urząd Miejski 
w Tczewie.

6. Złożenie wniosku nie jest rów-
noznaczne z automatycznym 
przyznaniem patronatu.

7. Organizator otrzymuje pisem-
ną odpowiedź o przyznaniu, 
bądź o odmowie przyznania 
patronatu.

8. W szczególnych przypadkach 
Prezydent Miasta Tczewa może 
unieważnić decyzję o udzieleniu 
patronatu honorowego, o czym 
organizator zostanie poinfor-
mowany w formie pisemnej.

9. Otrzymanie patronatu hono-

rowego Prezydenta Miasta 
Tczewa zobowiązuje organiza-
tora do

– zamieszczenia logo Tczewa lub 
herbu miasta we wszystkich 
materiałach organizatora;

– zamieszczenia informacji 
o patronacie honorowym we 
wszystkich materiałach or-
ganizatora;

– dołączenia linku www.wrotat-
czewa.pl do informacji doty-
czącej wydarzenia na stronie 
internetowej organizatora;

– przesłania najpóźniej na ty-
dzień przed wydarzeniem 
elektronicznej wersji progra-
mu imprezy i jej opisu na ad-
res e-mail podany w odpowie-
dzi na wniosek o przyznanie 
patronatu;

– przesłanie w terminie 3 dni od 
zakończenia imprezy co naj-
mniej 3 zdjęć i relacji z wyda-
rzenia – w wersji elektronicznej, 
z prawem do nieodpłatnego wy-
korzystania przez Urząd Miej-
ski w Tczewie, na adres e-mail 
podany w odpowiedzi na wnio-
sek o przyznanie patronatu.
Załącznikiem do zarządzenia 

jest wniosek, który organizator 
imprezy ubiegający się o patronat 
powinien wypełnić i dostarczyć 
do Urzędu Miejskiego. Formularz 
i zasady przyznawania Hono-
rowego Patronatu Prezydenta 
Miasta Tczewa znajdują się na 
miejskim portalu internetowym: 
www.wrotatczewa.pl

 M.M.

Od sierpnia nowe zasady

Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Tczewa
Prezydent Mirosław Pobłocki podjął zarządzenie w sprawie przyznawania Honorowego Patronatu Prezydenta 
Miasta Tczewa. Nowe zasady obowiązują od 1 sierpnia br. 
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Tczewskie koło działa już od 20 
lat, chociaż za początek dzia-

łalności uważa się rok 1980, kie-
dy w sposób nieformalny zaczął 
się tworzyć ruch rodziców dzieci 
niepełnosprawnych. Przełomową 
datą jest 28 stycznia 1993 r. Wów-
czas Uchwałą Rady Miejskiej 
w Tczewie przydzielono „Arce” te-
ren z budynkiem przy ul. Wigury. 
Od czerwca rozpoczęło tu działal-
ność Dzienne Centrum Aktyw-
ności, a we wrześniu tego samego 
roku nastąpiło oficjalne otwarcie 
Warsztatów Terapii Zajęciowej. 

Od tego czasu działalność Koła 
nabrała rozpędu i charakteru. 

– Misją organizacji jest dbanie 
o godność ludzką, o miejsce w ro-
dzinie i wśród innych ludzi oraz 
o szczęście osób z upośledzeniem 
umysłowym. To także wspieranie 
rodzin, aby były w stanie spro-
stać sytuacjom, które pociąga 
za sobą fakt urodzenia dziecka 
z upośledzeniem umysłowym oraz 
wspólne życie – mówi Urszula 
Giełdon, założycielka i wicepre-
zes Koła.

Członkami Stowarzyszenia są 
osoby niepełnosprawne, rodzice 
i opiekunowie prawni tych osób, 
inni członkowie ich rodzin, przyja-
ciele, w tym profesjonaliści zaan-
gażowani w pracę dla ich dobra.

Koło skupia ok. 100 osób, dla 
których organizowane są zajęcia 
w ramach: Warsztatów Terapii 
Zajęciowej (36 osób) od poniedział-
ku do piątku oraz od wtorku do 
soboty w ramach Dziennego Cen-
trum Aktywności (tygodniowo ok. 
60 osób).

– WTZ są formą rehabilitacji 
zawodowej i społecznej dla osób 

Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

DLA DOBRA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich 
praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin to główne cele 
tczewskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

niepełnosprawnych intelektual-
nie, które ukończyły naukę szkol-
ną i nie mogą podjąć pracy. Życie 
w izolacji i bezczynności jest zabój-
cze. Uczestnictwo w WTZ umoż-
liwia kontakty z rówieśnikami 
i innymi ludźmi, sensowną aktyw-
ność w pracowniach, uczy współ-
działania, samodzielności, opano-
wania umiejętności codziennego 
życia – przekonuje U. Giełdon.

W warsztatach działają pra-
cownie: gospodarstwa domowego, 
rękodzieła, malarstwa i grafi ki, 
rzemiosła, ceramiczna, plastycz-
na, tkacka.

Uczestnicy pracują w ogrodzie, 
grają w orkiestrze, korzystają 
z hipoterapii, basenu, zajęć sporto-
wych i rehabilitacyjnych.

W ramach DCA dzieci 
i młodsza młodzież bierze udział 
w zajęciach grupowych i indywi-

dualnych z zakresu terapii i reha-
bilitacji (logopedia, rehabilitacja 
ruchowa, muzykoterapia itd.).

Członkowie Koła biorą udział 
w imprezach organizowanych na 
terenie miasta i sami są ich or-
ganizatorami. Są to m.in. przed 
Wielkanocą – „Największe jaja 
w Tczewie”, 5 maja – festyn 
z okazji Dnia Godności Osoby 
Niepełnosprawnej, występy, kon-
certy, kiermasze przed Bożym 
Narodzeniem. Koło współpracuje 
z samorządem miasta – w 2012 r. 
zakończyło 3-letni program reali-
zowany w ramach projektu rewi-
talizacji Starego Miasta.

Członkowie Koła zdobywają 
liczne nagrody i wyróżnienia, 
m.in. dwukrotnie nagrodę i raz 
wyróżnienie Bursztynowego 
Mieczyka – przyznane przez wo-
jewodę pomorskiego, Grand Prix 

Warsztatowcy chętnie prezentują swoje prace plastyczne, 
np. na kiermaszu przed Bożym Narodzeniem. 
Na zdjęciu Urszula Giełdon i prace podopiecznych PSOUU

M
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JUBILEUSZ 20-LECIA

W bieżącym roku Koło Pol-
skiego Stowarzyszenia na 
Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym w Tczewie obcho-
dzić będzie XX lecie swojego 
istnienia. W ramach obchodów 
odbywać się będą warsztaty 
integracyjne dla niepełno-
sprawnych – w dniach 16-18 
września, a 18 września kon-
ferencja pn.: „Ratyfi kacja 
konwencji praw osób niepeł-
nosprawnych – oczekiwania 
i nadzieje” . 

Organizatorom zależy 
na przybliżeniu konwencji 
i konsekwencji wynikających 
z jej ratyfi kacji. Zamierza-
ją to pokazać w kontekście 
trudności, z jakimi borykają 
się rodziny osób niepełno-
sprawnych i zadać pytanie: co 
zrobić, by konwencja nie była 
jedynie pustym zapisem? 

Konferencja będzie organi-
zowana pod patronatem: Woje-
wody Pomorskiego, Marszałka 
Województwa Pomorskiego, 
Dyrektora Pomorskiego Od-
działu PFRON, Starosty Po-
wiatu Tczewskiego oraz Pre-
zydenta Miasta Tczewa.

Biskupa Pelplińskiego B. Szlagi 
na XIII Festiwalu Twórczości 
Sakralnej – w dziedzinie muzyki, 
teatru i plastyki, drugą nagrodę 
w konkursie plastycznym o Na-
grodę Prezesa PFRON.

Od 6 do 14 lipca pięcioro przed-
stawicieli Młodzieżowej Rady 

Miasta Tczewa wzięło udział 
w obozie młodzieżowym zorga-
nizowanym na Łotwie. Młodzież 
pojechała na Łotwę na zaproszenie 
Aizkraukle, miasta partnerskie-
go Tczewa. W obozie wzięła udział 
również młodzież z Aizrkaulke, 
Birżai (Łotwa) i Kiskunhalas 
(Węgry). Wraz z młodzieżą w wy-
jeździe wzięła udział Barbara 
Kamińska – wiceprzewodniczą-
ca Rady Miejskiej w Tczewie oraz 
Katarzyna Wojciechowska 
z Wydziału Rozwoju Miasta i Mo-
nika Rezmer z Wydziału Eduka-

OBÓZ MŁODZIEŻOWY W AIZKRAUKLE NA ŁOTWIE
cji Urzędu Miejskiego w Tczewie. 
W trakcie trwania obozu młodzież 
brała udział w grach symulacyj-
nych wcielając się w role przed-
stawicieli samorządu, kierowni-
ków jednostek kultury, edukacji 
i sportu, mających do wykonania 
określone zadania. Do zadań tych 
należało m.in. konstruowanie bu-
dżetu, planowanie, organizacja 
wydarzeń i przedsięwzięć itp. Po-
nadto podczas pobytu na Łotwie 
młodzież miała okazję dowiedzieć 
się o funkcjonowaniu samorządów 
lokalnych w krajach, z których po-
chodzili uczestnicy obozu oraz pod-
szkolić znajomość języków obcych.
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Wokół nas

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

STRAŻ MIEJSKA 
W TCZEWIE

To katamaran wykonany z alumi-
nium, odporny na korozję. Waży 
tylko 8 ton, a na pokład może za-
brać jednorazowo 56 osób. Statek 
pali zaledwie 6 litrów oleju napę-
dowego na godzinę, pływa średnio 
z prędkością 12 km/godz., ale może 
rozwinąć prędkość do 16 km/ godz. 
Maksymalne zanurzenie jednost-
ki to 65 cm, co pozwala jej pływać 
po nieuregulowanych wodach ta-
kich jak Wisła. Wewnątrz znajdu-
ją się wygodne siedziska, toaleta, 
telewizor, jest możliwość zamonto-
wania ogrzewania i klimatyzacji. 
Statek jest zadaszony.

Katamaran został zwodowany 
w Gdyni 20 lipca. 

Budowniczy i armator jednost-
ki – Andrzej Sikorski, którego 
fi rma Alumilex wykonała proto-
typ, jest zdecydowany sprzedać 
statek. Jego cena to 1,3 mln zł net-
to. – Firma jest w stanie wykonać 
trzy takie jednostki rocznie – tłu-
maczy Andrzej Sikorski. 

Pod obeliskiem w Parku Ko-
pernika spotkali się komba-
tanci, władze samorządowe 
miasta i powiatu, harcerze 
i mieszkańcy Tczewa, by 
uczcić bohaterów Powsta-
nia Warszawskiego.

Pod obeliskiem złożono kwiaty 
i zapalono znicze. Zabrzmiały po-
wstańcze pieśni. Harcerze przy-
pomnieli listy, które uczestnicy po-
wstania pisali do swoich bliskich.

Powstanie Warszawskie 
wybuchło 1 sierpnia 1944 r. To 
jedno z najkrwawszych i najbar-
dziej dramatycznych wydarzeń 
w naszej historii. Podczas 63 dni 
w walkach i egzekucjach zginęło 
ok. 200 tys. osób. O sile i ogromnej 
woli walki, jaka pchała, szczegól-
nie młodzież, do bezpośredniego 
starcia z okupantem przypomniał 
Edmund Pek, przewodniczący 
Konwentu Kombatantów Powia-
tu Tczewskiego.

– 1 sierpnia to data, która 
rozpoczyna dwa miesiące wspo-
mnień i upamiętniania naszych 
historycznych rocznic – powie-
dział Mirosław Pobłocki, 
prezydent Tczewa. – Wspomina-
my naszych rodaków – cywilów, 
żołnierzy, harcerzy, którzy ginęli 
w obronie wolności. Jedni ginęli 
na wojennych frontach, inni od 
strzałów w tył głowy. Ginęli, aby-
śmy dzisiaj mogli żyć w wolnym 
kraju. Za to jesteśmy im winni 
pamięć – aby ta tragedia nigdy się 
nie powtórzyła...

1 sierpnia na urzędach pań-
stwowych, samorządowych oraz 
w miejscach publicznych wywie-
szone zostały fl agi narodowe. 
O godz. 17.00 rozległ się dźwięk 
syren alarmowych – w hołdzie 
bohaterom powstania.

M.M.

Najwięcej interwencji doty-
czyło wykroczeń przeciwko 

ustawie o wychowaniu w trzeź-
wości, porządkowi publicznemu 
i bezpieczeństwu w komunikacji.

– Lipiec był piątym miesiącem 
pracy dzielnicowych strażników 
miejskich.

Na terenie os. Suchostrzygi 
i Bajkowego dzielnicowi podjęli 
69 interwencji własnych oraz 66 
zleconych (przez administracje, 
dyżurnych SM, mieszkańców osie-
dli) – dotyczyły one głównie spoży-
wania alkoholu w miejscach pu-
blicznych, wykroczeń drogowych 

Pamiętamy 
o powstańcach

Wiślany tramwaj wodny – 2 września w Tczewie

Tadeusz Wrycza, prezes 
Towarzystwa Żeglugi Śródlądo-
wej Delta Wisły ma nadzieję, że 
katamaran kupią nadwiślań-
skie samorządy lub przedsię-
biorcy, co pozwoliłoby uruchomić 
regularne rejsy po Delcie Wisły. 
Aby zainteresować swoim po-
mysłem, T. Wrycza zaprosił na 
krótki rejs katamaranem po 
Zatoce Gdańskiej Adama Bur-
czyka, wiceprezydenta Tczewa 
oraz dziennikarzy. Prezes sto-
warzyszenia uważa, że statek 

ożywiłby Wisłę, był wykorzy-
stywany przez dzieci i młodzież 
oraz turystów, pozwalał poznać 
uroki królowej polskich rzek 
oraz walory przyrodnicze tere-
nów nadwiślańskich. 

2 września katamaran „Kinga” 
pojawi się w Tczewie. Tego dnia 
między godz. 12.00 a 17.00 będzie 
można skorzystać z rejsów. Zapla-
nowano też program artystyczny 
i konferencję. 

M.M.

Straż Miejska w lipcu

i spraw porządkowych. Nałożono 
32 mandaty na łączną kwotę 2650 
zł, a 71 osób pouczono, sporządzono 
2 wnioski o ukaranie do sądu.

Dzielnicowi pracujący na Os. 
Garnuszewskiego o Starym Mie-
ście podjęli 41 interwencji własnych 
i 60 zleconych (dotyczyły głównie 
spraw porządkowych), nałożyli 13 
mandatów na łącznie 1650 zł, 19 
osób zostało pouczonych.

– Straż Miejska przekazała 
KPP w Tczewie materiały z mo-
nitoringu dotyczące kradzieży 
mienia (z 4 i 7 lipca), spożywania 
alkoholu w miejscu publicznym 

(10 lipca), kolizji drogowej (23 lip-
ca) oraz pobicia (30 lipca).

– Przewieziono 7 osób z upoje-
niem alkoholowym – 5 do miejsca 
zamieszkania, 2 – do Pogotowia 
Socjalnego w Elblągu.

– Przeprowadzono 92 wspólne 
patrole z funkcjonariuszami Ko-
mendy Powiatowej Policji.

– Skazani z Aresztu Śledcze-
go w Starogardzie Gd. wykonu-
jąc prace porządkowe na terenie 
Tczewa zebrali łącznie 66 worków 
(o poj. 120 litrów każdy) różnego 
rodzaju odpadów. 

M.M.

2 września tczewia-
nie będą mieli okazję 
popływać po Wiśle 
tramwajem wodnym.

W lipcu Straż Miejska odnotowała 872 interwencje, z tego 430 zostało 
zgłoszonych przez mieszkańców, 255 – przez operatorów monitoringu, 
a 187 przez dyżurnych Komendy Powiatowej Policji w Tczewie. 
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Prezydent Miasta Tczewa in-
formuje, że na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miejskiego w Tczewie 
(II piętro) zostały wywieszone: 

 wykaz nieruchomości sta-
nowiącej własność Gminy 
Miejskiej Tczew, położonej 
na targowisku miejskim 
w Tczewie przy ul. Żwirki 
– boks handlowy nr 13, o pow. 
5,60 m2 w hali nr I, oznaczo-
nej nr działki 32/34, obręb 5, 
KW 16850, przeznaczonej do 
oddania w najem w drodze II 
przetargu w celu prowadze-
nia działalności handlowej.

 wykaz nieruchomości sta-
nowiącej własność Gminy 
Miejskiej Tczew, położonej 
na targowisku miejskim 
w Tczewie przy ul. Żwirki 
– boks handlowy nr 24, o pow. 
17,20 m2 w hali nr I, oznaczo-
nej nr działki 32/34, obręb 5, 
KW 16850, przeznaczonej do 
oddania w najem w drodze 
przetargu, w celu prowadzenia 
działalności handlowej.

OGŁOSZENIA

Fabryka Sztuk ogłasza 
VI Konkurs Fotografi cz-
ny „Wakacje z aparatem”. 
W tym roku tematem kon-
kursu są „Zwierzęta wśród 
nas”, a w kategorii zdję-
cia najlepiej promującego 
miasto Tczew – „Zwierzęta 
wśród nas w Tczewie”. 

Konkurs ma charakter otwarty. 
Uczestnikiem może być każdy, 
z wyłączeniem pracowników or-
ganizatora i członków Jury oraz 
ich najbliższych rodzin. Do Kon-
kursu można składać fotografi e, 
na których uwiecznione zostały 
wakacje 2013. Termin składania 
prac upływa 22.09.2013 r. Na lau-
reatów czekają atrakcyjne nagro-
dy. Nagroda główna to cyfrowa 
lustrzanka, w tym roku ufundo-
wana przez posła Andrzeja Ja-
worskiego. Wszystkie niezbędne 
informacje zawiera Regulamin 
Konkursu dostępny na stro-
nie internetowej organizatora: 
www.fabrykasztuk.tczew.pl

Kto w tym roku spędzał lato 
w Tczewie, nie mógł narze-
kać na brak atrakcji. Było 
letnie kino pod chmurką, fe-
styny, koncerty na starówce 
i w amfiteatrze, atrakcje dla 
najmłodszych.

Mrozu i Stachurski byli gwiaz-
dami tegorocznych Dni Ziemi 
Tczewskiej. Jak co roku Dni 
Ziemi Tczewskiej organizowało 
Centrum Kultury i Sztuki, do 
którego dołączyło wiele instytu-
cji i organizacji pozarządowych. 
Każdy mógł znaleźć coś dla 
siebie – od wydarzeń kultural-
nych, rekreacji po zajęcia spor-
towe i handel w Alei Twórców. 
Niezwykłym wydarzeniem była 
wielka klaksonada. Zjechało na 
nią około 40 polonezów nie tylko 
z okolic Tczewa.

W każdą wakacyjną niedzielę 
Centrum Kultury i Sztuki orga-
nizowało imprezy dla najmłod-
szych z cyklu „Dookoła świata”. 
Najmłodsi co tydzień poznawali 
inny kontynent, jego tradycje, 
kulturę, uczestniczyli w zajęciach 
plastycznych. Także w każdą 
niedzielę na pl. Hallera odbywały 
się koncerty z cyklu „Muzyczna 
Starówka” i tu również prezen-
towana była muzyka z różnych 

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Tczewie zaprosiła miesz-
kańców Tczewa na piknik ro-
dzinny „W krainie EKOsmo-
ków, rycerzy i księżniczek”.

Impreza odbyła się 27 lipca. Przy-
gotowano szereg darmowych 
atrakcji. W „Smoczej Jamie” 
odbyły się warsztaty plastyczne. 
Z kolorowego papieru dzieci two-
rzyły bardzo ciekawe zakładki 
do książek, a z odrobiny krepy 
i rolek po papierze toaletowym 
powstawały ekosmoki. W „Eko-
królestwie” można było stworzyć 
biżuterię dla księżniczek, oczywi-
ście z elementami ekologicznymi, 
rozwiązać labirynt bądź zadania 
na spostrzegawczość. Natomiast 
prawdziwi ekorycerze zgniatali 
plastikowe butelki przy pomocy 
pluszowego młotka z dźwiękiem. 
Wielką atrakcją była darmowa 
wata cukrowa, którą bez żadnych 
ograniczeń serwował dzielny ry-
cerz. Tradycyjnie dużo chętnych 
ustawiało się w kolejce do malo-

Koncerty, kabarety, festyny, filmy

TCZEWSKIE LATO Z ATRAKCJAMI

stron świata. Amatorzy mocnych 
brzmień wzięli udział w kon-
cercie grupy TSA. Zwolennicy 
kabaretów mieli okazję zobaczyć 
skecze w wykonaniu kabaretów 
Nowaki i Pod Wyrwigroszem. 
Swoją muzyczną ucztę mieli też 
amatorzy muzyki disco-polo. 

Atrakcyjna oferta czekała na 
kinomanów – CKiS przygotowało 
seanse pod chmurką – fi lmową 
noc horrorów i wakacje z kome-
dia. Fabryka Sztuk natomiast 
proponowała poznanie duńskiej 
kinematografii.

Fabryka Sztuk jak co roku zor-
ganizowała mnóstwo warsztatów 
artystycznych, zajęcia edukacyj-
ne, spacery po Tczewie, wystawy, 
festyn w Parku Miejskim. Cieka-
wą propozycją dla młodzieży był 
obóz archeologiczny.

Sportowe zajęcia przygotowa-
ło Tczewskie Centrum Sportu 
i Rekreacji. Oprócz basenu była 
możliwość uczestniczenia w roz-
grywkach piłki nożnej, unihoca, 
koszykówki, siatkówki i piłki ręcz-
nej plażowej, tenisa ziemnego

M.M.

Młodzieżowa Orkiestra Svajone z Litwy rozpoczęła cykl 
koncertów „Muzyczna Starówka”
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PIKNIK RODZINNY Z BIBLIOTEKĄ

wania twarzy. Popularnością cie-
szyły się: dmuchana zjeżdżalnia, 
zamek do skakania, basen z pi-
łeczkami oraz bungee run. Przez 
cały czas publiczność zabawiały 
księżniczki, które zachęcały do 
wspólnych zabaw i konkursów na 

scenie. Odbyło się również balono-
we i bańkowe szaleństwo. Podczas 
pikniku wręczono nagrody laure-
atom konkursu plastycznego „Za-
kładka do książki”. O dobre jadło 
zatroszczyły się panie z Koła Go-
spodyń Wiejskich w Radostowie.

Basen z piłeczkami cieszył się ogromnym powodzeniem

M
B

P

Wakacje z aparatem

Zwierzęta wśród nas
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Wakacje

Młodzi muzycy z Harcerskiej 
Orkiestry Dętej w lipcu wy-
poczywali i ćwiczyli nowy re-
pertuar na obozie w Olpuchu.

Obozowiczów odwiedzili przedsta-
wiciele samorządu miasta – prezy-
dent Tczewa Mirosław Pobłocki, 
wiceprezydent Zenon Drewa i se-
kretarz miasta Katarzyna Mej-
na. Na obozie gościli także radni.

Członkowie Harcerskiej Or-
kiestry Dętej, co roku – już od po-
nad 30 lat mają swoją letnią bazę 
w Olpuchu. Piękne miejsce w są-
siedztwie jeziora i lasów sprzyja 
wakacyjnemu wypoczynkowi, 
ale dla tczewskich harcerzy to nie 
tylko czas na relaks. – Codziennie 
przez dwie godziny rano i dwie 
po południu odbywają się próby 
i ćwiczenia orkiestry – mówi Mag-
da Kubicka-Netka, dyrygentka 
orkiestry. – To, że tylu członków 
orkiestry spędza trzy tygodnie ra-
zem pozwala im wiele się nauczyć 
i przećwiczyć nowy repertuar. 

Próby odbywają się niezależ-
nie od pogody – służy im specjalny 
duży namiot, który jest wykorzy-
stywany również jako świetlica.

Najmłodsi orkiestranci mają 
7 lat, najstarsi to kadra i in-
struktorzy. Dla wielu przygoda 
z orkiestrą to tradycja rodzinna, 
grali tu ich rodzice, a nierzadko 
także dziadkowie.

Oprócz zajęć muzycznych, 
w Olpuchu toczy się normalne 

Blisko 60 młodych adeptów 
żeglarstwa z całej Polski przy-
płynęło do Tczewa. To uczest-
nicy IX Flisu Wiślanego.

W imprezie brała udział młodzież 
z całej Polski. Dla wielu taki rejs 
jest formą nagrody za udział 
w żeglarskich konkursach i an-
gażowanie się w działalność Ligi 
Morskiej i Rzecznej. 

– Celem, jaki przyświeca Lidze 
Morskiej i Rzecznej przy organi-
zacji Flisu Wiślanego jest nawią-
zanie do dawnych staropolskich 
tradycji fl isactwa oraz promocja 
miast i gmin nadwiślańskich 
– twierdzi Andrzej Królikow-
ski, prezes Ligi Morskiej i Rzecz-
nej. – Flis wiślany ma też na celu 
aspekt wychowawczy. Podczas 
flisu, w którym uczestniczy mło-

FLIS WIŚLANY DOPŁYNĄŁ DO TCZEWA

Młodzi ludzie chętnie biorą udział w wiślanej przygodzie
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dzież szkolna, prowadzone są za-
jęcia z zakresu bezpieczeństwa na 

NA OBOZIE ŻYCIE PŁYNIE…

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 podkreślają 
obozowicze, dobrze dbają o harcer-
skie żołądki. 

W Olpuchu harcerze mają 
też miejsce szczególne – fi gurę 
swojego patrona – bł. ks. Stefana 
Wincentego Frelichowskiego. Fi-
gurę przed kilku laty poświęcił 
ks. prałat Piotr Wysga. To przy 
niej składane są przyrzeczenia 
harcerskie.

M.M.

Obozowicze łączyli wypoczynek z pracą nad nowym repertuarem muzycznym

Przygotowania do posiłku
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wodzie, ochrony środowiska i wód 
śródlądowych, żeglarstwa itd. 

Flis rozpoczął się 30 czerwca 
i pokonał trasę Wielkiej Pętli 
Żuławskiej. 1 lipca wypłynął 
z Gdańska do Katów Rybackich, 
kolejne etapy wiodły do Krynicy 
Morskiej, Tolkmicka, Elbląga, 
Malborka, Tczewa. Z Tczewa 
wodniacy skierowali się do Błot-
nika i stamtąd do Gdańska. 

W Tczewie młodzież została 
przywitana przez Katarzynę 
Mejnę, sekretarza miasta. Po 
porannym apelu młodzi żeglarze 
zwiedzili Tczew, byli m.in. w Mu-
zeum Wisły i Fabryce Sztuk. 

Jak podkreślają organizatorzy, 
dzięki sponsorom, blisko dwutygo-
dniowa impreza kosztuje uczest-
ników tylko tyle co „wsad do kotła”. 
To także sprawia, że chętnych do 
udziału w wiślanej przygodzie jest 
co roku sporo. 

M.M.
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20 uczniów z Gimnazjum 
nr 1 oraz Szkoły Podstawowej 
nr 10 w czerwcu przebywało 
na uczniowskiej wymianie 
w Gimnazjum Kopernika 
w niemieckim Norderstedt. 

Wymiana ta trwa już od 23 lat 
i jest wspaniałym przykłady wpro-
wadzania w życie idei integracji 
europejskiej oraz zbliżenia młode-
go pokolenia Niemców i Polaków. 
W czasie trwania wymiany, dzieci 
nocują w domach swoich niemiec-
kich koleżanek i kolegów. Uczest-
nicy spotykają się codziennie 
w szkole, biorą udział w przygoto-
wanych lekcjach, realizują projekty, 
wspólnie wyjeżdżają na wycieczki 
oraz bawią się na popołudniowych 
imprezach. Pierwszego dnia od-
była się interesująca wycieczka 
po mieście Norderstedt z licznymi 
atrakcjami (np. specjalne zadania 
do wykonania na placu zabaw lub 
degustacja produkowanej na miej-
scu czekolady). Następnie udali się 
do Parku Wodnego Arriba. Drugi 
dzień tczewianie spędzili nad Mo-
rzem Północnym oraz zwiedzili 
miasto Friedrichstadt. Kolejnego 
dnia odbyła się wspólna lekcja 

Wybudowanie w Tczewie 
boiska do gry w baseball to 
najważniejszy postulat Ame-
rykanów, którzy gościli u pre-
zydenta Tczewa.

Amerykanie już od kilkunastu lat 
uczestniczą w obozach językowych 
organizowanych w Zespole Szkół 
Ekonomicznych, pod patronatem 
UNESCO. Obozy organizowane są 
dla polskiej młodzieży, a goście zza 
oceanu uczą ich angielskiego. 

Na obozie nasza młodzież ma 
nie tylko możliwość szlifowania 
umiejętności językowych, ale też 
poznania amerykańskiej kultury 
i zwyczajów tego odległego kraju.

– Mam nadzieję, że pobyt 
w Tczewie będzie dla was nieza-
pomnianym przeżyciem i sprawi, 
że chętnie będziecie wracać do 
Polski i do Tczewa – przywitał 
gości Mirosław Pobłocki, pre-
zydent Tczewa.

Jak powiedzieli Amerykanie, 
w Polsce bardzo im się podoba. 
Zwłaszcza ci, którzy przybyli już 
po raz kolejny, dostrzegają zmia-

Amerykanie u prezydenta Tczewa

ny, jakie zachodzą w naszym 
kraju i mieście. Zdziwiła ich duża 
liczba samochodów na tczewskim 
rynku. – Musicie być bardzo boga-
ci – uznali goście.

Najdłużej z tczewskimi obozami 
językowymi związana jest Janice 
Lynn Sherry, która do Tczewa 
przyjechała już po raz trzynasty. 
Za zaangażowanie we współpracę 

polsko-amerykańską, zasługi dla 
edukacji polskiej młodzieży i pro-
mocję Tczewa w 2012 r. samorząd 
Tczewa wyróżnił ją medalem „Pod 
Domo Trsoviensi”.

James Skinner przyjechał 
do Tczewa po raz ósmy i za każ-
dym razem promuje grę w base-
ball. Jak twierdzi, wyszkolił już 
wielu młodych Polaków. Jego zda-

niem w Tczewie jest już około 50 
zawodników. Potrzebne jest tylko 
odpowiednie boisko. Na zachętę 
dla rozpoczęcia takiej inwestycji 
prezydent Mirosław Pobłocki 
otrzymał… piłeczkę do baseballa.

Drugim prezentem był zestaw 
do gry w pokera… dla poratowa-
nia budżetu… 

M.M.

Tczewska młodzież w Norderstedt
Słona czekolada i 8-metrowa gazetka szkolna

w-f, gdzie rywalizowały ze sobą 
mieszane, polsko-niemieckie dru-
żyny, a później grupa pojechała 
do Hamburga. Zwiedzali stare 
miasto z ratuszem, dzielnicę spi-
chrzów, płynęli statkiem po porcie 
i odwiedzili Muzeum Przypraw 
oraz Muzeum Marynistyczne. 
W czwartek wyjechali pociągiem 
do Bremy, gdzie odwiedzili „Uni-
versum” – interaktywne muzeum 
składające się z trzech działów: 
Człowiek, Kosmos i Natura. Mogli 

samodzielnie wykonywać różne 
doświadczenia, badać zjawiska fi-
zyczne i chemiczne, m.in. komorę 
wysokich ciśnień i pomieszczenie, 
w którym można było przeżyć złu-
dzenie trzęsienia ziemi. W piątek 
uczestniczyli w święcie szkoły. 
Polsko-niemiecka grupa przygo-
towała specjalne stoisko zawiera-
jące informacje o Tczewie i Gdań-
sku, przeprowadzono quiz wiedzy 
o Polsce z nagrodami, którymi 
były materiały promocyjne o Tcze-

wie – kubki, breloczki, foldery. Wy-
konali gazetkę ścienną 8-metro-
wej długości, w której przedstawili 
swoje wrażenia i spostrzeżenia 
z wymiany. Dzień zakończył grill 
przygotowany przez rodziny nie-
mieckie na dziedzińcu szkoły. 
Ostatniego dnia czekały niespo-
dzianki, tzn. programy przygoto-
wane indywidualnie przez rodzi-
ny goszczące dzieci z Polski. 

Oprócz programu dla uczniów 
był również specjalny program 
dla opiekujących się nimi nauczy-
cielek, gdzie m.in. uczestniczyły 
w koncercie muzycznym w Laeizhal-
le zespołu „Ensemble Resonanz”.

Grupą uczniów opiekowały 
się nauczycielki języka niemiec-
kiego z Gimnazjum nr 1 , p. Ma-
ria Jakubowska i p. Maria 
Kosmacz. Wymiana ta nie mo-
głaby się odbyć bez fi nansowego 
wsparcia warszawskiego biura 
Polsko – Niemieckiej Współpracy 
Młodzieży. Planowana jest już re-
wizyta i około 20 – osobowa grupa 
uczniów przyjedzie do Tczewa pod 
koniec września 2013 roku.

INFORMACJA NADESŁANA 
PRZEZ SP 10
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ul. Obrońców Westerplatte 3 w Tczewie
tel. 58 77 53 41 (42, 43), fax. 58 77 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

Gospodarka

Konsultacje i doradztwo:
• Konsultacje z zakresu 

poszukiwania funduszy 
unijnych – Bożena Białas, 
w każdą 1 i 3 środę miesiąca, 
od 13:00 do 15:00, pok. 13

• Doradca Podatkowy 
– Piotr Geliński, w każdą 
2 i 4 środę miesiąca, 
od 10:00 do 11:30, pok. 13

• Bezpłatne konsultacje 
prawne – adwokat Szymon 
Bubka, w każdą 2 i 4 środę 
miesiąca, od 15:15 do 17:00, 
pok. 18

  Ponadto od miesiąca maja 
rozpoczęliśmy współpracę 
z radcami prawnymi – Ewą 
Skrodzką oraz Michałem 
Hoffmannem – terminy 
konsultacji znajdą Państwo 
na naszej stronie

• Krajowy System Usług 
– Punkt Konsultacyjny 
dla biznesu, w każdy 
2 czwartek miesiąca, 
od 9:00 do 13:00, pok. 18 

• Sieć Informacyjna Fundu-
szy Europejskich – w każdą 
środę, od 8:00 do 15:00, pok. 18

Terminy i godziny spotkań i kon-
sultacji mogą ulegać zmianom, 
prosimy o śledzenie informacji 
na stronie Domu Przedsiębiorcy.
Więcej o naszej ofercie dowiesz się 
na naszej stronie: www.dp.tczew.pl
Zachęcamy do zgłaszania swoich 
adresów e-mail, na które mogą 
Państwo otrzymywać bieżące 
informacje poprzez bezpłatny 
newsletter Domu Przedsiębiorcy.

Trwa nabór do II edycji konkursów

„Rzemieślnik Roku” „Nowoczesny Tczew” i „Mój 
Biznesplan” na zgłoszenia czekamy do 18 października!

Od sierpnia na mocy porozumienia zawar-
tego z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii 

Społecznej Gdańskiego Parku Naukowo Tech-
nologicznego, będą prowadzone konsultacje 
i spotkania w ramach Projektu „Ośrodek 
Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion 
Metropolitalny i Nadwiślański”. 

Projekt powstał w ramach Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Społecznego (Priory-
tet VII Promocja integracji społecznej Działanie 
7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnie-

Nowe konsultacje w Domu Przedsiębiorcy

Celem konkursu „RZEMIEŚL-
NIK ROKU 2013” jest iden-
tyfi kacja i promocja lokalnych 
produktów rzemieślniczych do-
starczanych na terenie Tczewa 
wraz z wyróżnieniem ich wytwór-
cy lub dostawcy. 

W konkursie każdy mieszka-
niec może zgłosić mikroprzed-
siębiorstwo – sklep, lokal ga-
stronomiczny, punkt usług bądź 
rzemieślnika, z którego usług 
korzystał 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-
wanie tradycji rzemieślniczych czy 
otrzymane w innych konkursach 
wyróżnienia i nagrody, zaangażo-
wanie w sprawy miasta.

Kapitułę konkursu będą two-
rzyć przedstawiciele samorządu 
oraz przedsiębiorcy.

Nagrodą główną w konkur-
sie jest tytuł „Rzemieślnik Roku 
2013”, wyróżniony przez Prezy-
denta Miasta Tczewa oraz nagro-
da rzeczowa. 

„NOWOCZESNY TCZEW” 
to konkurs na najciekawszy pro-
dukt lub innowacyjną usługę, 

adresowany do małych i śred-
nich przedsiębiorstw z siedzibą 
w Tczewie. Jego celem jest pro-
mocja postaw twórczych i inno-
wacyjnych w biznesie oraz wy-
różnienie najlepszych tczewskich 
fi rm, ich produktów i usług oraz 
działań marketingowych. Aby 
wziąć udział w konkursie należy 
wypełnić ankietę oraz dostar-
czyć materiały przedstawiające 
projekt innowacyjnej usługi bądź 
produktu. Laureat konkursu zo-
stanie wyłoniony przez kapitułę 
konkursu.

Kapituła konkursu będzie kie-
rować się takimi kryteriami jak: 
wzrost konkurencyjności fi rmy, 
wzrost zatrudnienia w firmie, ska-
la innowacyjności, także otrzyma-
ne nagrody krajowe i zagraniczne 
oraz źródło pomysłu i zastosowa-
nej technologii. Kapitułę konkur-
su będą tworzyć przedstawiciele 
samorządu oraz przedsiębiorcy, 
w tym laureat z poprzedniej edycji. 
Główną nagrodą w konkursie jest 
tytuł „Nowoczesny Tczew 2013” 
i nagroda rzeczowo-finansowa.

„Mój Biznesplan 2013” ad-
resowany jest do uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych z terenu 
Tczewa, każdy może zgłosić jeden 
biznes plan. Celem konkursu jest 
kształtowanie postaw pro-przed-
siębiorczych wśród młodzieży, 
promowanie kreatywnego myśle-
nia i zalet prowadzenia własnego 

biznesu oraz ukazanie korzyści 
płynących z wprowadzania inno-
wacji do prowadzonych przez sie-
bie przedsięwzięć.

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 konkursu 
przewidziano nagrodę rzeczową 
dla nauczyciela prowadzącego 
zajęcia z przedmiotu dot. przedsię-
biorczości w szkole, w której uczy 
się laureat konkursu. Kapitułę 
konkursu będą tworzyć członko-
wie rady konsultacyjnej inkubato-
ra przedsiębiorczości Domu Przed-
siębiorcy w Tczewie.

Wszystkie regulaminy oraz for-
mularze zgłoszeń do konkursów 
znajdą Państwo na stronie www.
wrotatczewa.pl, www.dp.tczew.pl 
oraz w siedzibie Domu Przedsię-
biorcy w Tczewie przy ul. Obrońców 
Westerplatte 3. Zgłoszenia do kon-
kursów będą przyjmowane do 18 
października 2013 r., a ich rozstrzy-
gnięcie planowane jest podczas ob-
chodów tygodnia przedsiębiorczości 
tj. 18-24 listopada 2013 r. 

Patronat medialny nad kon-
kursami objęli portal tcz.pl i Gazeta 
Tczewska.

nie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 
7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej). 

Zakres współpracy będzie obejmował: po-
radnictwo formalno-prawne; poradnictwo spe-
cjalistyczne; konsultacje, doradztwo; spotkania 
animacyjne na rzecz rozwoju ekonomii społecz-
nej w subregionie.

Konsultacje odbywać się będą 2 razy 
w tygodniu – wtorek: 11.00-15.00, czwartek: 
11.00-15.00 oraz w co drugi czwartek miesią-
ca od 13.00 do 17.00 w pokoju konsultacyjnym 
nr 18 na I piętrze Domu Przedsiębiorcy.



Sierpień 2013 • PANORAMA MIASTA • www. wrotatczewa.pl • www.bip.tczew.pl
14 • Samorząd

Portal pozwala na : 
–  pełne elektroniczne zała-

twienie sprawy (uwzględnia-
jące wydanie decyzji, poin-
formowanie usługobiorcy):

•  wydanie decyzji o wpisaniu do 
rejestru wyborców

•  przedłużenie umowy dzierża-
wy garaży

•  przedłużenie umowy dzierża-
wy najmu lub użyczenia

•  przyznanie dofi nansowania 
kosztów kształcenia pracowni-
ka młodocianego

•  udzielenie bonifikaty od opłaty 
rocznej z tytułu użytkowania 
wieczystego gruntu przezna-
czonego lub wykorzystywane-
go na cele mieszkaniowe

•  rozgraniczenie nieruchomości
•  zmiany dzierżawcy gruntu po 

zbyciu (sprzedaż, darowizna) 
przez dotychczasowego dzier-
żawcę gruntu zabudowanego 
garażem

•  przesunięcie terminu płatno-
ści, rozłożenie na raty, umorze-
nie należności – osoba fizyczna

•  przesunięcie terminu płatno-
ści, rozłożenie na raty, umorze-
nie należności – osoba prawna

•  zmiana dzierżawcy gruntu po 
zbyciu (sprzedaż, darowizna) 
przez dotychczasowego dzier-
żawcę gruntu zabudowanego 
garażem

•  wykup lokalu mieszkalnego 
przez najemcę

•  wykup przez użytkownika 
wieczystego gruntu zabudo-
wanego na cele mieszkaniowe

•  przekształcenie prawa wie-
czystego użytkowania w pra-
wo własności nieruchomości 
gruntowej stanowiącej wła-
sność Gminy Miejskiej Tczew.

–  wypełnienie formularzy 
oraz elektroniczne przesła-
nie wniosku lub podania:

•  udostępnienie danych z ewiden-
cji ludności, zbioru PESEL oraz 
ewidencji wydanych i unieważ-
nionych dowodów osobistych

•  zawiadomienie o zgromadze-
niu publicznym

•  pokrywanie należności i opłat 
mieszkaniowych

•  ustalenie numeru porządkowego
•  przyznanie nagrody/stypendium 

za wysokie wyniki sportowe

–  pobranie formularzy
•  wydawanie odpisów z aktów 

urodzenia, małżeństwa lub 
zgonu

•  wydanie dowodu osobistego po 
raz pierwszy

•  zgłoszenie pobytu stałego

•  postanowienie o zgodności pro-
ponowanego podziału nieru-
chomości z ustaleniami planu 
miejscowego

•  wydanie decyzji na przeprowa-
dzenie zbiórki publicznej

•  wydanie zaświadczenia z akt 
dowodów osobistych

•  wydanie zaświadczenia z akt 
ewidencji ludności

•  wypisy i wyrysy z: planu miejsco-
wego i studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego; zaświadcze-
nia o zgodności zamierzonego 
sposobu użytkowania obiektu 
budowlanego z ustaleniami obo-
wiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania

•  wypłacenie świadczenia pie-
niężnego rekompensującego 
utracone wynagrodzenie za czas 
odbytych ćwiczeń wojskowych

•  zgłoszenie wymeldowania 
z miejsca pobytu stałego lub 
zgłoszenie wymeldowania 
z miejsca pobytu czasowego 
trwającego ponad 3 miesiące

•  zgłoszenie pobytu czasowego 
trwającego ponad 3 miesiące

•  zgłoszenie pobytu czasowego 
cudzoziemca, trwającego po-
nad 3 miesiące

•  podział nieruchomości
•  wniosek o wydzierżawienie 

nieruchomości
•  wniosek o wydzierżawienie 

nieruchomości gruntowej 
w celu zorganizowania impre-
zy widowiskowej

•  wniosek o wydanie zezwolenia 
na usunięcie drzew lub krzewów

•  podanie o zameldowanie decy-
zją administracyjną

•  podanie o wymeldowanie de-
cyzją administracyjną

•  deklaracja dotycząca podatku 
od środków transportowych 

•  deklaracja dotycząca podatku 
leśnego od osób prawnych

•  uznanie osoby za posiadające-
go na wyłącznym utrzymaniu 
członków rodziny

•  deklaracja dotycząca podatku od 
nieruchomości – osoby prawne

•  podatek od nieruchomości od 
osób fizycznych

•  podatek leśny od osób fi zycz-
nych

•  opłata od posiadania psa
•  deklaracja dotycząca podatku 

rolnego – osoby prawne
•  podatek rolny od osób fi zycz-

nych
•  łączne zobowiązanie pieniężne
•  zwrot podatku akcyzowego 

producentom rolnym
•  przyznawanie lokali mieszkal-

nych

•  przyznawanie lokali miesz-
kalnych w wyniku wzajemnej 
zamiany

•  udzielenie dotacji z budżetu 
gminy w Tczewie podmiotom 
niezaliczonym do sektora fi -
nansów publicznych

•  skierowanie na leczenie odwy-
kowe

•  uznanie osoby – „Za żołnierza 
samotnego”

•  orzekanie o konieczności spra-
wowania przez osobę podle-
gającą obowiązkowi odbycia 
zasadniczej służby wojskowej 
bezpośredniej opieki nad człon-
kiem rodziny

•  wydawanie licencji na wyko-
nywanie transportu drogowe-
go taksówką

•  przyznawanie dodatków 
mieszkaniowych

•  zezwolenia na sprzedaż / sprze-
daż i podawanie napojów alko-
holowych.

•  wniosek o wydanie decyzji na 
podział nieruchomości z usta-
leniami planu miejscowego

•  wydawanie zezwolenia na pro-
wadzenie działalności w za-
kresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych

•  zezwolenia na jednorazową 
sprzedaż i podawanie napojów 
alkoholowych

•  wpis do ewidencji szkół i placó-
wek niepublicznych – wydanie 
zaświadczenia

•  przyznanie stypendium szkol-
nego o charakterze socjalnym

•  przyznanie zasiłku szkolnego
•  zgłoszenie wyjazdu za granicę 

na pobyt czasowy trwający po-
nad 6 miesięcy

•  zgłoszenie pobytu stałego cu-
dzoziemca

•  wymiana i utrata dowodu oso-
bistego

–  publikację w formie elektro-
nicznej informacji o świad-
czonej usłudze

•  wniosek o wydanie pozwolenia 
na prowadzenie prac konserwa-
torskich/prac restauracyjnych 
i robót budowlanych.; sporządza-
nie postanowień i decyzji wyni-
kających z zakresu zadań prze-
kazanych przez Pomorskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków dla obszarów

•  przyznanie uprawnień do zaj-
mowanego lokalu socjalnego

•  przyznanie uprawnień w wy-
niku poszerzenia mieszkania

•  wydawanie zezwoleń na utrzy-
manie psa rasy uznanej za 
agresywną

•  wyrażenie zgody na podnajem 
lokalu mieszkalnego

•  przyznanie uprawnień w wyniku 
podziału lokalu mieszkalnego

•  wydawanie zezwoleń na pro-
wadzenie działalności w za-
kresie prowadzenia schronisk 
dla bezdomnych zwierząt, 
grzebowisk i spalarni zwłok 
zwierzęcych i ich części, ochro-
ny przed bezdomnymi zwie-
rzętami

•  informacja o udostępnianiu 
do wglądu miejscowych pla-
nów zagospodarowania prze-
strzennego

•  przyznawanie lokali socjal-
nych

•  umorzenie zaległości podatko-
wych lub odsetek za zwłokę

•  odroczenie terminu płatności 
podatku lub zaległości podat-
kowej

•  rozłożenie na raty zapłaty podat-
ku lub zaległości podatkowej

•  zaświadczenie o wielkości 
użytków rolnych gospodar-
stwa rolnego

•  pierwokup nieruchomości
•  wydanie zaświadczenia o za-

trudnieniu byłym pracowni-
kom oświaty

•  wydawanie zezwoleń na prze-
prowadzanie imprez maso-
wych

•  wydanie zaświadczenia o wy-
nagrodzeniu byłym pracowni-
kom oświaty

•  przyznawanie uprawnień 
w wyniku adaptacji lokalu na 
cele mieszkalne

•  nagroda Prezydenta Miasta 
Tczewa dla uczniów i stu-
dentów w ramach programu 
wspierania edukacji uzdolnio-
nych dzieci i młodzieży

•  zgłoszenie utraty dowodu oso-
bistego

–  deklaracje, wzory wnio-
sków dot. odpadów

•  wniosek o wpis do Rejestru 
Działalności Regulowanej 
w zakresie odbierania odpa-
dów komunalnych

•  wniosek o wydanie zezwolenia 
na prowadzenie działalności w 
zakresie opróżniania zbiorni-
ków bezodpływowych i trans-
port nieczystości ciekłych

•  deklaracja o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.

–  poprzez stronę www.wrotat-
czewa.pl można także otrzy-
mać mailem bieżące informa-
cje – wystarczy zapisać się do 
naszego newslettera 

E-urząd – załatwisz sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu
Przypominamy, że za pośrednictwem miejskiego portalu internetowego: www.wrotatczewa.pl można załatwić 
wiele spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. Przy e-formularzach znajdują się także informacje o trybie 
załatwiania danej sprawy i telefony kontaktowe.
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Szkoła

WYPRAWKA SZKOLNA

Adresatami programu są ucznio-
wie rozpoczynający edukację 
szkolną w klasach I-III i V szkoły 
podstawowej, klasach II zasad-
niczej szkoły zawodowej, liceum 
ogólnokształcącego i technikum.

Programem, bez względu na 
kryterium dochodowe, są także 
objęci uczniowie słabowidzący, 
niesłyszący, z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu lekkim, 
umiarkowanym lub znacznym 
oraz uczniowie z niepełnospraw-
nościami sprzężonymi, 
w przypadku gdy jedną z nie-
pełnosprawności jest niepełno-
sprawność wymieniona wyżej, 
posiadający orzeczenie o potrze-
bie kształcenia specjalnego po-
siadający orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego wydane 
przez publiczną poradnię psycho-
logiczno-pedagogiczną.

Nowością wprowadzoną 
w roku szkolnym 2013/2014 jest 
możliwość uzyskania wsparcia 
finansowego przez uczniów 
z upośledzeniem umysłowym 
w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym oraz uczniów z niepeł-
nosprawnościami sprzężonymi, 
w przypadku gdy jedną z niepeł-
nosprawności jest upośledzenie 
umysłowe w stopniu umiar-
kowanym lub znacznym, nie 
tylko na zakup podręczników, 
ale również zakup materiałów 
dydaktycznych. Przez materiały 
dydaktyczne należy rozumieć 
materiały wykorzystywane 
przez nauczycieli w procesie 
kształcenia uczniów z upośle-
dzeniem umysłowym w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym, 
za pomocą których nauczyciel 
może realizować podstawę pro-
gramową kształcenia ogólnego 
dla tych uczniów, w szczególności 
są to książki pomocnicze, karty 
pracy, ćwiczenia rewalidacyjne 
oraz opracowania wykorzysty-
wane w edukacji przedszkolnej.

Sprawdź, czy twoje dziecko może otrzymać pomoc

WYPRAWKA I STYPENDIUM SZKOLNE
Wyprawka szkolna i stypendium szkolne to formy pomocy uczniom z ro-
dzin o niskich dochodach. Celem programów jest wyrównanie szans edu-
kacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego. W pierwszym przypadku 
pomoc przyznawana jest na zakup podręczników, w drugim wszelkiego 
rodzaju artykułów przydatnych w edukacji szkolnej.

Wnioski o dofinansowanie 
zakupu podręczników 
należy składać w szkołach 
w terminie do 11 września 
2013 r.

1. Dofinansowanie mogą 
uzyskać:

− uczniowie klasy I szkoły 
podstawowej pochodzący 
z rodzin, w których dochód 
na członka rodziny nie 
przekracza kwoty 539 zł netto 
miesięcznie 

− uczniowie klas II-III 
i V szkoły podstawowej, klasy 
II szkoły ponadgimnazjalnej: 
zasadniczej szkoły zawodo-
wej, liceum ogólnokształcące-
go i technikum pochodzący 
z rodzin, w których dochód 
na członka rodziny nie 
przekracza kwoty 456 zł netto 
miesięcznie 

− uczniowie klas I-III 
i V szkoły podstawowej, 
klasy II szkoły ponadgim-
nazjalnej: zasadniczej szkoły 
zawodowej, liceum ogólno-
kształcącego i technikum, 
w których dochód na 
członka rodziny przekracza 
kwotę 456 zł, a w rodzinie 
występuje szczególna sytu-
acja życiowa, np. bezrobocie, 
sieroctwo, niepełnospraw-
ność, długotrwała lub ciężka 
choroba, przemoc, bezrad-
ność w sprawach opiekuń-
czych, potrzeba ochrony 
macierzyństwa, alkoholizm 
lub narkomania, itp.

W zależności od klasy i szkoły, 
do które uczeń uczęszcza oraz 
stopnia jego niepełnosprawno-
ści, wysokość dofinansowania 
wynosi od 225 do 770 zł.

Do wniosku o przyznanie 
dofinansowania należy dołączyć 
zaświadczenie o wysokości 
dochodów. 

W ubiegłym roku pomoc 
w formie wyprawki szkolnej 

otrzymało 534 uczniów (łączna 
kwota: 117 358 zł).

STYPENDIUM SZKOLNE 

Pomoc ta ma na celu zmniejsze-
nie różnic w dostępie do edukacji, 
wynikających z trudnej sytuacji 
materialnej ucznia. 
Stypendium szkolne dla uczniów 
zamieszkałych na terenie 
miasta Tczewa przyznaje 
prezydent. Miesięczny dochód 
na członka rodziny nie może 
być wyższy niż 456 złotych 
(netto). 

UWAGA! DOCHODY RODZI-
NY MUSZA BYĆ UDOKU-
MENTOWANE!

Wnioski składa się w Wydz. 
Edukacji Urzędu Miejskiego 
w Tczewie.

Termin składania 
wniosków: do 15 września, 
a dla słuchaczy kolegiów 
do 15 października. 

Stypendium szkolne jest przy-
znawane na okres nie dłuższy 
niż od września do czerwca 
w danym roku szkolnym, 
a przypadku słuchaczy kolegiów 
nauczycielskich, nauczycielskich
kolegiów języków obcych i kole-
giów pracowników służb społecz-
nych na okres nie dłuższy niż 
od października do czerwca 
w danym roku szkolnym.

Stypendium szkolne może być 
udzielane uczniowi na:

1) całkowite lub częściowe 
pokrycie kosztów udziału 
w zajęciach edukacyjnych 
wykraczających poza zajęcia 
realizowane w szkole 
w ramach planu nauczania 
(np. wyrównawcze zajęcia 
edukacyjne, zajęcia 
dla dysgrafików, dyslekty-
ków, logopedyczne, przedsię-
wzięcia realizowane przez 

szkołę jak wyjścia/wyjazdy 
do kina, teatru, wycieczki 
szkolne, zielone szkoły, dodat-
kowe zajęcia edukacyjne itp.);

2) całkowite lub częściowe 
pokrycie kosztów udziału 
w zajęciach edukacyjnych 
realizowanych poza szkołą, 
a w szczególnością nauki języ-
ków obcych, zajęć muzycznych, 
komputerowych, sportowych 
np. na basenie i innych;

3) pomoc rzeczową o charak-
terze edukacyjnym (np. 
zakup podręczników, lektur, 
słowników, multimedialnych 
programów edukacyjnych, 
komputera, części do kom-
putera, opłaty za abonament 
internetowy, stroju sportowe-
go wymaganego na zajęcia 
wychowania fizycznego, 
zakup wyposażenia ucznia 
w związku z udziałem 
w zajęciach realizowanych 
poza szkołą np. zakup instru-
mentu muzycznego, zakup 
okularów;

4) całkowite lub częściowe 
pokrycie kosztów związanych 
z pobieraniem nauki poza 
miejscem zamieszkania 
w szczególności: transportu 
środkami komunikacji zbio-
rowej, zakwaterowania 
w bursie, internacie (z wyklu-
czeniem opłat za wyżywienie).

Wypłata stypendium szkol-
nego następuje poprzez 
zwrot wydatków (w przypad-
ku uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjów wydatki te musi 
zaakceptować dyrektor placówki 
i główna księgowa, a w przypad-
ku pozostałych uczniów – naczel-
nik Wydz. Edukacji UM.

Szczegółowe informacje 
można otrzymać 
w Wydz. Edukacji Urzędu 
Miejskiego (tel. 58 77 59 395 
oraz 58 77 59 319) 
oraz na stronie 
www.wrotatczewa.pl 
(pod zakładką e-szkoła).
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Urząd Miejski w Tczewie – Wydział Spraw Komunalnych
83–110 Tczew, ul. 30 Stycznia 1, tel./fax (058) 531 76 41, www.pee.tczew.pl, e–mail: pee@um.tczew.pl

Również w nawiązaniu do 
tematyki odpadowej dla 

uczniów z 5 szkół zostały zorga-
nizowane szkolenia dotyczące 
prawidłowej gospodarki odpa-
dami w domach. Szkolenia koor-
dynowała Yellow Group z Gdyni 
prowadząca edukację ekologiczną 
w ramach programu EKO24 
(patrz http://www.eko24.eu/).

Dodatkowymi atrakcjami 
były wyjazdy na zajęcia terenowe 
lub edukacyjne. W ramach tego-
rocznej akcji dzieci wzięły udział 
w wyjazdach m.in. do Oceanarium, 
stadniny w Turzu, gospodarstwa 
ekologicznego w Godziszewie, 
ZOO w Oliwie oraz do rezerwatu 
Ptasi Raj na Wyspie Sobieszew-
skiej. Te grupy, które odwiedziły 
stadninę w Turzu miały możli-
wość bezpośredniego kontaktu 
z żywymi zwierzętami. Odbywa-
ła się tam jazda konna pod okiem 
instruktora. Dzieci mogły też po-
znać zasady opieki nad zwierzę-
tami, sposób odżywiania i tryb 

21 września już po raz siódmy rowerzyści przejadą ulicami Tcze-
wa świętując Europejski dzień bez samochodu. Serdecznie za-

praszamy wszystkich, którzy jeżdżą na rowerze codziennie albo 
tylko od święta, małych i dużych, starszych i młodszych. To impre-
za dla każdego.

Co roku w przejeździe bierze udział kilkuset mieszkańców Tcze-
wa, często całymi rodzinami. Mamy nadzieję, ze w tym roku będzie 
nas jeszcze więcej. Na wszystkich uczestników czekają drob-
ne rowerowe upominki.

Rejestracja uczestników na kanonce od godz. 11.00 do godz. 11.45 
– punktualnie o godz. 12.00 startujemy. 

Trasa przejazdu: ul. Warsztatowa (kanonka), ul. Wojska Polskiego, 
pl. Piłsudskiego, ul. Obr. Westerplatte, ul. 1 Maja, wiadukt 800-lecia, 
ul. Gdańska, al. Solidarności, ul. Armii Krajowej, ul. Jagiellońska, 
ul. Wojska Polskiego (zakończenie na kannonce).

M.M.

Akcja „Przygoda z przyrodą” podczas półkolonii 2013 – zajęcia 
terenowe, spotkania edukacyjne
Tegoroczna letnia edycja „Przygody z przyrodą” zgromadziła na zajęciach Pracowni Edukacji Ekologicznej ponad 
500 uczestników z różnych szkół podstawowych. W związku z aktualnie wprowadzanym w naszym mieście nowym 
systemem gospodarki odpadami, część zajęć była w całości poświęcona tej tematyce.

życia koni. W czasie przejażdżki 
bryczkami po lesie obserwowały 
tropy zwierząt leśnych oraz okazy 
roślin. Spędzając aktywnie czas 
na świeżym powietrzu, uczest-
nicy akcji „Przygoda z przyrodą” 
uczyli się poszanowania przyrody 
i obcowania z nią. Dzieci, które 
w ramach naszej akcji wybrały 
zwiedzanie ekspozycji Akwarium 

Morskiego, poszerzyły swoją wie-
dzę o zwierzętach wodnych.

W ramach zajęć organizowa-
nych przez Pracownię Edukacji 
Ekologicznej wszystkie szkoły 
odwiedzili przedstawiciele Ogól-
nopolskiego Towarzystwa Ochro-
ny Ptaków – w tym kierownik 
rezerwatu „Beka” – pan Jarosław 
Wrosz. Przeprowadzili oni niekon-

wencjonalne zajęcia „pod chmur-
ką” w ramach edukacji przyrodni-
czej pn. „Jak świadomie bytować 
w przyrodzie?” – podstawy „bush 
craftingu” (treści: budowanie 
schronienia, rozniecanie ognia 
bez zapałek, nawigacja bez kom-
pasu, rośliny użytkowe i jadalne, 
rozpoznawanie drzew etc.). Dzieci 
uczyły się przez zabawę, wykorzy-
stując własną kreatywność i na-
turalną ciekawość świata. 

Pracownia Edukacji Ekologicz-
nej serdecznie dziękuje organizato-
rom letniego wypoczynku w szko-
łach podstawowych za pomysły 
i wspólną realizację uzgodnionych 
propozycji. Dziękujemy państwu:
Annie Konys z SSP2
Joannie Karczmarczyk z SP 5
Karolinie Garskiej z SP 7
Annie Steinke z SP 8
Bożenie Czerwińskiej z SP 10
Markowi Trzcińskiemu z SP 11
Aleksandrze Maniuk z SP 12

ANNA PEICHERT

21 września

DZIEŃ BEZ SAMOCHODU
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„Pozytywnie selektywni nie robią 
zamieszania” – szkolenia dla uczniów 
w ramach projektu „Regionalny System 
Gospodarki Odpadami Tczew”

Społeczeństwo

Drugie w Tczewie mieszkanie chronione prze-
kazane zostało lokatorom. Mieszka w nim 
czterech podopiecznych Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. Klucze do mieszkania 
przekazał nowym użytkownikom prezydent 
Tczewa Mirosław Pobłocki. 
– Inicjatywa utworzenia mieszkania chronionego na terenie starówki 
jest kolejnym przykładem uspołecznienia procesu rewitalizacji dzielni-
cy. Wraz z odnową infrastruktury miasto podejmuje działania podno-
szące jakość życia mieszkańców. Istotą tych działań jest ich integracyjny 
charakter, otwartość na współdziałanie wielu różnych grup społecznych 
– mówi Julita Jakubowska, dyrektor MOPS w Tczewie.

Stare Miasto jest drugą tczewską dzielnicą, w której powstało tzw. 
mieszkanie readaptacyjne dla osób niepełnosprawnych intelektualnie 
i z zaburzeniami psychicznymi (takie mieszkanie funkcjonuje już przy 
ul. Armii Krajowej 55).

Mieszkanie znajduje się w kamienicy przy ul. Mickiewicza 18, wy-
remontowanej w ramach projektu rewitalizacji Starego Miasta. Po-
wierzchnia lokalu to 87,4 m kw. Znajdują się tam dwa pokoje, garderoba, 
kuchnia i łazienka.

– Cieszę się, ze mieszkańcy będą mogli się tutaj poczuć jak u siebie i 
funkcjonować w miarę samodzielnie, zintegrować się z mieszkańcami 
dzielnicy, nawiązać więzi sąsiedzkie. To mieszkanie jest dla Was – po-
wiedział prezydent Mirosław Pobłocki wręczając klucze.

W zamian prezydent otrzymał symboliczny „klucz do sąsiedztwa”.
Jak podkreśliła Julita Jakubowska, mieszkanie chronione jest bar-

dziej ekonomiczne niż pobyt w domu pomocy społecznej. Dzięki niemu 
udaje się zaoszczędzić ok. 40 tys. zł rocznie na jednego lokatora. 

Mieszkanie poświecił ks. prałat Piotr Wysga. 
Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowują-

cą osoby tam przebywające pod opieką specjalistów do prowadzenia 
samodzielnego życia albo zastępującą pobyt w placówce zapewniającej 
całodobową opiekę. Mieszkanie chronione ma zapewniać warunki sa-
modzielnego funkcjonowania w środowisku, wspierać proces integracji 
ze społecznością lokalną. Inicjatywa umożliwia nawiązanie relacji 
sąsiedzkich i angażowanie mieszkańców do podejmowania wspólno-
towych działań. 

M.M.

EKO24 to Program Edukacji Ekologicznej realizowany 
w ramach Projektu „Regionalny System Gospodarki Od-
padami Tczew”. Jego celem jest zapoznanie jak najwięk-
szej ilości mieszkańców gmin biorących udział w Projek-
cie z zasadami selektywnej zbiórki odpadów. 

Szkoleniom dla uczniów z terenu Tczewa i sąsiednich gmin w ramach pro-
gramu EKO24, towarzyszyło hasło: Bądźmy „pozytywnie selektywni”.

Selektywna zbiórka pozwala na zwiększenie ilości odpadów podda-
wanych recyklingowi. Przez recykling należy rozumieć taki odzysk, 
który polega  na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów 
zawartych w odpadach. W uproszczeniu – im więcej odpadów selek-
tywnie zebranych, tym więcej surowców odzyskanych i tym większa 
ochrona środowiska naturalnego. Dlatego Pozytywnie Selektywni 
segregują odpady.

W czerwcu w szkoleniach wzięli udział uczniowie z następujących szkół:
Gimnazjum nr 2 w Tczewie
Gimanzjum Katolickie w Tczewie
Gimnazjum w Cedrach Wielkich
Szkoła Podstawowa w Lisewie Malborskim
Szkoła Podstawowa w Cedrach Wielkich

W lipcu grupą docelową byli uczestnicy półkolonii ze szkół: 
Szkoła Podstawowa nr 12 w Tczewie
Szkoła Podstawowa nr 7 w Tczewie
Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 w Tczewie
Szkoła Podstawowa nr 10 w Tczewie
Szkoła Podstawowa nr 5 w Tczewie

Uczestnicy otrzymali ekologiczne kredki lub książeczki edukacyjne na 
temat selektywnej zbiórki. 

Część zajęć miała charakter multimedialny, dzieci korzystały z przy-
gotowanych on line gier i zabaw na punkty,  które kształtowały umiejęt-
ność właściwego postępowania z odpadami w życiu codziennym.

Dzieci, które nie brały udziału w zajęciach zapraszamy na stronę:  
http://www.eko24.eu/

W zakładce „rozrywka” znajdziecie ciekawe gry i zabawy. W innych 
zakładkach wszyscy czytelnicy – niezależnie od wieku – znajdą zarówno 
rozrywkę, jak i wiedzę niezbędną każdemu współczesnemu człowiekowi.

W Tczewie jest już drugie 
mieszkanie chronione

Tak wygląda kuchnia, w której osoby niepełnosprawne same 
będą przygotowywać sobie posiłki

M
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Urząd Miejski w Tczewie – Wydział Spraw Komunalnych
tel./fax (058) 531 76 41, www.pee.tczew.pl, e-mail: pee@um.tczew.pl
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Przedmiotem fotografi i są na ogół ele-
menty architektury, zaskakujące sytu-

acje, ważne zdarzenia, uroczystości, rzad-
ko kiedy codzienność. Dlatego mieszkańcy 
w swoich codziennych sytuacjach występu-
ją częściej jako tło aniżeli pierwszoplanowi 
bohaterowie. Na tego rodzaju zdjęciach są 
anonimowi, określamy ich mianem prze-
chodniów lub tłumu. Często nie zdają sobie 
sprawy, że zostali uwiecznieni na kliszy. 
W tym odcinku chcielibyśmy zwrócić Pań-
stwa uwagę właśnie na owych bohaterów 
codzienności naszego miasta, chociaż do-
strzeżenie ich w wielu przypadkach będzie 
niezwykle trudne. 

M. K.
SEKCJA HISTORII MIASTA MIEJSKIEJ 
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TCZEWIE

Plac Wolności (1990 r.)

Sceny z życia miasta

NA ULICY
I POŁOWA XX W.

Bahnhofstrasse (ul. Dworcowa), obecna ul. Wyszyńskiego

Friedrichstrasse (ul. Fryderyka), obecna ul. Obrońców Westerplatte Markt (Rynek), ob. pl. Hallera

St. Georgenplatz (plac św. Jerzego), 
obecny plac św. Grzegorza

Ul. Pocztowa, 
obecna ul. Jarosława Dąbrowskiego

PO 1945 ROKU

Ul. 1 Maja, ob. Wyszyńskiego 
(lata sześćdziesiąte)

ŹRÓDŁO: „PROJEKT UPORZĄDKOWANIA MIASTA W LATACH 1962-1965”

Ul. Zamkowa (lata sześćdziesiąte)

Targ na pl. Wolności, 
obecnym pl. Hallera (1990 r.)
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Wydarzenia
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Fabryka Sztuk serdecznie zapra-
sza na wystawę historyczną pt. 
„Tczew pod okupacją hitlerowską”. 
Ekspozycja opowiadać będzie o lo-
sach miasta i jego mieszkańcach 
w latach 1939-1945. Zwiedzający 
zapoznają się z historią II wojny 
światowej przez pryzmat dziejów 
Tczewa, od pierwszych walk z 1 
września 1939 r. poprzez okres 
okupacji hitlerowskiej aż po 
wkroczenie do miasta jednostek 
Armii Czerwonej. Archiwalia, 
niepublikowane dotąd zdjęcia 
oraz eksponaty pozwolą poznać 
historię naszego miasta w czasie 
trwania najkrwawszego konflik-
tu w dziejach ludzkości. Ekspozy-
cja przeznaczona jest nie tylko dla 
miłośników historii, ale także dla 
tych wszystkich którzy chcieliby 
poznać historię miasta w latach 
1939-1945. 

Wystawa objęta została Hono-
rowym Patronatem Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Broni-
sław Komorowskiego. 

Ekspozycja dla zwiedzających 
czynna będzie od 2 września 2013 
do 14 września 2014 roku w bu-
dynku głównym Fabryki Sztuk 
przy ul. 30 stycznia 4 

Serdecznie zapraszamy ! 

W ubiegłym roku Monika 
Brodka, tym razem – grupa 
Myslowitz będzie gwiazdą 
Festiwalu Grzegorza Cie-
chowskiego In Memoriam.

Impreza odbędzie się w dniach 
23-24 sierpnia. Festiwal, organi-
zowany przez Józefa Golickie-
go, a wspierany przez samorząd 
miasta Tczewa, jest imprezą po-
święconą Grzegorzowi Ciechow-
skiemu – artyście pochodzące-
mu z Tczewa, liderowi zespołu 
Republika.

Przyjeżdzających do Tczewa 
na festiwal przywita wystawa 
fotografii G. Ciechowskiego, któ-
rą przed dworcem PKP zorgani-
zowała Fabryka Sztuk. 

23 sierpnia o godz. 19.00 
na dziedzińcu Fabryki Sztuk 
odbędzie się konkurs karaoke 
piosenek G. Ciechowskiego, 
a następnego dnia w amfi te-
atrze noszącym imię tego arty-
sty – koncert fi nałowy Ogólno-
polskiego Konkursu Piosenek 
G. Ciechowskiego. W konkursie, 
który odbędzie się już po raz 
ósmy, z twórczością Obywatela 
GC mierzą się młodzi muzycy 

1 września
74. ROCZNICA 
WYBUCHU WOJNY

Wystawę zdjęć Grzegorza 
Ciechowskiego można oglą-
dać na tczewskim węźle 
transportowym.

Ekspozycję przygotowała Fabry-
ka Sztuk. Komisarzem wystawy 
jest Dariusz Wałaszewski. Na 
jej otwarciu, 8 sierpnia, pojawili się 
m.in. mama i siostra Grzegorza 
Ciechowskiego, Sławomir Ciesiel-
ski – perkusista grupy Republika, 
przedstawiciele samorządu mia-
sta Tczewa, znajomi i przyjaciele 
muzyka z czasów szkolnych, fani 
i wielu mieszkańców Tczewa, któ-
rzy cenią twórczość nieżyjącego 
już artysty.

Ten plenerowy wernisaż za-
inaugurował występ toruńskiej 
grupy Half Light. W swoim do-
tychczasowym dorobku zespół 
posiada m.in. album „Nowe 
Orientacje”, będący autorską in-
terpretacją debiutanckiej płyty 
Republiki pt. „Nowe Sytuacje”.

– Miejsce wystawy nie jest 
przypadkowe – to niedaleko stąd 
Grzegorz mieszkał i stąd wyru-
szył w świat – powiedziała Alicja 
Gajewska, dyrektor Fabryki 
Sztuk. – Na wystawie pokazu-
jemy unikatowe fotografi e do-
kumentujące życie i działalność 
tego znamienitego tczewianina. 
Zdjęcia udostępnili nam głównie 

GRZEGORZ CIECHOWSKI NA „WĘŹLE”

krewni, przyjaciele i znajomi ar-
tysty. Wiele z nich nie było dotąd 
publikowanych.

– Tczew pamięta o Obywa-
telu GC – o obywatelu Tczewa 
– stwierdził Mirosław Pobłoc-
ki, prezydent Tczewa. – Mamy 
w Tczewie kilka miejsc i wyda-
rzeń upamiętniających muzyka 
– amfi teatr im. Grzegorza Cie-
chowskiego, Festiwal In Memo-
riam, lokomotywę w barwach 
Republiki, dzisiejszą ekspozycję. 
Wystawa mogła dojść do skutku 
dzięki tym, którzy znali Grze-
gorza i przekazali fotografi e 

i wspomnienia organizatorom. 
Adresowana jest do tych, którzy 
nie znali go osobiście, ale cenią jego 
twórczość i są ciekawi, dlaczego lo-
komotywa jest czarno-biała…

Wzruszenia nie kryły mama 
Grzegorza Ciechowskiego – He-
lena Ciechowska i jego siostra 
– Aleksandra Krzemińska. 
– Ogromnie nas cieszy, że o Grze-
gorzu cały czas w Tczewie się 
pamięta. To w tym mieście się 
urodził i wychował – to fakt, któ-
rego nic nie zmieni – powiedziała 
Aleksandra Krzemińska.

M.M.

Wystawę można oglądać do końca września

23-24 sierpnia
XII IN MEMORIAM – Z MYSLOWITZ

proponując własne interpretacje  
utworów tczewianina. 

Do koncertu fi nałowego VIII 
Ogólnopolskiego Konkursu Pio-
senek Grzegorza Ciechowskiego 
zostali zakwalifi kowani: Czarne 
Kwiaty, Dorota Zygadło i Remi-
giusz Knapik, Jakim Cudem, 
Maja Babyszka, Mindfi eld, Stic-

kyloff, Szepty i Krzyki, The Ple-
asure is Mine, The Shipyard.

Konkurs rozpocznie się o godz. 
19.00, a po nim wystąpi gwiazda 
wieczoru – zespół Myslowitz.

WSTĘP WOLNY. 
Więcej informacji o In Memo-

riam można znaleźć na www.
festiwalciechowskiego.tcz.pl

1 września w Tczewie odbędą 
się uroczystości związane z upa-
miętnieniem 74. rocznicy wybu-
chu II wojny światowej. 

Uroczystości odbędą się o godz. 
15.00 przy obelisku na Bulwa-
rze nad Wisłą (ul. Jana z Kolna). 
W programie: hymn państwowy, 
wystąpienia okolicznościowe, 
modlitwa za poległych, apel pole-
głych i salwa honorowa, składa-
nie kwiatów pod obeliskiem.

Tczew pod okupacją 
hitlerowską
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