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Zalegasz z czynszem
– odpracuj długi

W NUMERZE








Prezydent Tczewa zdecydował o możliwości odpracowania zadłużenia przez
lokatorów mieszkań komunalnych. W sierpniu z programu skorzysta 10
osób, we wrześniu 20 kolejnych. – Chcemy w ten sposób umożliwić spłatę
zadłużenia szczególnie tym osobom, które wpadły w kłopoty finansowe nie
z własnej winy, np. z powodu zdarzenia losowego, pobytu w szpitalu itp.
– tłumaczy Mirosław Pobłocki, prezydent Tczewa. – Osoby te będą mogły
wykonywać prace na rzecz miejskich jednostek.
Więcej na str. 6 
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Pożegnaliśmy Ferdynanda Motasa
- prezydenta Tczewa I kadencji
19 czerwca zmarł Ferdynand Motas,
prezydent Miasta Tczewa w latach
1990-1994, wieloletni radny Rady
Miejskiej w Tczewie. Miał 73 lata.

VII SESJA

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

I.	Część pierwsza:

Ferdynand Motas w kadencji 19901994 pełnił funkcję radnego oraz
prezydenta Tczewa. Wcześniej
działał w Komitecie Obywatelskim,
był przewodniczącym Rady Programowej Listy SolidarnościowoObywatelskiej, praktycznym twórcą Tczewskiego Funduszu Pomocy
Najuboższym KO. Był radnym Rady
Miejskiej w kadencji 1994-1998 oraz
2010-2014 r. Był pomysłodawcą i inicjatorem „Panoramy Miasta”, która zaczęła się ukazywać w 1993 r.
W latach 1968-1990 i 1995 pracował w Tczewskiej Stoczni Rzecznej
jako główny technolog, od 1996 do 2007 r. dyrektor w firmie Impap
sp. z o.o. – International Paper Company. Od 2007 r. przebywał na
emeryturze.
Śp. Ferdynand Motas pochowany został na cmentarzu parafialnym
przy ul. Gdańskiej. Pożegnali Go rodzina, przyjaciele, samorządowcy,
współpracownicy.

M.M.

Narodowe Czytanie już 5 września

Tym razem „Lalka”
Prezydent Tczewa Mirosław
Pobłocki i Miejska Biblioteka
Publiczna zapraszają wszystkich
mieszkańców do wspólnego czytania powieści Bolesława Prusa
pt. „Lalka”.
Specjalnie na tegoroczną akcję
została przygotowana adaptacja tej znakomitej powieści.
Narodowe Czytanie odbywa
się od 2012 roku, z inicjatywy
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. W poprzednich latach
czytaliśmy „Pana Tadeusza”, dzieła Aleksandra Fredry, Sienkiewiczowską „Trylogię”, a obecnie „Lalkę”.
Zapraszamy na deptak na ul. J. Dąbrowskiego (obok ławeczki
Romana Landowskiego). Czytanie zainaugurujemy w sobotę
5 września o godzinie 12.00. Podobnie jak w latach ubiegłych wybrane fragmenty powieści przybliżać Państwu będą znani tczewianie,
w tym przedstawiciele władz samorządowych, instytucji kultury
i oświaty oraz Ci spośród Państwa, którzy wyrażą taką chęć.
Fragment tekstu ze strony kancelarii Prezydenta RP zachęcający
do zapoznania się z „Lalką” Bolesława Prusa:
Ta nowoczesna, europejska powieść z jednej strony ukazuje polską waleczność, nasz romantyczny patriotyzm, z drugiej – codzienne, pozytywistyczne budowanie własnej pozycji ekonomicznej czy intelektualnej,
oparte na przedsiębiorczości i zaradności. Myślę, że to doskonała książka
nie tylko na dzisiejsze czasy. Stanisław Wokulski, Ignacy Rzecki, Izabela
Łęcka, Julian Ochocki tworzą galerię niezapomnianych bohaterów,
pochodzących z tej samej polskiej opowieści, co Jacek Soplica, Cześnik
czy Kmicic. Warto dostrzec ich wszystkich jako żywych ludzi, którzy mają
nam coś ważnego do powiedzenia o sobie, o czasach, w których przyszło
im żyć, ale i o nas samych – współczesnych Polakach.

1.
2.
3.
4.

Otwarcie sesji i powitanie gości.
Sprawdzenie obecności radnych.
Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji.
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z 25 czerwca
2015 r.
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za lipiec
i sierpień 2015 r.
6. Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych w okresie
od 25 czerwca do 26 sierpnia 2015 r.

II. Część druga:

7. Informacja z realizacji zgłoszonych interpelacji w I półroczu 2015
roku.
7. Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla miasta Tczewa na lata 2010-2013”.
9. Podjęcie uchwał:
9.1w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Gdańsku informacji o kandydatach na ławników,
9.2zmieniająca uchwałę w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym
jest Gmina Miejska Tczew oraz warunków i zasad korzystania z
nich przez przewoźników i operatorów wraz ze stawkami opłat,
9.3w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania nagród
oraz przyznawania, pozbawiania i wstrzymywania stypendiów
sportowych,
9.4w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu Nowego Centrum Usługowego przy ulicy
Wojska Polskiego w Tczewie.
10.Zgłaszanie interpelacji, zapytań oraz wniosków.
11.Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania,
życzenia itp.).
Porządek sporządzono 6 sierpnia 2015 r.

Ilu nas jest?
Na początku sierpnia br. w Tczewie zameldowane były 58 783 osoby,
w tym 57 318 na pobyt stały i 1465 na pobyt czasowy. Od początku
czerwca przybyło 52 mieszkańców miasta.

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

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

Tczewska Straż Miejska z certyfikatem
Tczewska Straż Miejska jako jedna z czterech w kraju, uzyskała
certyfikat standaryzacji i certyfikacji.

 Uczcimy rocznicę

wybuchu wojny

C

Certyfikat został przyznany
tczewskiej Straży Miejskiej za
„wdrożenie zbioru standardów,
zasad i reguł, które pozwalają
funkcjonariuszom jak najlepiej
współpracować z mieszkańcami. Potwierdza, że Straż Miejska
w Tczewie jest jednostką spełniającą wymogi opracowane przez
pomorskich specjalistów, a co za
tym idzie jest strażą skuteczną,
sprawną i dobrze zarządzaną.
– Osiągnęliście świetny wynik,
tym bardziej, że należało sprostać
trudnym wymaganiom – powiedział wojewoda Ryszard Stachurski . – Zależy mi, aby wszystkie straże miejskie spełniały tak
wysokie standardy.
Na razie takie „certyfikowane”
straże miejskie mają oprócz Tczewa i Malborka, również Gdańsk
i Starogard Gd. Są to zaledwie

M. Mykowska

ertyfikat standaryzacji i certyfikacji straży miejskich i gminnych województwa pomorskiego
„Z mieszkańcami i dla mieszkańców” został przekazany 2 lipca
podczas uroczystości w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w
Gdańsku. Certyfikat wręczył prezydentowi Tczewa Mirosławowi
Pobłockimi i komendantowi
tczewskiej straży Andrzejowi
Jachimowskiemu – wojewoda
pomorski Ryszard Stachurski.
Oprócz Tczewa podobny dokument otrzymała formacja z Malborka.
Tuż po otrzymaniu certyfikatu: od lewej komendant A.
Jachimowski, prezydent M. Pobłocki, wojewoda R. Stachurski

cztery straże na 42 działające
w województwie.
Certyfikacja i standaryzacja straży
miejskiej to pilotażowy program
realizowany z inicjatywy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji. Województwo
pomorskie jako pierwsze podjęło
się wprowadzenia programu.
– Uzyskanie certyfikatu jest potwierdzeniem, że nasza straż
właściwie spełnia swoje zadania,
angażuje się w działalność profilaktyczną, współpracuje z miastem i policją – mówi Mirosław
Pobłocki, prezydent Tczewa. –
Co bardzo ważne, tczewska Straż
Miejska nie ujawnia i nie ściga tylko jednego rodzaju wykroczeń

(drogowych), ale kompleksowo
dba o porządek publiczny.
– Jestem komendantem Straży Miejskiej w Tczewie od 8 lat
i w tym czasie nigdy nie prowadziliśmy kontroli radarowych
– stwierdził Andrzej Jachimowski. – Zajmujemy się wyłącznie
bezpieczeństwem i porządkiem.
Ewenementem w skali kraju są
wspólne patrole straży i policji,
które bardzo dobrze u nas funkcjonują. Wprowadziliśmy też
dzielnicowych strażników miejskich, aby jeszcze lepiej reagować na potrzeby mieszkańców.
Tczewska Straż Miejska działa
od 24 lat. Obecnie zatrudnia 27
funkcjonariuszy.

M.M.

1 września o godz. 15.30
rozpoczną się w Tczewie
uroczystości związane
z upamiętnieniem 76.
rocznicy wybuchu II wojny światowej. Honorowy
patronat nad wydarzeniem objęli marszałkowie
Sejmu i Senatu RP, minister infrastruktury
i rozwoju, minister spraw
wewnętrznych minister
sprawiedliwości oraz
minister finansów.
Uroczystości odbędą
się tradycyjnie – przy
obelisku na skwerze
Bohaterów Szymankowa,
niedaleko Mostu Tczewskiego.
W programie m.in.: hymn
państwowy, wystąpienia
okolicznościowe, modlitwa za poległych, salwa
honorowa, składanie
kwiatów. W obchodach
uczestniczyć będzie
Orkiestra Morskiego Oddziału Straży Granicznej
oraz Kompania Honorowa
16. Pomorskiej Dywizji
Zmechanizowanej.

O godz. 18.30 w Centrum
Kultury i Sztuki odbędzie się
koncert Doroty Osińskiej.

Miasto przekazało działkę

Nowy Sąd Rejonowy coraz bliżej

Tczewscy radni zdecydowali o przekazaniu terenu pod nowy budynek Sądu Rejonowego.

U

chwałę dotyczącą przekazania na rzecz Skarbu Państwa
nieruchomości położonej przy al.
Zwycięstwa za symboliczną kwotę 1 zł netto, radni podjęli jednogłośnie, podczas nadzwyczajnej
sesji 6 sierpnia. To kolejny krok
do wybudowania nowej siedziby
tczewskiego sądu.

Obecna siedziba – przy ul. Kołłątaja nie zapewnia odpowiednich warunków pracy i nie jest
wystarczająca powierzchniowo
na potrzeby wymiaru sprawiedliwości. W tej sprawie u prezydenta
Mirosława Pobłockiego gościł
m.in. Marek Biernacki, były już
minister sprawiedliwości.

Już w grudniu 2013 r. prezydent
Tczewa, dyrektor Sądu Apelacyjnego w Gdańsku oraz prezes Sądu
Rejonowego w Tczewie podpisali
list intencyjny w sprawie wyrażenia woli współpracy na rzecz
budowy nowego obiektu sądu.

Zgodnie z ustaleniami listu intencyjnego, w listopadzie 2014
r. prezydent Tczewa zatwierdził
projekt podziału nieruchomości, w wyniku którego powstała
działka o pow. 0.5878 ha, przeznaczona na tę inwestycję.

W lutym br. tczewscy radni podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa w rejonie
al. Zwycięstwa, na mocy której
zmieniono przeznaczenie działki
z funkcji mieszkaniowej na funkcję usługową o charakterze usług
publicznych ośrodkotwórczych
i administracyjno-biurowych (dla
realizacji budynku Sądu Rejonowego).
27 maja prezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku wystąpił z wnioskiem do prezydenta Tczewa

o sprzedaż nieruchomości za
cenę niższą niż wartość rynkowa,
tj. za kwotę 1 zł. Pozyskana nieruchomość przeznaczona zostanie pod budowę nowej siedziby
Sądu Rejonowego w Tczewie.
W zamian miasto otrzyma za tę
samą cenę (1 zł netto) nieruchomość położoną w Tczewie przy
ul. Kołłątaja 6 – dotychczasową
siedzibę Sądu Rejonowego.
Nieruchomości przy Al. Zwycięstwa i Kołłątaja 6 mają porównywalne wartości rynkowe.

M.M.
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 Będą zmiany w planie

zagospodarowania

Radni zdecydowali o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Tczewa obejmującego
południową część terenu tzw.
sadów bałdowskich w rejonie
ulicy Bałdowskiej, linii kolejowej
i południowej granicy miasta,
Uchwała dotyczy obszaru stanowiącego własność Skarbu
Państwa, w zarządzie Agencji Nieruchomości Rolnych
w Pruszczu Gdańskim, który w Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Tczewa
ma przeznaczenie produkcyjno-usługowe.
Na tym obszarze obowiązuje
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta
Tczewa uchwalony w 2005 r.
Celem opracowania planu miejscowego jest umożliwienie realizacji na tym obszarze funkcji
produkcyjno-usługowych oraz
ulicy Nowej Głowackiego,
tzw. południowej obwodnicy
Tczewa. Droga ma odciążyć
zatłoczone centrum i sprawnie
skomunikować z resztą miasta
południową część Tczewa.
 Ocenią kandydatów

na honorowych obywateli

Radni uchwalili skład zespołu
opiniującego wyróżnienia „Honorowy Obywatel Miasta Tczewa”
w okresie kadencji 2014-2018.
Zgodnie z regulaminem przyznawania wyróżnienia „Honorowy Obywatel Miasta Tczewa”,
Rada Miejska w Tczewie, ma
obowiązek powołania zespołu
opiniującego, w skład którego
wchodzą: po jednym reprezentancie każdego z klubów działających w strukturze Rady Miejskiej oraz jeden przedstawiciel
prezydenta miasta.
W skład zespołu weszli: Czesław
Roczyński (PnP), Rajmund Dominikowski (PO), Mieczysław
Matysiak (PiS) oraz wiceprezydent Tczewa Adam Urban.
 Zmiana siedziby obwodowej

komisji wyborczej

Obwodowa Komisja Wyborcza
nr 19 mająca dotychczas swoją siedzibę w Centrum Kultury
i Sztuki przy ul. Stefana Kardynała
Wyszyńskiego 10 została przeniesiona do Forum Inicjatyw
Społecznych przy ul. Łaziennej 5.
Zmiana nie powoduje zmian stałych obwodów głosowania, nie
wpływa także na liczbę mieszkańców obejmującą obwód.

Absolutorium dla prezydenta Tczewa
Prezydent Tczewa otrzymał od Rady Miejskiej absolutorium za
wykonanie budżetu za 2014 rok.

G

łosowanie odbyło się na
czerwcowej sesji. Za przyjęciem absolutorium głosowało
16 spośród 21 radnych obecnych
na sesji. 4 radnych Prawa i Sprawiedliwości wstrzymało się od
głosu argumentując, że mimo iż
nie mają negatywnych uwag, to
żaden z nich nie pełnił funkcji radnego w ubiegłym roku. Przeciwko
udzieleniu absolutorium był jeden
radny – Zbigniew Urban (RiO).
Budżet miasta Tczewa na 2014 r.
został uchwalony 19 grudnia
2013 r. w wysokości:

M. Mykowska

Z sesji

– planowane dochody:
167 756 162 zł
– planowane wydatki:
177 356 162 zł.
W ciągu roku był zmieniany 5krotnie przyjmując ostatecznie
kształt:
– dochody: plan – 179 177 028
zł, wykonanie 181 606 826 zł
– wydatki: plan – 182 759 317 zł,
wykonanie: 175 498 665 zł.
– Oceniamy, że budżet w 2014
roku był znacznie lepiej wykonany niż poprzednie – powiedział
Bartosz Paprot, w imieniu klubu
radnych PO. – Udało się wydać
mniej, a do miejskiej kasy wpłynęło więcej niż zakładano. Budżet
zamknął się więc pewną nadwyżką. Absolutorium to dobry moment, by przypomnieć o dobrej
współpracy Rady Miejskiej i prezydenta. Udało się zrealizować
wszystkie zaplanowane zadania.
Niektórzy oponenci twierdzą, że
Tczew jest w runie. Tym ludziom
radziłbym wyjść z domu i przejść
się po wyremontowanych ulicach

Radni udzielili prezydentowi Tczewa absolutorium za 2015 r.

– Nowowiejskiej, Czyżykowskiej,
Sambora, Biskupa Dominika, czy
dawnej fabryce domów. Proszę
zobaczyć nowe boiska i tereny
rekreacyjne, skorzystać z bardzo
bogatej oferty miejskich instytucji kultury.
W imieniu klubu radnych Porozumienia na Plus głos zabrał Zenon
Drewa.
– Absolutorium udzielane przez
radę daje możliwość oceny pracy
prezydenta i jego służb w minionym roku – powiedział Zenon
Drewa. – Prezydent Mirosław
Pobłocki uzyskał już jednak
szczególne absolutorium za
2014 roku i za całą poprzednią
kadencję – społeczeństwo Tczewa wybrało go na stanowisko
prezydenta miasta już w pierwszej turze.
Z. Drewa podkreślił bardzo
dobrą współpracę prezydenta

i wszystkich służb pracujących na
rzecz miasta. – Budżet na 2015 r.
jest bardzo optymistyczny. Życzę,
aby jego realizacja została równie
pozytywnie oceniona jak ta za
2014 r. – dodał Z. Drewa.
Prezydent Mirosław Pobłocki
podziękował za otrzymane absolutorium . – Jeśli tylu radnych
głosowało „za”, to nie mogą się
mylić – stwierdził prezydent.
– Absolutorium jest zasługą nas
wszystkich. To, że miasto się rozwija i inni nam tego zazdroszczą,
jest efektem dobrej współpracy Rady Miejskiej i prezydenta,
a także urzędników, dyrektorów
i pracowników jednostek. Dziwi mnie tylko jedno – klub PO
w poprzedniej kadencji był
w opozycji, a dzisiaj chwali budżet za 2014 r., a klub PiS się
wstrzymał od głosu, chociaż w
2014 r. był w koalicji…

M.M.

Tczew wyemituje kolejne obligacje
Podczas czerwcowej sesji radni miejscy uchwalili , że Gmina Miejska Tczew wyemituje w tym roku obligacje wartości 5 mln. zł.

W

edług uchwały, Gmina
Miejska Tczew wyemituje
w 2015 roku obligacje komunalne w ilości 5000 sztuk o wartości
nominalnej 1000 zł, na łączną
kwotę 5 mln zł. Środki uzyskane
z emisji obligacji komunalnych
zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta na rok 2015, związa-

nego z wydatkami na inwestycje
oraz spłatę części wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
emisji obligacji komunalnych,
których termin spłaty upływa
w 2015 roku.

latach trwania emisji i gwarantuje bezpieczną spłatę całego zobowiązania, a także jest zgodna
z przepisami ustawy o finansach
publicznych. Wykup obligacji nastąpi w 2027 roku.

Planowana emisja obligacji komunalnych na kwotę 5 mln zł
pozwala zachować płynność
finansów miasta we wszystkich

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

M.M.
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Zbieramy ul. Tczewskie z kraju i z zagranicy

Tczewianin wiceprezesem
Polskiej Agencji Kosmicznej

Urząd Miejski w Tczewie zbiera tablice z nazwami ul. Tczewskiej.
Na razie mamy kilkanaście tablic, a w drodze są kolejne.

P

Jeśli tczewianie wiedzą o ul.
Tczewskich także w innych miej-

M. Mykowska (2)

Ulice Tczewskie znajdują się również m.in. w Szczecinie, Wrocławiu, Pile, Jeleniej Górze, Lęborku, Elblągu, Czersku, Łęgowie,
a także w Niemczech (Dirschauer Strasse lub Dirschauer Weg)
– m.in. w Berlinie, Monachium,
Dűsseldorfie, Witten, Mannheim,
Bochum, Bremen, Hellersdorf,
Dortmundzie, Bielefeld, Frankfurcie nad Odrą.

fot. PG

rezydent Tczewa Mirosław
Pobłocki zwrócił się do gmin,
gdzie znajdują się takie ulice, z
prośbą o przekazanie nam tablic. Pierwsze już otrzymaliśmy
– z Olsztyna, Lichnów, Malborka,
Warszawy, Nowego Dworu Gdańskiego, Pruszcza Gd., Starogardu
Gd., Poznania, Częstochowy,
Kwidzyna, gminy Tczew (na terenie gminy Tczew ulice Tczewskie
znajdują się w Rokitkach, Swarożynie i Czarlinie). Czekamy na
kolejne.

Wiceprezydent Tczew Adam Burczyk prezentuje tablicę, którą
otrzymaliśmy z Warszawy

scowościach, prosimy o taką
informację (Wydz. Gospodarki
Mieniem Komunalnym UM, tel.
58 77 59 370).

Po zebraniu tablic, będą one wyeksponowane na skwerze przy
ul. Żwirki.

M.M.

Czekaja atrakcyjne nagrody

Zaprojektuj tczewski mural

Prezydent Tczewa
Mirosław Pobłocki
zaprasza do udziału
w konkursie na
pomysł kolejnego
muralu przy
al. Zwycięstwa.
Celem konkursu jest wyłonienie
najlepszej koncepcji muralu, który zostanie wykonany na kolejnej
(kolejnych) ścianie szczytowej
bloku przy al. Zwycięstwa. Przy
al. Zwycięstwa 1 jest już mural
poświęcony Alfredowi Eisenstaedtowi, do wykorzystania pozostały ściany bloków nr 2, 3, i
4. Tematyka muralu powinna
być związana z Tczewem – jego
tradycją, historią lub współczesnością.
Konkurs jest otwarty – za zgodą
rodziców mogą w nim uczestniczyć także osoby niepełnoletnie.

Zwycięska koncepcja pojawi się na ścianie kolejnego bloku przy
al. Zwycięstwa

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

Termin dostarczenia prac – do 21
września br. Przewidywana pula
nagród – do 3 tys. zł.
Więcej informacji, regulamin
i karta zgłoszenia: na www.wrotatczewa.pl oraz w Biurze Rzecznika
Prasowego UM, tel. 58 77 59 322.

Marek Moszyński, mieszkaniec
Tczewa, profesor nadzwyczajny
Politechniki Gdańskiej wygrał
konkurs na stanowisko wiceprezesa Polskiej Agencji Kosmicznej
do spraw nauki.
Prof. Marek Moszyński jest
prodziekanem ds. współpracy
i promocji Wydziału Elektroniki,
Telekomunikacji i Informatyki
Politechniki Gdańskiej, kierownikiem Katedry Systemów Geoinformatycznych. Pracę na uczelni rozpoczął w 1988 roku, jako
asystent stażysta i nieprzerwalnie
związany jest ze swoim macierzystym wydziałem. Obecnie jest
profesorem nadzwyczajnym.
Jako wiceprezes Polskiej Agencji
Kosmicznej do spraw nauki odpowiadać będzie przede wszystkim
za bieżąca działalność agencji
w kontekście wykorzystywania
wyników badań naukowych, prowadzonych w dziedzinie użytkowania przestrzeni kosmicznej,
w gospodarce i nauce. Będzie
również wspierał realizację narodowego programu kosmicznego,
a także kreował i koordynował politykę edukacyjną agencji. W jego
gestii leży również prowadzenie
współpracy międzynarodowej.
Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) powołana została ustawą
z 26 września 2014 r. Jej zadaniem
jest koordynacja działań polskiego sektora kosmicznego, rozproszonego obecnie między różne
instytucje. POLSA będzie również
tworzyć własne laboratoria oraz
stymulować współpracę świata
nauki z przemysłem i biznesem.
Siedziba POLSA znajduje się
w Gdańskim Parku NaukowoTechnologicznym, jej otwarcie
nastąpiło 11 lipca 2015 r.

(informacja: Biuro Prasowe PG )

 • Samorząd

Sierpień 2015 • Panorama Miasta • www.wrotatczewa.pl • www.bip.tczew.pl

Pierwsi dłużnicy już w sierpniu skorzytają z programu

„Pro Domo Trsoviensi”

Zgłoś kandydata Zalegasz z czynszem – odpracuj swoje długi
Do 30 września
na ręce przewodniczącego
Rady Miejskiej
można kierować wnioski
o przyznanie
Medalu „Pro
Domo Trsoviensi”. Jest to wyróżnienie przyznawane przez Radę
Miejską za znaczące zasługi dla
Tczewa i jego mieszkańców.

Prezydent Tczewa zdecydował o możliwości odpracowania zadłużenia przez lokatorów mieszkań komunalnych. Pierwsze oosby podjemą prace już w sierpniu.

Kandydatów do wyróżnienia
zgłaszają instytucje, organizacje,
zakłady pracy i inne formalnoprawne zbiorowości oraz grupy
składające się z co najmniej 30
mieszkańców Tczewa. Do wniosku należy dołączyć szczegółowe
uzasadnienie. Złożone wnioski
trafiają do przewodniczącego
Rady Miejskiej, który sprawdza,
czy spełniają one wymogi formalne. Jeśli tak – wnioski kierowane są do komisji stałych Rady
– do konsultacji i zaopiniowania.
Dopiero po zaopiniowaniu wniosków przez wszystkie komisje
Rady Miejskiej, przewodniczący
kieruje te pozytywnie zaopiniowane do Kapituły Medalu „Pro
Domo Trsoviensi”. Dniem wręczenia medalu jest Dzień Tczewa,
przypadający 30 stycznia.
Do tej pory Medale „Pro Domo
Trsoviensi” otrzymali: Franciszek Fabich, Wyższa Szkoła
Morska w Gdyni, miasto Witten,
Roman Landowski, Obwód Lecznictwa Kolejowego w Tczewie, Jerzy Kubicki, Tadeusz Abt, Janusz
Kortas, Czesław Glinkowski, Henryk Lemka, Elżbieta GrzenkowskaHawryluk, Józef Krawczykiewicz,
Włodzimierz Ziółkowski, Mieczysław Polewicz, Mieczysław Izydorek, Urszula Giełdon, Norbert
Jatkowski, Stanisław Zaczyński,
Józef Ziółkowski, Koło Polskiego
Związku Filatelistów nr 5 w Tczewie, Hugo Fortenbacher, Brunon
Drewa, Tadeusz Grys, Adam Murawski, Kazimierz Ickiewicz, Józef
Bejgrowicz, Jan Stachowiak, Bernard Kapich, Adam Przybyłowski,
Józef Golicki, Janice Lynn Sherry,
Eugeniusz Markowicz, Jan Szymała, Tadeusz Magdziarz.

M.M.

M. Mykowska

Medal można przyznawać za
działalność naukową, gospodarczą, społeczną, kulturalną
i sportową oraz inne osiągnięcia
promocyjne, przydające miastu
splendoru lub wyraźne korzyści
mieszkańcom. Może być przyznawany mieszkańcom miasta
oraz osobom spoza Tczewa.

Dłużnicy będą mogli zmniejszyć swoje zadłużenie pracując na rzecz miejskich jednostek, np. TCSiR

Z

arządzenie w tej sprawie
zostało podjęte w lipcu br.
– Chcemy w ten sposób ułatwić
spłatę zadłużenia szczególnie tym osobom, które wpadły
w kłopoty finansowe nie z własnej winy, np. z powodu zdarzenia
losowego, pobytu w szpitalu itp.
– tłumaczy Mirosław Pobłocki,
prezydent Tczewa. – Osoby te
będą mogły wykonywać prace
na rzecz instytucji miejskich.
W programie biorą udział osoby
korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, które ze względu
na trudną sytuację materialną
i życiową wymagają wsparcia.
– Program już ruszył, pierwsze 10
osób podejmie pracę już w sierpniu, kolejnych 20 – we wrześniu
– mówi Julita Jakubowska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. – Program jest
pilotażowy, obowiązywać będzie
do grudnia przyszłego roku. Spodziewamy się, że tym roku skorzysta z niego ok. 50 osób.

Zakres świadczeń niepieniężnych
dłużników obejmuje:
1) prace porządkowe, na przykład sprzątanie terenów zielonych i pozostałości po koszeniu
trawy, grabienie i usuwanie liści,

porządkowanie pomieszczeń takich jak piwnice, strychy, lokale
po eksmisjach lub remontach,
klatki schodowe, zamiatanie ulic,
chodników, skwerów, parkingów,
utrzymanie zimowe chodników,
dróg wewnętrznych i przystanków, rozładunek opału, usuwanie reklam, zbieranie śmieci z
terenów gminnych, sprzątanie
ciągów komunikacyjnych oraz
ich odśnieżanie i usuwanie lodu
w okresie zimowym, czyszczenie
tablic informacyjnych itp.
2) drobne pomocnicze prace
remontowo-konserwatorskie,
na przykład dokonywanie drobnych napraw, wykonywanie robót malarskich, drobnych robót
brukarskich itp.
3) pomocnicze prace administracyjno-biurowe z wyłączeniem dostępu do dokumentów
zawierających dane osobowe,
kserowanie, wywieszanie ogłoszeń itp.
4) prace ogrodnicze, na przykład
nasadzanie drzew, krzewów,
kwiatów i innych roślin, formowanie i pielęgnowanie drzew,
krzewów, koszenie trawników,
podlewanie kwietników, odchwaszczanie, prace związane z
zakładaniem trawników itp.

Powyższy zakres świadczeń jest
katalogiem otwartym i może
obejmować inne świadczenia,
w zależności od aktualnych potrzeb.

Prace będzie można wykonywać
w jednostkach miejskich, np.:
1) Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.;
2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ;
3) Tczewskie Centrum Sportu
i Rekreacji;
4) Fabryka Sztuk;
5) Centrum Kultury i Sztuki;
6) szkoły podstawowe;
7) szkoły gimnazjalne;
8) przedszkola publiczne;
9) Miejska Biblioteka Publiczna.
Wartość jednej godziny pracy to
12 zł . Maksymalna ilość godzin
do odpracowania nie może przekroczyć 160 godzin w miesiącu
oraz 40 godzin w tygodniu.
Bliższych informacji na temat
możliwości skorzystania z programu można zasięgnąć w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej (ul.
1 Maja 8, tel. 58 777 00 20) lub
bezpośrednio u pracowników
socjalnych.

M.M.
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W hołdzie poległym powstańcom
– Walki rozpoczęły się w celu
odbicia miasta z rąk niemieckich
przed wkroczeniem Armii Czerwonej. Polskie władze, obawiając się opanowania stolicy przez
Rosjan i realizowania przez nich
planu sowietyzacji kraju, wydały decyzję o rozpoczęciu walk.
Wojska Armii Krajowej liczyły
około 50 tys. żołnierzy powstańców, dysponującymi 6 tys. sztuk
broni palnej, 45 tys. granatów
i zapasem amunicji na kilka dni.
W walkach udział brały także jednostki innych organizacji – Armii
Ludowej, Polskiej Armii Ludowej,
Korpusu Bezpieczeństwa, Narodowych Sił Zbrojnych, które
grupowały około 2,5 tys. żołnierzy. Głównym atutem polskich
powstańców była wola walki
i element zaskoczenia, dlatego
w bitwach prowadzonych na ulicach miasta początkowo odnieśli sukces. Jednak małe zapasy
broni i żywności, brak pomocy
ze strony Armii Czerwonej i niewielka pomoc ze strony aliantów
prowadziły z każdym dniem do

M. Śniegula

1 sierpnia, w 71. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, przy pomniku poświęconym bitwom II wojny
światowej w Parku Kopernika zebrali się przedstawiciele władz miasta i powiatu, organizacji kombatanckich,
Stowarzyszenia Saperów Tczewskich, harcerze, uczestnicy tamtych wydarzeń i mieszkańcy Tczewa. Wspólnie
uczciliśmy pamięć poległych powstańców.

pogorszenia sytuacji walczących.
W efekcie po 63 dniach walk
bohaterscy obrońcy Warszawy
poddali się. W walkach zginęło
około 20 tys. żołnierzy polskich,
a jeszcze więcej ofiar znalazło się
po stronnie ludności cywilnej
– przypomniał Krzysztof Korda, dyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej. – Dzisiaj w 71. rocz-

nicę wybuchu Powstania Warszawskiego oddajmy hołd jego
uczestnikom, bohaterom, ofiarom, wśród których byli również
mieszkańcy Tczewa.
Po wysłuchaniu pieśni i wierszy powstańczych pod pomnikiem złożono kwiaty i zapalono znicze.

M.Ś.

Referendum 6 września

Transport dla
niepełnosprawnych

U

rząd Miejski w Tczewie informuje, że osoby niepełnosprawne,
które w dniu referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień
6 września 2015 r. chcą skorzystać
z transportu samochodem przystosowanym do przewozu osób
niepełnosprawnych i pomocy pracowników Urzędu (tj. zniesienia
wózka inwalidzkiego z mieszkania,
wniesienia wózka inwalidzkiego do
mieszkania, sprowadzenia z wyższych pięter budynku osób poruszających się o kulach) do siedziby
obwodowej komisji ds. referendum
proszone są o zgłoszenie takiej
potrzeby do Urzędu Miejskiego
w Tczewie do dnia 4 września
2015 r. do godz. 11.00 pod nr tel.
58 77 59 309 lub 58 77 59 307.
Jednocześnie informujemy, że
w dniu głosowania tj. 6 września
2015 r. wyborcy niepełnosprawni mogą zgłaszać pod nr tel. obwodowej komisji ds. referendum,
w której głosują chęć udziału w głosowaniu, jednak osoby te muszą z
mieszkania dotrzeć do podstawionego pojazdu we własnym zakresie
lub przy pomocy członków rodziny.
Przewożenie wyborców niepełnosprawnych do lokali odbywać się
będzie w godz. od 12.00 do 15.00
i od 17.00 do 20.00.

Profesor Jan Strelau – psycholog z Tczewa
W bieżącym roku ukazała się
książka pt. „Poza czasem”, w której Jan Strelau, światowej sławy
psycholog, wspomina o okresie
spędzonym w Tczewie i o swych
związkach z naszym miastem.
W książce tej wydanej nakładem
sopockiej oficyny „Smak słowa”
ukazuje nie tylko informacje ważne ze względu na swój życiorys
ale również istotne ze względu
na historię naszego miasta okresu poprzedzającego wybuch
II Wojny Światowej, jak i następnie samej okupacji. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż
niezwykle ciekawa historia życia
profesora związana jest z dzieciństwem jakie przeżył w Tczewie,
o którym to mieście nie zapomniał
również w późniejszym okresie,
wielokrotnie je odwiedzając.
Książką jest już dostępna do wypożyczenia w Miejskiej Biblioteki Publicznej, w związku z czym
tczewska książnica zaprasza do
zapoznania się z tą niezwykle ciekawą lekturą traktującą o życiu
profesora Strelaua i jego związków z naszym miastem.

Jan Strelau jest profesorem psychologii, twórcą regulacyjnej teorii temperamentu, ma w dorobku prawie 300 prac naukowych,
w tym 21 książek. Należy do najwybitniejszych przedstawicieli
światowej psychologii w zakresie
różnic indywidualnych, laureat
wielu polskich i międzynarodowych nagród. Członek Europejskiej
Akademii Nauk, przez cztery lata
pełnił funkcję wiceprezesa Polskiej
Akademii Nauk, był prorektorem
do spraw nauki w Szkole Wyższej
Psychologii Społecznej (obecnie
Uniwersytet SWPS).

Wkrótce profesor będzie ponownie gościł w naszym mieście.
Miejska Biblioteka Publiczna im.
Aleksandra Skulteta w Tczewie
już teraz zaprasza na spotkanie
z profesorem Janem Strelauem, które odbędzie się 4 września 2015 roku (piątek) o godzinie 17.30 w budynku głównym
Biblioteki przy ul. Jarosława
Dąbrowskiego 6.

Urodził się w 1931 roku w Gdańsku, jednakże wychowywał się
w Tczewie, gdzie uczęszczał do
szkoły powszechnej i gdzie przeżył okres okupacji niemieckiej.
W 1947 roku ze względów lokalowych (jego mieszkanie uległo
zniszczeniu w skutek działań Armii Radzieckiej w okresie walk o
Tczew) – przeniósł się wraz z rodziną do Bytowa, gdzie kontynuował
naukę w miejscowym gimnazjum.
W 1951 roku podjął studia filozoficzne w Katolickim Uniwersy-

tecie Lubelskim, a po dwu latach
przeniósł się do Warszawy, gdzie
w latach 1953-1958 studiował
psychologię na Uniwersytecie Warszawskim. Po zakończeniu studiów
rozpoczął pracę na macierzystym
wydziale jako asystent. Stopień
doktorski uzyskał w 1963 roku,
zaś pięć lat później – habilitację
na podstawie monografii „Temperament i typ układu nerwowego”.
Tytuł profesora nadzwyczajnego
uzyskał w 1976 roku, zaś w 1979
roku powołany został na stanowisko dyrektora Instytutu Psychologii, którym kierował do 1981 roku.
W 1982 roku uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. Pracuje także
jako profesor zwyczajny w Uniwersytecie Śląskim i w Uniwersytecie
SWPS (Uniwersytet Szkoła Wyższa
Psychologii Społecznej).
Jest organizatorem i kierownikiem
Katedry Psychologii Różnic Indywidualnych na Wydziale Psychologii
Uniwersytetu Warszawskiego oraz
Interdyscyplinarnego Centrum Genetyki Zachowania UW.

(Informacja: MBP w Tczewie)
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Ogłoszenia
Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Tczewie (II piętro) zostały
wywieszone:
• wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej,
w celu poprawienia warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległej,
położonej przy ul. Chłopskiej w Tczewie, obr. 1, dz.
528/3;
• wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w drodze przetargu, położonych w Tczewie, obr. 12,
przy ul. Kuklińskiego (dz.
29/16) oraz Pileckiego (dz.
29/19, 29/21);
• wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Miejskiej Tczew, położonej
w Tczewie przy ul. Piaskowej (dz. 43/3), przeznaczonej do zbycia w drodze
darowzny;
• wykaz nieruchomości – lokali mieszkalnych – przeznaczonych do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej
na rzecz najemców.

stra ż mie jska
w tczewie

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

Straż Miejska w nowym aucie
i… na rowerach
Tczewska Straż Miejska ma do dyspozycji nowy samochód, ale część
strażników latem przesiada się na
rowery.
Od lipca strażnicy mają nowy samochód do służb patrolowych
– Fiat Doblo.
Obecnie strażnicy dysponują
trzema samochodami. Każdy
z nich jest wyposażony w zestaw
do udzielania pierwszej pomocy.
Każdy ze strażników jest też przeszkolony do udzielania pomocy
przedmedycznej.
Jak zwykle w okresie wakacyjnym uruchomione zostały rowerowe patrole straży miejskiej.
Praca strażników na rowerach
koncentruje się na Bulwarze
Nadwiślańskim, terenach wzdłuż
Wisły – od Mostu Tczewskiego do
Strugi Subkowskiej oraz w Parku
Miejskim. Patrol pracuje w weekendy w godz. 10.00 – 18.00. Jak
podkreślił Andrzej Jachimowski, komendant Straży Miejskiej,
działają one przede wszystkim
na terenach rekreacyjnych,

Nowy samochód Straży Miejskiej

gdzie tczewianie chętnie spędzają wolny czas, a więc trzeba
tam również szczególnie dbać
o porządek. W wiele takich miejsc
łatwiej dojechać rowerem niż samochodem.
Przypomnijmy: 2 lipca br. Straż
Miejska w Tczewie jako jedna

z czterech takich formacji, otrzymała od wojewody pomorskiego:
Certyfikat standaryzacji i certyfikacji straży miejskich i gminnych
województwa pomorskiego
„Z mieszkańcami i dla mieszkańców” (zobacz: str 3. PM) .

M.M.

Straż Miejska w lipcu 2015 r.

Miejski monitoring pomaga policji

W lipcu 2015 r. tczewska straż
miejska odnotowała 1676 interwencji, w tym 564 zgłoszone przez
mieszkańców i przedstawicieli instytucji, 313 – od operatorów monitoringu, 157 zgłoszonych przez
dyżurnych Komendy Powiatowej
Policji w Tczewie oraz 642 – to interwencje własne strażników.
• Do Komendy Powiatowej Policji
przekazano materiały z monitoringu dotyczące: zaginięcia osoby (3 lipca) , uszkodzenia mienia
i usiłowania włamania (6 lipca),
kradzieży, uszkodzenia mienia,
osoby tonącej (7 lipca), kradzieży
(13 i 29 lipca), rozboju (19 lipca).
• Przewieziono 10 osób z upojeniem alkoholowym – 7 do Pogotowia Socjalnego w Elblągu, 1
– do miejsca zamieszkania, 2 – do
policyjnej izby zatrzymań.
• Przeprowadzono 93 wspólne
patrole z funkcjonariuszami KPP.

• Dzielnicowi strażnicy miejscy
działający na osiedlach Suchostrzygi i Bajkowym podjęli 18
interwencji własnych oraz 76
zleconych (przez administracje
osiedli, dyżurnych SM, mieszkańców), nałożyli 13 mandatów
karnych na łączną kwotę 1050
zł. Wystawiono też 14 wezwań
dla sprawców wykroczeń, 8 osób
pouczono.
Na terenie Nowego Miasta i os.
Zatorze dzielnicowi podjęli 22
interwencje własne oraz 70 zleconych, nałożyli 19 mandatów
karnych na łącznie 2100 zł, wystawili 6 wezwań dla sprawców wykroczeń oraz 8 osób pouczyli.
Na terenie Starego Miasta i Czyżykowa dzielnicowi podjęli 19
interwencji własnych oraz 75
zleconych, nałożyli 11 mandatów
karnych na łącznie 900 zł, wystawili 7 wezwań dla sprawców wykroczeń oraz 31 osób pouczyli.

Interwencje dzielnicowych dotyczą głownie spraw porządkowych, spożywania alkoholu
w miejscach publicznych, wykroczeń drogowych.
• Doprowadzono do usunięcia 4
długo nieużytkowanych pojazdów: Daewoo z ul. Armii Krajowej, BMW z ul. Tetmajera, Opla
z ul. Jagiellońskiej oraz Daewoo
z ul. Kasztanowej.
• Funkcjonariusze przeprowadzili 488 kontroli w miejscach
zagrożonych występowaniem
zjawisk niepożądanych: 32 – na
terenie byłej jednostki wojskowej
(przeciwdziałanie dewastacjom
i kradzieżom), 76 – na Starym
Mieście (przeciwdziałanie wandalizmowi), 68 – na zintegrowanym węźle transportowym (przeciwdziałanie paleniu papierosów,
spożywaniu alkoholu w miejscu
publicznym itp.), 312 – w pozostałych miejscach.

• Funkcjonariusze straży miejskiej
zabezpieczali miejskie imprezy
plenerowe odbywające się w ramach cyklu „Muzyczna Starówka”
na pl. Hallera oraz Biesiadę disco
polo w Amfiteatrze.
• Wspólnie z policją przeprowadzono działania pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”.
Pouczono 2 osoby, 4 – ukarano
mandatami.
• Przeprowadzono działania
dotyczące egzekwowania od
właścicieli psów zgodnego
przepisami wyprowadzania
czworonogów i sprzątania po
nich. Przeprowadzono 19 interwencji. Nałożono 1 mandat karny
na 50 zł - za niezgodne z przepisami wyprowadzanie psów, pouczono 2 osoby. 5-krotnie zgłoszono do schroniska informację
o psach bez opieki.

M.M.
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Amerykanie z wizytą u prezydenta Tczewa

Konkurs plastyczny

Do wygrania
rowery i hulajnogi

Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki spotkał się z Amerykanami, którzy uczestniczyli w obozie
językowym w Zespole Szkół Ekonomicznych.

D

o 14 września czekamy na
prace plastyczne na konkurs
„Tczewskie przedszkolaki na rowery”. Konkurs ogłoszony przez prezydenta Mirosława Pobłockiego jest
adresowany do dzieci z tczewskich
przedszkoli i świetlic środowiskowych (dzieci w wieku do 5 lat).

Najbardziej zaangażowana w
przedsięwzięcie jest Amerykanka – Janice Lynn Sherry, która
była w Tczewie już 15 razy, a w
2012 r. została wyróżniona przez
samorząd miasta medalem “Pro
Domo Trsoviensi” – za zaangażowanie we współpracę polskoamerykańską, zasługi dla edukacji polskiej młodzieży i promocję
Tczewa w racach wolontariatu
realizowanego na obozach językowych.
Niestrudzonym zaś propagatorem baseballa w Tczewie jest
James Skinner, który do Tczewa
przyjechał po raz dziesiąty i co
roku uczy polską młodzież tej gry.
Równie niestrudzenie nalega, aby
w Tczewie utworzyć boisko do

M. Mykowska (2)

Obozy w “ekonomiku” są organizowane już od 19 lat, patronuje
im UNESCO. Na obozy przyjeżdża
polska młodzież, a wolontariusze
zza oceanu uczą ich angielskiego
i pomagają poznać amerykańską
kulturę i obyczaje.

Wspólne zdjęcie przed Urzędem Miejskim

baseballa. James zadeklarował,
że Amerykanie zapewnią sprzęt
dla tczewskiej drużyny baseballowej i wyszkolą trenerów.
Uczestnikami tegorocznego
obozu było ok. 60 osób. Oprócz
praktycznej nauki angielskiego,
młodzież poznawała amerykańską kulturę, zwyczaje. Wszyscy
uczestniczyli w zajęciach rekreacyjnych, sportowych i wycieczkach. Amerykanom bardzo
spodobało się w Polsce, niektó-

rzy stwierdzili, że mogliby tu zamieszkać. Ci, którzy od lat przyjeżdżają do Tczewa, stwierdzili,
że polska młodzież coraz lepiej
mówi po angielsku i coraz lepiej
gra w baseballa.
Prezydent Mirosław Pobłocki
życzył Amerykanom miłego pobytu i wręczył upominki. Sam natomiast otrzymał kij baseballowy
jako zachętę do… zbudowania
boiska.

Dzień bez samochodu: 19 września o godz. 12.00

Start i meta na Czyżykowie

19 września już po raz dziewiąty
rowerzyści przejadą ulicami Tczewa świętując „Europejski dzień
bez samochodu”.
Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy jeżdżą na rowerze
codziennie albo tylko od święta
– to impreza dla każdego.
Co roku w przejeździe bierze
udział kilkuset mieszkańców
Tczewa, często całe rodziny. Na
uczestników czekać będą kamizelki i opaski odblaskowe,
gwizdki.
Rejestracja uczestników na niecce czyżykowskiej o godz. 11.00
do 11.45 – punktualnie o godz.
12.00 startujemy.
Po zakończeniu przejazdu nastąpi rozstrzygnięcie konkursu
plastycznego „Tczewskie przedszkolaki na rowery”. Laureatom
wręczymy nagrody – rowery,
hulajnogi i dmuchane piłki do
skakania.
Uwaga! 19 września na wszystkich miejskich liniach autobusowych obsługiwanych przez firmę
Meteor, biletem przejazdu będzie
także dowód rejestracyjny.

M.M.

Każde przedszkole/świetlica
może przedstawić tylko jedną
pracę zbiorową wykonaną
przez dzieci.
Rysunek może być wykonany
w dowolnej technice: ołówek,
akwarela, mazak, kredki świecowe, kolaż itp. i w dowolnym
formacie.
Prace konkursowe należy składać w zamkniętych kopertach
(oznaczonych znakiem autora),
a w drugiej kopercie oznaczonej
znakiem – dane przedszkola. Na
kopertach powinien być dopisek
„rowerowy konkurs plastyczny”.
Prace należy dostarczyć do:
Biura Obsługi Klienta Urzędu
Miejskiego w Tczewie, ul. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew.
Termin dostarczenia prac mija
14 września 2015 roku.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 16 września
2015 roku.
Przewiduje się 3 nagrody rzeczowe dla przedszkoli (za I, II i III miejsce). Nagrody są następujące:
I miejsce – 10 rowerków
dla dzieci,
II miejsce – 5 hulajnóg,
III miejsce – 10 piłek dmuchanych do skakania dla dzieci.
Wręczenie nagród nastąpi w dniu
imprezy Dzień bez Samochodu
– 19 września.

W tym roku trasa przejazdu wynosi ok. 13 km

Regulamin konkursu oraz szczegółowe informacje: www.wrotatczewa.pl, Biuro rzecznika prasowego
UM, tel. 58 77 59 322.

REGULAMIN HAPPENINGU ROWEROWEGO
1. Przejazd zgodnie z zasadami przejazdu zwartą kolumną.
2.	Młodzież do 18. roku życia może wziąć udział w przejeździe pod warunkiem posiadania karty rowerowej.
3.	Dopuszczalny jest udział osób bez karty rowerowej pod warunkiem uczestnictwa w zorganizowanej grupie pod opieką
uprawnionej osoby/osób reprezentujących szkołę lub inną jednostkę opiekuńczo-wychowawczą.
4.	Wszyscy uczestnicy muszą poddać się obowiązkowi rejestracji wypełniając stosowny formularz przed startem.
5.	Uczestnicy zobowiązani są do przejazdu w kamizelkach odblaskowych koloru żółtego.
6.	Na trasie obowiązuje zakaz ścigania się.
7. Żaden z uczestników nie może wyprzedzać pilotów prowadzących kolumnę w pomarańczowych kamizelkach.
8.	Kolumnę kończy rowerzysta w pomarańczowej kamizelce.
9. Podczas jazdy w kolumnie należy bezwzględnie przestrzegać bezpiecznej odległości między rowerami.
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29 sierpnia na bulwarze

Krajowe Dni Działkowca i festyn dla mieszkańców

29 sierpnia na Bulwarze Nadwiślańskim w Tczewie odbędą się Krajowe Dni
Działkowca. Do Tczewa ma przyjechać około 700 delegatów z całej Polski.
zęść oficjalna rozpocznie się o
godz. 11.00. W programie m.in.:

• gala sztandarowa
• wystąpienia okolicznościowe,
m.in. prezesa Polskiego Związku
Działkowców,
• wręczenie odznaczeń związkowych
• wręczenie nagród uczestnikom
krajowych konkursów „ROD Roku
2015” i „Wzorowa działka roku
2015”
• wręczenie dyplomów długoletnim prezesom zarządów ROD
• jubileusze tczewskich ROD: im.
Kopernika (80 lat), im. Sienkiewicza (65 lat) oraz Wiosna (40 lat).
Po części oficjalnej, ok. godz.
14.00 rozpocznie się festyn dla
mieszkańców i dożynkowych
gości. Wśród atrakcji dla dzieci:
warsztaty artystyczne Fabryki
Sztuk, fotobudka, zjeżdżalnie,

Pokój dla najmłodszych
„klientów” Urzędu
Miejskiego

„dmuchańce”. Swoje stoiska
będą miały m.in. tczewskie ogrody działkowe, Koło Gospodyń
Wiejskich z Tczewskich Łąk, Koła
Łowieckie „Szarak” i „Kociewiak”,
Miejska Biblioteka Publiczna
i Dawny Tczew, Urząd Miejski,
Straż Miejska. Będzie wystawa
gołębi, kiermasz cebulek i roślin
ogrodowych, sprzedaż wędlin,
miodów i… stoisko góralskie.
Wystąpią:
• Paula Brzóska z zespołem
• Małgorzata Kornas z zespołem
• Kociewsko-Kaszubska Orkiestra
Dęta TORPEDA
• Gdańska Orkiestra Ogrodowa
• zespół Burczybas
• zespól Niebieska Wstęga
• Franek Zakrzewski.

M.M.
Zobacz też: str. 20 PM

M. Mykowska (2)

C

W ubiegłym roku Tczew był gospodarzem Okręgowego Dnia Działkowca

W Tczewie znajduje się 11 ogrodów działkowych. Najstarsze
(im. Jana Kasprowicza) założone zostały w 1911 r., najmłodsze
(Nad Wisłą i W. Witosa) – w 1983 r. Ich łączna powierzchnia
to 145,49 ha, Znajduje się tam 3353 ogródki działkowe.
Do tczewskiego okręgu zaliczane są tez ROD Sambor
w Lubiszewie (6,3 ha, 125 działek).

Poprawia się infrastruktura rowerowa w mieście
W tym roku znacznie zwiekszy się długość ścieżek rowerowych w Tczewie. To efekt
inwestycji prowadzonych przez miasto, Generalną Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad oraz Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych.

M. Link

N
W budynku głównym
Urzędu Miejskiego (pl.
Piłsudskiego 1) urządzony
został specjalny pokój,
z którego mogą korzystać
najmłodsi, gdy ich rodzice
czekają na załatwienie
spraw urzędowych.
Przy stoliku można rysować
i pobawić się zabawkami. Dzieci bawią się pod opieką rodziców. W pokoju znajduje się też
przewijak dla niemowląt oraz
miejsce dla mam karmiących
piersią.
Pomieszczenie znajduje się na
parterze, przy biurach Urzędu
Stanu Cywilnego.

M.M.

a koniec 2014 r. było w Tczewie 8,7 km miejskich ścieżek
rowerowych (razem ze ścieżkami
innych zarządców dróg było ich
łącznie ok. 11 km), w tym roku
ich długość powiększy się o ok.
8 km. Najdłuższy odcinek to ten
wzdłuż drogi krajowej nr 91- miasto sfinansowało dokumentację,
a inwestycje realizuje GDDKiA ( w
ramach przebudowy DK 91).
Trwa budowa ostatniego odcinka
al. Kociewskiej – między ul. Żwirki i Jagiellońską – tam powstanie
kolejne ok. 500 metrów ścieżki dla
cyklistów. Wykonywana na zlecenie ZUOS ul. Poligonowa to następne 1,5 km. Do tego dochodzą
cztery odcinki tras rowerowych
realizowanych przez miasto jako
połączenie miejskich ulic z inwestycją GDDKiA. Są to: budowa
ścieżki rowerowej za marketem
LIDL przy terenie rekreacyjnym,
długości około 300 m, przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy
Jagiellońskiej (ścieżka nr 7A), długości około 130 m, przebudowa
ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy

O tym, że w Tczewie jest coraz więcej zwolenników rowerów świadczy
choćby wykorzystanie stojaków rowerowych przy szkołach

Armii Krajowej (ścieżka nr 1A),
długości około 160 m, przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy
Jagiellońskiej i Wojska Polskiego
(ścieżka nr 5A i 6A) łącznej długości około 150 m.
To nie wszystkie udogodnienia
dla rowerzystów. Mamy 185 stojaków rowerowych w różnych

częściach miasta, z tego 120
zamontowanych zostało 2014
i 2015 r. – część z nich to efekt
budżetu obywatelskiego.
Jesienią przy dworcu PKP zamontowana zostanie wiata, gdzie rowerzyści będą mogli parkować
swoje jednoślady.

M.M.
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De Mono zabrzmiało na Górkach
2 sierpnia br. odbył się piknik ekologiczny na Os. W. Witosa, organizowany przez Parafię Św. Franciszka z Asyżu. Gwiazdą wieczoru był zespół De Mono.

P

iknik rozpoczął się uroczystą
mszą św. w intencji parafii i
wszystkich jej uczestników, fundatorów i organizatorów pikniku.
Scenę muzyczną reprezentowały
takie zespoły jak: White Soul, Rick
Shav, Tczewska Formacja Szantowa oraz Kociewsko-Kaszubska
Orkiestra Dęta „Torpeda”.
Swoich sił można było spróbować w konkursie strzeleckim oraz
wziąć udział w prezentacji ekologicznej przygotowanej przez Zakład Utylizacji Odpadów Stałych.
Dzieci miały okazję poskakać na
trampolinie, pozjeżdżać z dmuchanych zamków, pobawić się
w dmuchanej kuli wodnej oraz
skorzystać z kolejki elektrycznej.
Dla najmłodszych atrakcją była
jazda kucykiem. Fabryka Sztuk
oraz Urząd Miejski zorganizował
szereg warsztatów artystycznych
dla dzieci.
Na pikniku można było skosztować przy kawie i herbacie pysznych domowych wypieków przygotowanych przez mieszkańców
parafii. Wyjątkowym przysmakiem był pieczony dzik przygotowany przez Koło Łowieckie „Szarak”. Tczewianom zaoferowano
również karkówkę, kiełbaski oraz
kaszanki, dla wielbicieli tradycji
była również grochówka i chleb
ze smalcem.
Nie mogło również zabraknąć loterii fantowej – cegiełki na dalszą
rozbudowę kościoła, z atrakcyjnymi nagrodami. Można było wygrać m.in.: rower, pielgrzymkę do
Medziugorje, tankowanie paliwa
do samochodu za 200 zł, aparat
cyfrowy, krajalnicę, odzież sportową, obiad z księdzem probosz-

czem w restauracji „Hot Paper”
oraz wiele innych nagród.

Publiczność szalała pod sceną
w rytm utworów zespołu De

Mono, na scenie zabrzmiały największe przeboje zespołu, który
w tym roku świętuje już 28-lecie
działalności. Zespół zagrał nie
tylko największe przeboje lat 80.
i 90. – np. „Kochać inaczej”, „Zostańmy sami”, „Statki na niebie”,
ale także „Póki na to czas” i wiele
innych utworów.
Tradycja pikniku na „Górkach”
istnieje już od 1987 roku, na scenie znajdującej się przy kościele, występowały takie gwiazdy
jak: Violetta Villas, Ryszard Rynkowski, Alicja Majewska, Jacek
Wójcicki, Natalia Kukulska, Irena
Jarocka, Halina Frąckowiak, Vox,
Brathanki.

M.Link
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Ciepło na starówce – czyli nowa inwestycja grupy GPEC w Tczewie
W lipcu tczewska spółka Grupy
GPEC rozpoczęła inwestycję w
rozbudowę sieci ciepłowniczej
w Tczewie, która obejmie część
Starówki. Podłączanie kolejnych
budynków do sieci miejskiej, czyli
bardziej ekologicznego ciepła,
przyczyni się do poprawy jakości
powietrza w mieście.

ZEC zmienił nazwę
W związku decyzją o uspójnieniu wizerunku wszystkich spółek Grupy GPEC, w tym także ZEC
Tczew, niektóre spółki z dniem
3 sierpnia zmieniły swoje logo
i nazwę. Tym samym ZEC Tczew
przyjął nazwę GPEC TCZEW.

– Cieszymy się, że Grupa GPEC
zdecydowała się zainwestować
własne środki finansowe w dalszą rozbudowę sieci w Tczewie
i jeszcze w tym roku część mieszkańców Starówki będzie mogła
korzystać z bezpiecznego i atrakcyjnego cenowo ciepła systemowego – mówi Mirosław Pobłocki, Prezydent Miasta Tczewa.
– Podłączenie do miejskiej sieci
ciepłowniczej to także jeden
z najbardziej skutecznych sposobów zwalczania niskiej emisji,
czyli po prostu poprawy jakości
powietrza w naszym mieście.
Dlatego to dla nas ważny krok
na rzecz podnoszenia jakości
i komfortu życia mieszkańców
Tczewa.
– Grupa GPEC jest częścią miast,
w których funkcjonuje. Dlatego
inwestycje w rozwój Tczewa,
w tym przyłączenie Starówki,

M. Mykowska (2)

Inwestycja o wartości ponad
2 mln. zł jest finansowana ze
środków własnych Grupy GPEC.
Prace przyłączeniowe potrwają
do końca października br.
Prace przyłączeniowe potrwają do końca października

czyli serca miasta, są dla nas,
tak jak i mieszkańców, niezwykle ważne. Prowadziliśmy szczegółowe analizy w celu znalezienia najbardziej optymalnego
rozwiązania technicznego i finansowego – wyjaśnia Lucyna
Federowicz, prezes zarządu
tczewskiej spółki Grupy GPEC.
– Warto dodać, że nie udałoby
się do tego doprowadzić, gdyby
Grupa GPEC nie miała po drugiej
stronie profesjonalnych i zaangażowanych partnerów – mieszkańców i włodarzy Tczewa – dodaje Federowicz.
Inwestycja będzie przebiegała
w trzech etapach: od istniejącej
sieci przy ul. Wojska Polskiego
6 do wiaduktu kolejowego, nad

magistralą kolejową, dalej ul. Kopernika do Urzędu Miasta przy
pl. Piłsudskiego 1. W ostatnim
etapie zostaną poprowadzone
sieci rozdzielcze do budynków
i przyłącza. Do końca października zostanie przyłączonych 12
obiektów. Przynajmniej połowa
z nich będzie mogła już w tym
roku korzystać z ciepła systemowego z sieci ZEC Tczew. Do końca
roku potrwają prace odtworzeniowe, obejmujące chodniki czy
fragmenty zieleni.
Szczegółowe informacje na temat
budynków objętych możliwością
przyłączenia można uzyskać pod
numerem tel. 58 531 22 62 lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej: bok@zectczew.pl.

Pozostałe elementy takie jak
siedziba czy godziny otwarcia
Biura Obsługi Klienta na miejscu w Tczewie pozostają takie
same. – W ten sposób sygnalizujemy, że za spółką tczewską
i tym samym bezpieczeństwem
cieplnym mieszkańców stoi
poważny i wiarygodny partner
Grupa GPEC, który jest i będzie
częścią Tczewa – wyjaśnia
Lucyna Federowicz, prezes
zarządu GPEC Tczew. – Zmiany
wizerunkowe nie zmniejszają
zaangażowania spółki w życie
miasta. Nazwa miasta w nazwie firmy zobowiązuje. Dlatego jesteśmy niezmiennie
partnerem wielu imprez organizowanych dla mieszkańców
Tczewa, a dodatkowo w tym
roku wspólnie z CKiS w Tczewie
zaprosimy Państwa na sponsorowane przez nas koncerty
polskich muzycznych gwiazd.
Jesteśmy i nadal będziemy
coraz silniej obecni w Tczewie
i w życiu jego mieszkańców.

Niecka na Czyżykowie – poznaj koncepcję zagospodarowania
Niecka na Czyżykowie ma być terenem przeznaczonym do aktywnego wypoczynku. Poznaj koncepcję zagospodarowania i podziel się uwagami.

T

eren ten ma być bardziej atrakcyjny dla mieszkańców i dać
im możliwość aktywnego wypoczynku i rekreacji. W tym roku,
w ramach budżetu obywatelskiego, powstał tam plac zabaw
i siłownia pod chmurką. Rok
wcześniej pojawiła się rowerownia i wyremontowana została
ścieżka prowadząca od rowerowni
do nabrzeża. Intencją samorządu
miasta jest, by teren był systematycznie wzbogacany o nowe elementy. Koncepcję zagospodarowania tego obszaru przygotowała
Pracownia Architektoniczną APA
Projekt.

Nowością jest pumptrack – tor
rowerowy z wyznaczonym przebiegiem, czyli pętlą, która składa
się z sekwencji przeszkód zwanych muldami oraz z zakrętów
z bandami. Tor ten umożliwia
jazdę nie tylko na rowerach, ale
także na deskorolkach, hulajnogach, rolkach czy też rowerkach
biegowych.

Projektanci zaproponowali montaż kolejnych elementów do zabawy dla najmłodszych (m.in.
piaskownica, huśtawka, karuzela, stół do tenisa stołowego).

Uwagi dotyczące koncepcji zagospodarowania niecki można
zgłaszać do Wydz. Spraw Komunalnych UM, tel. 58 77 59 346,
e-mail: landowski@um.tczew.pl

Z koncepcją można się zapoznać
na miejskiej stronie internetowej
pod linkiem: http://aktualnosci.
wrotatczewa.pl/niecka-na-czyzykowie-poznaj-koncepcje-zagospodarowania

Teren niecki czyżykowskiej jest systematycznie wzbogacany
– w tym roku pojawiła się siłownia pod chmurka i plac zabaw
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Sprawdź, czy twoje dziecko może otrzymać pomoc

Wyprawka i stypendium szkolne

Wyprawka szkolna i stypendium szkolne to formy pomocy uczniom z rodzin o niskich
dochodach. Celem programów jest wyrównanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego.
WYPRAWKA SZKOLNA

Stypendium szkolne może być
udzielane uczniowi na:

To pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych, która jest
udzielana uczniom rozpoczynającym edukację w roku szkolnym
2015/2016 w:
• klasach III szkół podstawowych – kwota dofinansowania
wynosi do 225 zł,

• oraz uczniom słabowidzących,
niesłyszącym lub słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
lekkim, umiarkowanym lub
znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
• oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona
wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego, uczęszczającym
w roku szkolnym 2015/2016 do
następujących szkół: podstawowych (z wyjątkiem klas I, II,
i IV), gimnazjów (z wyjątkiem
klas I), ponadgimnazjalnych:
zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół
specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów
z upośledzeniem umysłowym
w stopniu umiarkowanym lub
znacznym oraz dla uczniów
z niepełnosprawnościami
sprzężonymi.
W zależności od rodzaju i stopnia
niepełnosprawności, a także klasy i rodzaju szkoły, maksymalna
wartość pomocy może wynieść
od 175 zł do 770 zł.
W przypadku uczniów, którzy
będą ubiegać się o pomoc na
podstawie kryterium dochodowego, kwota uprawniająca do
otrzymania pomocy wynosi 574
zł netto na osobę w rodzinie.

M. Mykowska

• klasie IV technikum – kwota
dofinansowania do 445 zł,

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie
uczęszczał w roku szkolnym
2015/2016, w terminie do 11
września 2015 r.
Pomoc udzielana jest na wniosek
rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych,
osób prowadzących rodzinny
dom dziecka), pełnoletniego
ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej
osoby, za zgodą rodziców ucznia
(prawnych opiekunów, rodziców
zastępczych, osób prowadzących
rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.
Do wniosku należy dołączyć
zaświadczenie/a o wysokości
dochodów. W uzasadnionych
przypadkach do wniosku można
dołączyć – zamiast zaświadczeń
o dochodach – oświadczenie
o wysokości dochodów.
W przypadku ubiegania się
o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
w formie zasiłku rodzinnego lub
dodatku do zasiłku rodzinnego,
można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych
w formie zasiłku rodzinnego lub
dodatku do zasiłku rodzinnego.
W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawne-

go zamiast informacji i zaświadczeń o dochodach, do wniosku
należy dołączyć kopię orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną
poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia pochodzącego
z rodziny niespełniającej kryterium dochodowego, do wniosku
zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć
uzasadnienie.

STYPENDIUM SZKOLNE
Miesięczny dochód na członka
rodziny nie może być wyższy niż
456 złotych (netto) – od 1 października br. kwota ta wzrośnie
do 514 zł. Wnioski składa się
w Wydz. Edukacji Urzędu Miejskiego w Tczewie.
Termin składania wniosków: do
15 września, a dla słuchaczy kolegiów nauczycielskich – do 15
października.
Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy
niż od września do czerwca
w danym roku szkolnym, a przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich
kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych na okres nie dłuższy
niż od października do czerwca
w danym roku szkolnym.

• 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,
dyslektyków, logopedyczne,
przedsięwzięcia realizowane
przez szkołę jak wyjścia/wyjazdy do kina, teatru, wycieczki
szkolne itp.);
• całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału
w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, np.
nauki języków obcych, zajęć
muzycznych, komputerowych,
sportowych;
• pomoc rzeczową o charakterze
edukacyjnym (np. zakup podręczników, lektur, słowników,
multimedialnych programów
edukacyjnych, komputera,
zakup wyposażenia ucznia w
związku z udziałem w zajęciach
realizowanych poza szkołą
np. zakup instrumentu muzycznego, zakup okularów;
• całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych
z pobieraniem nauki poza
miejscem zamieszkania
w szczególności: transportu
środkami komunikacji zbiorowej, zakwaterowania w bursie,
internacie ( z wykluczeniem
opłat za wyżywienie).
Wypłata stypendium szkolnego
następuje poprzez zwrot wydatków (w przypadku uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów wydatki te musi zaakceptować dyrektor placówki i główna księgowa, a w przypadku pozostałych
uczniów – naczelnik Wydz. Edukacji UM.
Szczegółowe informacje można
otrzymać w Wydz. Edukacji Urzędu Miejskiego (tel. 58 77 59 395 )
oraz na stronie www.wrotatczewa.pl (pod zakładką e-szkoła).
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Ogłoszenia Tczewskie publikacje wyróżnione na Targach Książki
Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Tczewie
(II piętro) zostały wywieszone:
• wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej na targowisku miejskim w Tczewie
przy ul. Żwirki – boks handlowy
nr 1, o pow. 18,00 m2 w hali nr
V, oznaczonej nr działki 32/41,
obręb 5, KW GD1T/00016850/3,
przeznaczonej do oddania
w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, w celu prowadzenia
działalności gospodarczej;
• wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej na targowisku miejskim w Tczewie przy
ul. Żwirki – boks handlowy nr
22, o pow. 22,90 m2 w hali nr
I, oznaczonej nr działki 32/34,
obręb 5, KW GD1T/00016850/3,
przeznaczonej do oddania
w najem w drodze przetargu,
w celu prowadzenia działalności handlowej;
• wykaz nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 513/31, obręb 9, KW nr
GD1T/00016854/1, położonej
w Tczewie przy ul. Nowowiejskiej, przeznaczonej do dodania
w dzierżawę w celu zagospodarowania zielenią i pod uprawy
ogrodnicze o w częściach o powierzchniach 107 m2 i 114 m2;
• wykaz nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 521/23, obręb 9, KW nr
GD1T/00016854/1, położonej
w Tczewie przy ul. Nowowiejskiej, przeznaczonej do oddania
w dzierżawę na czas nieoznaczony, w drodze przetargu ustnego niegraniczonego, w części
o powierzchni 92 m2, w celu zagospodarowania zielenią i pod
uprawy ogrodnicze;
• wykaz nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 195/7, obręb 10, KW nr
GD1T/00016855/8, położonej
w Tczewie przy ul. Przemysłowej, przeznaczonej do oddania
w dzierżawę na czas nieoznaczony, w drodze przetargu ustnego niegraniczonego, w części
o powierzchni 2.2000 ha, pod
uprawy rolne;
• wykaz nieruchomości gruntowej, w której skład wchodzą działki
nr 959, 960, 961, obręb 14, Księga
Wieczysta nr GD1T/00016845/5,
położone w Tczewie przy ul. Za
Portem, o łącznej powierzchni
22889 m2, przeznaczone do oddania w dzierżawę, pod uprawy
rolne.

11 lipca odbyły się już po raz szesnasty Targi Książki Kaszubskiej i Pomorskiej w Kościerzynie. W kościerskich
targach, jak co roku uczestniczyli wydawcy z całego Pomorza. Nie mogło też zabraknąć Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Tczewie, która zaprezentowała publikacje Kociewskiego Kantoru Edytorskiego – jednej ze
swych sekcji.

N

ajbardziej oczekiwanym
punktem imprezy dla wystawców było wręczenie nagród
dla autorów i wydawców książek
za najlepszą publikację kaszubską oraz pomorską.
W drugiej z wymienionych kategorii zdecydowanie trudniej
o laury, bowiem aspirują do niej
wydawcy i autorzy z wielu regionów: Kociewia, Żuław, Krajny,
Borów, ziemi chełmińskiej. Tym
większy sukces stanowi fakt, iż
właśnie w tej kategorii tegoroczne nagrody dla najlepszych
publikacji powędrowały do twórców z terenu Kociewia, w tym
nagrodzono aż trzy publikacje
tczewskie.
Wyróżnienie otrzymali Kazimierz Ickiewicz i Krzysztof
Korda w kategorii opracowań
naukowych za redakcję pracy zbiorowej: „Patroni i nazwy
tczewskich ulic”. Przewodniczący
jury profesor Tadeusz Linkner
wskazał to opracowanie za wzór
dla innych samorządów pomorskich.

Ponadto wyróżnienie otrzymała: w kategorii albumy Kamila Gillmeister autorka pracy:
„Krzyże i kapliczki przydrożne,
czyli opowieść o świętych i przestrzeni” a w kategorii reportaże
i wspomnienia: Jan Kulas i Adam
Galewski za książkę: „Doktor Danuta Galewska 1935-2012. Życie
z pasją i w trosce o bliźnich”.

Lista wszystkich nagrodzonych
tytułów dostępna jest na stronie
biblioteki w Kościerzynie (organizatora targów): http://biblioteka.
kna.pl/2015/Targi/Lista2015.pdf
Wszystkie nagrodzone tczewskie publikacje dostępne są
w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Tczewie.

(tekst i zdjęcie: MBP)

Ankieta o dorobku, wyzwaniach i przyszłości Kociewia
Serdecznie zapraszam do udziału w Ankiecie Kociewskiej. Idea Ankiety Kociewskiej zrodziła się w trakcie
rozmów i refleksji o V Kongresie Kociewskim. Ankieta zawiera 10 podstawowych pytań w kontekście dorobku,
wyzwań (także zaniedbań) oraz przyszłości Kociewia.

C

elem ankiety jest przede
wszystkim pozyskanie autorskich wypowiedzi od osób (indywidualności), które pracą, twórczością i działalnością wpisały się
w rozwój Kociewia, ale nie tylko.
Odpowiedzi zostaną opublikowane, i niewątpliwie będzie to nasza
cegiełka (także moja) w ramach
V Kongresu Kociewskiego.
Zapraszam do autorskich wypowiedzi na pytania Ankiety
Kociewskiej. Formę i obszar
wypowiedzi pozostawiam do
uznania autorów. Proszę jedynie o nadsyłanie odpowiedzi
w terminie najbliższego miesiąca.
Uprzejmie proszę o nadsyłanie
odpowiedzi na adres pocztowy
(Biuro Poselskie Jana Kulasa, ul.
Obr. Westerplatte 28, 83-110
Tczew) lub (lepiej) elektronicznie:
biuro@jankulas.pl

1. Jakie ma Pan (i) pierwsze skojarzenie, kiedy słyszy o Kociewiu?
2. Na podstawie Pana(i) doświadczeń – jak postrzegane
jest Kociewie na współczesnej
mapie Pomorza, Polski?
3. Kiedy i w jakich okolicznościach poczuł się Pan(i) Kociewiakiem? A może w jakim
stopniu jest Pan(i) sympatykiem Kociewia?
4. Jak ogólnie Pan(i) ocenia rozwój Kociewia, w tym jego promocję?
5. Proszę wskazać przynajmniej
2–3 książki najważniejsze
w Pana(i) ocenie dla dziedzictwa i rozwoju Kociewia?
6. Proszę wskazać co najmniej
trzy autorytety, kojarzone

i zasłużone dla Kociewia?
7. Jakie przede wszystkim należy
podkreślić dokonania (sukcesy) w rozwoju Kociewia?
8. Jakie w Pana(i) przekonaniu
miały miejsce zaniedbania
i niepowodzenia w rozwoju
Kociewia?
9. Czym była, jest i powinna być
gwara w rozwoju Kociewia?
10.Jakie są potrzebne (wskazane) inicjatywy i działania dla
dalszego rozwoju Kociewia,
w tym dla skuteczniejszej jego
promocji na Pomorzu, w kraju
i za granicą?
Dane autorskie: Imię i nazwisko,
miejsce i data urodzenia, wykształcenie, ewent. wykonywany
zawód, adres do kontaktu.
poseł Jan Kulas
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Dom przedsiębiorcy w tczewie

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

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

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

Przedsiębiorcy spotkali się z przedstawicielami
Urzędu Marszałkowskiego…
20 lipca w sali konferencyjnej
Domu Przedsiębiorcy odbyła się
konferencja nt. wspierania małych i średnich przedsiębiorstw
z udziałem członka Zarządu Województwa Pomorskiego Ryszarda
Świlskiego oraz Piotra Ciechowicza, prezesa Agencji Rozwoju
Pomorza SA.

do zadawania pytań w zakresie
nowych funduszy europejskich
oraz inwestycji w rozwój infrastruktury i gospodarki morskiej
na terenie województwa pomorskiego. Wszystkich zainteresowanych możliwościami otrzymania
dofinansowania w ramach nowej
perspektywy na lata 2014-2020
zapraszamy na konsultacje do
Lokalnego Punktu Informacyjnego, które odbywają się regularnie w Domu Przedsiębiorcy
w Tczewie.

Podczas spotkania zaprezentowana zostały możliwości finansowego wsparcia przedsiębiorców
w ramach nowej perspektywy na
lata 2014-2020 w oparciu o programy krajowe jak i inteligentne
specjalizacje Pomorza.
Prezentacji programów dokonała Martyna Sawicka z Departamentu Programów Regionalnych,
Głównego Punktu Informacyj-

nego Funduszy Europejskich
Urzędu Marszałkowskiego Woje-

wództwa Pomorskiego. Ponadto
przedsiębiorcy mieli także okazję

Nowe podmioty w Domu Przedsiębiorcy
W lipcu i sierpniu do Domu Przedsiębiorcy dołączyły nowe firmy:
Pracownia projektowa ES-Drog
Rafała Rosengarta oraz Pukka
Pracownia Projektowa Katarzyny
Karolczuk. Obecnie z 7 pomieszczeń inkubatora, korzysta już 7
podmiotów, a nabór nowych firm
odbywa się w trybie ciągłym. Dotychczas z oferty inkubatora skorzystało już 21 przedsiębiorstw.
Ponadto równolegle do oferty
inkubatora, czyli stałego wynajmu pomieszczenia biurowego,
prowadzona jest strefa coworkingu, w której pracuje obecnie
6 podmiotów. Coworking to tzw.
biurko na godziny, gdzie każdy
ma możliwość indywidualnej
lub wspólnej pracy w wynajętym pomieszczeniu. Możliwość
coworkingu pozwala na większy
komfort pracy niż w domu, można pracować spokojnie, ale nie samotnie. W Polsce coworking staje
się coraz bardziej popularny.

Spotkanie zorganizowane zostało pod patronatem posła na
Sejm RP Jana Kulasa, Marszałka
Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka oraz Prezydenta
Miasta Tczewa Mirosława Pobłockiego. Serdecznie dziękujemy
wszystkim przedsiębiorcom za
aktywny udział w konferencji.

Seminarium
o zmianach w VAT…
8 lipca w sali konferencyjnej
Domu Przedsiębiorcy
odbyło się seminarium z
zakresu zmian w podatku
VAT jakie weszły w życie po
1 lipca.
Ostatnie zmiany najbardziej
ucieszyły przedsiębiorców
rozliczających przejazdy
służbowe i korzystających
z odpisów VAT, bo teraz będą
mieć możliwość pełnego
odpisu VAT za paliwo.

Centra coworkingowe w znajdują
się już prawie we wszystkich większych miastach Polski. To miejsce,
które powstało z myślą o osobach
ceniących sobie niezależność, niestandardowe rozwiązania i indywidualny tryb pracy. Odnajdą się tu
przedstawiciele wolnych zawodów
oraz wszyscy Ci, którzy prowadzą
własny biznes i studenci.

Dzięki pracy w coworkingu można oddzielić życie prywatne od
zawodowego, a warunki tego
miejsca, zapewniają efektywną
pracę oraz pozwalają na nawiązanie interesujących kontaktów
ze społecznością coworkingową.
Wszystkich zainteresowanych
ofertą coworkingu oraz inkubatora zapraszamy do kontaktu!

Seminarium cieszyło
się bardzo dużym
zainteresowaniem, a osoby
które nie mogły w nim
uczestniczyć zapraszamy do
skorzystania z bezpłatnych
konsultacji, które odbywają
się dwa razy w miesiącu (w
2 i 4 środę miesiąca w godz.
8:30 do 9:30). Seminarium
poprowadził doradca
podatkowy Piotr Geliński.
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Centrum Konserwacji Wraków
wraz z Magazynem Studyjnym w Tczewie
Najnowszą inwestycją Narodowego Muzeum Morskiego jest budowa “Centrum Konserwacji Wraków Statków wraz z Magazynem Studyjnym
w Tczewie”. Realizacja rozpoczęła się latem 2014 roku, a zakończenie projektu planowane jest na koniec kwietnia 2016 r.

Inwestycja

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku

Zbiory Narodowego Muzeum
Morskiego w Gdańsku są niezwykle zróżnicowane. Wśród
ważnych eksponatów znajdują
się obiekty wielkogabarytowe:
zabytkowe jachty oraz części
konstrukcyjne m.in. średniowiecznych wraków łodzi i statków. Do tej pory Muzeum (jak
inne placówki muzealne na świecie) borykało się z problemami
przechowywania tego typu eksponatów. Brakowało przestrzeni
z odpowiednim wyposażeniem,
w których można by było nie tylko magazynować i prezentować
zabytki, ale też przeprowadzać
prace konserwatorskie i badawcze. Nowa inwestycja w Tczewie
ma wypełnić tę lukę.

Badania, nauka, zwiedzanie
Badania archeologiczne, konserwatorskie oraz prace nad
wydobytymi z wody obiektami
wypromowały Muzeum wśród
europejskich instytucji – Budowa
Centrum Konserwacji Wraków w
Tczewie jest naturalną i konieczną linią rozwoju Narodowego
Muzeum Morskiego – podkreśla
Maria Dyrka, główny konserwator, zastępca dyrektora NMM
ds. merytorycznych. Centrum
Konserwacji Wraków Statków
wraz z Magazynem Studyjnym
ma być nie tylko zapleczem infrastruktury dla Muzeum, ale też
przyciągać mieszkańców Tczewa
oraz turystów, odwiedzających
województwo pomorskie.

Dotacja
Tczewskie Centrum Konserwacji
Wraków to nowatorska i rzadko
spotykana w Europie inwestycja.
Jej całkowity koszt wynosi 22
mln złotych i jest finansowany
ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz ze
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tczewska
filia Narodowego Muzeum Morskiego jest już drugą, po Ośrodku Kultury Morskiej, inwestycją
dofinansowaną z tego typu funduszy. Projekt jest realizowany
w partnerstwie polsko – norweskim z Narodowym Muzeum
Morskim w Oslo oraz z Muzeum
Historii Kultury w Oslo.

Budynek
Budynek Centrum Konserwacji
Wraków Statków zaprojektowany został w centrum Tczewa,
w strefie Południowych Obrzeży
Starego Miasta. Nieruchomość
została przekazana Muzeum na
przełomie lat 70. i 80. XX wieku przez Gminę Miasta Tczew.
Wcześniej w budynkach mieściła
się Fabryka Gazomierzy (dawny
Zespół Fabryk Wyrobów Metalowych).
Projekt Centrum stanowią dwie
przenikające się bryły, które wyznaczają wewnętrzny podział
na dwie podstawowe części
– Pracownię Konserwacji i Magazyn Studyjny wraz z Salą Ekspozycyjną. W Sali Ekspozycyjnej,
o powierzchni ok. 313 m2, będą
przechowywane i udostępniane
zwiedzającym zabytki wielkogabarytowe. W tym też miejscu prezentowane mają być m.in. trzy
historyczne jachty: “Dal”, “Opty” i
“Kumka IV” oraz części konstrukcyjne zabytkowych statków. Druga przestrzeń Magazynu Studyjnego – Antresola – o powierzchni
ok. 169 m2, wyposażona będzie
w przeszklone regały przesuwne,
w których eksponowane będą
muzealia o małych rozmiarach.

Pozostałą część powierzchni
użytkowej tczewskiej filii NMM
zajmować będą przestrzenie Pracowni Konserwacji, gdzie oprócz
prac badawczo– konserwatorskich, planowane są działania
związane z digitalizacją zabytków ruchomych.

Digitalizacja
W ramach projektu Centrum Konserwacji Wraków w Tczewie planowane są działania, związane
z rozwojem zasobów cyfrowych.
Jednym z nich jest wykorzystanie
technologii rozszerzonej rzeczywistości (ang. augmented reality)
do prezentacji informacji o zbiorach muzealnych. – Rozszerzona
rzeczywistość to system charakteryzujący się trzema cechami:
łączy świat realny z rzeczywistością wirtualną, interakcję
w czasie rzeczywistym oraz
umożliwia swobodę ruchów
w trzech wymiarach – tłumaczy Szymon Kulas, koordynator
tczewskiego projektu i zastępca
dyrektora ds. administracyjnotechnicznych NMM.

Zabytek w kontekście
W budynku Centrum Konserwacji Wraków Statków w Tczewie zdecydowano się wykorzy-

stać rozszerzoną rzeczywistość
w możliwie szerokim spektrum.
Goście będą z niej korzystali przy
użyciu własnych urządzeń mobilnych, za pomocą specjalnie przygotowanej darmowej aplikacji.
– Wykorzystanie tej rozwijającej
się technologii umożliwi m.in.
przedstawienie kontekstu zabytku w niezwykle atrakcyjnej i przystępnej dla odbiorcy formie, bez
konieczności tworzenia dodatkowej aranżacji scenograficznej. To
z kolei pozwoli ograniczyć strefę
ekspozycji tylko do przestrzeni
niezbędnej dla umiejscowienia
zabytku – zaznacza Marcin Kłos,
kierownik Działu Informatyzacji
i osoba odpowiedzialna za działania związane z zasobami cyfrowymi w ramach Projektu.

Lokalizacja
i obszar oddziaływania
Centrum Konserwacji Wraków
Statków wraz z Magazynem
Studyjnym ma być nie tylko zapleczem infrastruktury dla Muzeum, ale też przyciągać mieszkańców Tczewa oraz turystów,
odwiedzających województwo
pomorskie.

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

„Co słychać w powietrzu?”

dla uczestników akcji„Przygoda z przyrodą LATO 2015”

Pracownia Edukacji Ekologicznej przygotowała i przeprowadziła kolejną edycję akcji „Przygoda z Przyrodą” pod hasłem „Co słychać w powietrzu?”, w której wzięli udział uczestnicy półkolonii z 7 szkół podstawowych.

P

rzeprowadzone zostały zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej.
Tematyka zajęć objęła promowanie ekologicznych zachowań
na terenie naszego miasta oraz konieczność ochrony naturalnych
walorów przyrodniczych Ziemi.
Przeprowadzono następujące działania:
• Zajęcia Pracowni Edukacji Ekologicznej pt. „Quiz przyrodniczy”
- zajęcia zróżnicowane w zależności od wieku uczestników, na
których uczniowie weryfikowali swoją dotychczasową wiedzę
ekologiczną, a najlepsi z nich otrzymywali nagrody rzeczowe.
• Wyjazdowe zajęcia terenowe do miejsc cennych przyrodniczo
lub wyjazdy na zajęcia edukacyjne do: do ZOO w Oliwie, do
„Świata labiryntów” w Blizinach koło Przywidza, do Stada Ogierów
w Starogardzie Gdańskim, do Skansenu we Wdzydzach Kiszewskich,
do gospodarstw agroturystycznych np. w Świetlikowie i in.

• Warsztaty edukacyjne o owadach krajowych i egzotycznych
w nawiązaniu do tegorocznej tematyki „Co słychać w powietrzu?” – poprowadzone przez wykwalifikowanego entomologa.
Na zajęciach uczestnicy mogli m.in. zapoznać się z odpowiedzialną hodowlą owadów i ślimaków egzotycznych, samodzielnie je
obejrzeć i dotknąć.
Z naszych propozycji zajęć w PEE skorzystały dzieci z następujących
placówek: SSP 2, SP 5, SP 7, SP 8, SP 10, SP 11 i SP 12. W zajęciach
edukacyjnych PEE oraz wyjazdach terenowych wzięło udział w sumie 730 uczestników. Czas trwania w/w działań: 29 czerwca – 21
sierpnia 2015 r.
Tegoroczne zajęcia były kontynuacją realizowanej w poprzednich
latach tematyki zrównoważonego rozwoju, poszanowania różnorodności, ochrony środowiska naturalnego i zasobów naszej planety.

Anna B. Peichert

selektywna zbiórka odpadów
Zapraszamy uczniów, rodziców i nauczycieli do kontynuacji w roku szkolnym 2015/2016 programów dotyczących selektywnej zbiórki odpadów.

P

rogramy ekologiczne kontynuowane w roku szkolnym
2015/2016:

odpadów uczestnikom wyżej wymienionych programów i konkursów
na realizację zadań proekologicznych.

XV edycja programu „Moje miasto bez odpadów”

II edycja Konkursu pod hasłem: „Lider segreguje i odzyskuje”

Zbiórka: makulatury, butelek plastikowych, puszek aluminiowych.

Celem konkursu jest kształtowanie nawyku segregacji odpadów
komunalnych oraz pokazanie dużego zaangażowania poszczególnych uczniów oraz klas w realizację programów ekologicznych
dotyczących selektywnej zbiórki odpadów.

Odbiorcą wysegregowanych surowców wtórnych jest Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie. Szkoły mogą przekazywać odpady
również innym odbiorcom, ale udział w organizowanych przez Urząd
Miejski programach możliwy jest wyłącznie po dostarczeniu karty
przekazania odpadu od uprawnionego podmiotu.

XIV edycja programu „Recykling w mojej szkole”
XII edycja Konkursu „Zakręcone odkręcone”
Zbiórka plastikowych nakrętek
Pozyskane środki finansowe przekazane zostaną przez odbiorców

Czas trwania konkursu: zbiórka surowców wtórnych w ramach
konkursu rozliczana będzie za wyniki uzyskane od września 2015
r. do 15 maja 2016 r.
Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzania i rozliczania
konkursów i programów odpadowych zostaną przekazane koordynatorom selektywnej zbiórki działającym w poszczególnych placówkach
oświatowych.

(ABP)
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Sceny z życia miasta

Tczew w latach 1920-1939

W związku z przygotowywaną przez Fabrykę Sztuk wystawą „20 lat wolności.
Tczew 1920-1939”, której oficjalne otwarcie odbędzie się 30 stycznia 2016 roku,
kontynuujemy nasz cykl prezentujący ciekawostki związane z życiem społecznym, politycznym, gospodarczym i kulturalnym międzywojennego Tczewa.

W

Zbiory Narodowego Archiwum Cyfrowego, sygnatura: 1-G-4056

zbiorach Muzeum Wisły zachowało się Rozporządzenie
policyjne w sprawie dorożkarstwa
w mieście Tczewie datowane na
1925 rok. To nader interesujący
dokument, który pokazuje, jakie
zasady obowiązywały właścicieli tego środka transportu. Co
ciekawe, w międzywojniu funkcjonowały dwa różne pojęcia
dorożek. Z jednej strony, w ten
sposób określano lekkie pojazdy
konne i taka definicja obowiązuje
współcześnie, a z drugiej dorożkami samochodowymi nazywano
onegdaj taksówki.
Kwestiami związanymi z dorożkami zajmowała się policja. Po
pierwsze, wydawała pozwolenia
na: ich posiadanie i użytkowanie
oraz prowadzenie pojazdu przez
woźnicę. Wyznaczała miejsca
postojowe oraz wysokość taryf. W jej siedzibie znajdowało
się biuro rzeczy znalezionych,
a dokładniej pozostawionych
w pojeździe przez roztargnionych pasażerów.

numerami na białym
tle, miały dwie latarnie, w części przedniej
i bocznej znajdowały
się okna, siedzenia
zaś były wyłożone
obiciem czystem i nie
podartem.
Dorożki służyły społeczeństwu w godz.
6.00-21.00, dodatkowo w godzinach
wieczornych w razie
przyjazdu i odjazdów
pociągów. Pasażerem
mógł zostać każdy,
z wyjątkiem osób
chorych zakaźnie, jak
i pijanych – te same
zasady obowiązywały np. w dyliżansach
pocztowych. Bez pozwolenia zamawiającego pojazd, woźnica nie mógł zabierać
współpasażerów.

Zbiory Muzeum Wisły w Tczewie

Wspomniane rozporządzenie
określało również obowiązki
właściciela dorożki, który był
odpowiedzialny za utrzymanie
pojazdów w nienagannym stanie oraz prowadził spis woźniców. Prowadzący dorożkę musiał
być osobą pełnoletnią, sprawną
umysłowo, obligatoryjne było
wykazanie się znajomością jazdy.
Przykładano wagę do kulturalnej
postawy. Zgodnie z rozporządzeniem woźnica musi odnosić się do
pasażerów przyzwoicie i wstrzymać się od wszelkich czynności: jak
krzyków, przekleństw, bicia, dręczenia koni lub t.p. [tym podobnych] a zwracających publiczną
uwagę i niezadowolenie. Oczywiście, prowadzący pojazd nie
mógł spożywać alkoholu ani być
w stanie nietrzeźwym, co groziło odebraniem zezwolenia na
prowadzenie dorożki. Zakazane
było również pobieranie napiwków. Woźnicę obowiązywał odpowiedni strój. Był to: niebieski
surdut i płaszcz w tym samym
kolorze oraz skórzany kapelusz.

Dorożka przed postojem autobusów w Nieświeżu, 1934 rok

A jak miały wyglądać dorożki?
Otóż były z zewnętrznej strony
polakierowane, w widocznym
miejscu oznaczone czerwonymi

Tyle mówi wspomniane rozporządzenie. A jak wyglądała rzeczywistość? Czy dorożki były popularnym środkiem transportu

w międzywojniu? Otóż, dla przykładu, w Warszawie, w chwilę po
odzyskaniu niepodległości, było
ich 40 razy więcej aniżeli taksówek. A w Tczewie? No właśnie, tu
pojawia się pewien szkopuł. Według informacji podanych przez
Józefa Golickiego*, w 1914 roku
zlikwidowano w Tczewie dorożki,
nie wprowadzając w to miejsce
innego środka transportu publicznego. Pod koniec lat 20. na
ulicach naszego miasta pojawiły
się pierwsze taksówki, ale o tym
w następnym odcinku.

M. K.

Fabryka Sztuk
ul. 30 Stycznia 4
83-110 Tczew
Cytowane źródło:
Rozporządzenie policyjne w sprawie dorożkarstwa w mieście Tczewie. Oryginał w zbiorach Muzeum Wisły w Tczewie.
* Golicki Józef, Album Tczewski lata
1900-1945. Szkolnictwo i gospodarka Tczewa, Tczew 2000, s. 80.
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Wrześniowe Targowisko –
do 4 września czekamy na zgłoszenia
Czekamy na zgłoszenia do drugiej edycji Wrześniowego Targowiska. Impreza odbędzie się 5 września na
Skwerze dr. Schefflera przy ul. Łaziennej (przy armacie) i trwać będzie od godz. 10 do godz. 15.

Dzień Otwarty CKiS
Centrum Kultury i Sztuki zaprasza
wszystkich zainteresowanych na
Dzień Otwarty 7 września w godz.
17:00-19:45.
Wystawy:

W

– wystawa prac plastycznych
(Joanna Czarnecka)
– wystawa lalek z Teatru Tęcza
– wystawa rakiet

Podczas „Wrześniowego Targowiska” katalog możliwych do wystawienia przedmiotów obejmuje
m.in. książki, podręczniki, przybory szkolne, pomoce naukowe, zabawki, gry komputerowe,
odzież.

Pracownia muzyczna (sala 106)

ców.

ubiegłorocznej edycji wzięło udział ok. 40 wystaw-

otwarta od 17:00
17:00-17:30 – lekcja pokazowa
warsztatów wokalnych
17:30-18:00 – lekcja pokazowa
warsztatów gitarowych (Bartosz Paprot, Wojciech Lipka)
18:00-18:30 – lekcja pokazowa
warsztatów wokalnych

Warunkiem uczestnictwa jest
złożenie zgłoszenia, zapoznanie
się z regulaminem wydarzenia i
podpisanie oświadczenia o jego
akceptacji z podaniem przewidywanej powierzchni stoiska. Każdy
zainteresowany organizuje swoje
stoisko samodzielnie.

Sala baletowa (102a)

otwarta od 17:00
17:00-17:30 – lekcja pokazowa
rytmiki (Monika Bławat)
17:30-18:15 – lekcje pokazowe
baletu + pokaz (Agata Litwińska)
18:15-18:45– lekcje pokazowe
tańca towarzyskiego (Michał
Pastewski)
18:45-19:15 – pokaz tańca hiphop (Barbara Kazimierczyk)
19:15-19:45 – pokaz ZUMBY (Basia Zarańska)

Prosimy o składanie wniosków
w Biurze Obsługi Klienta lub w
pokoju 51 Urzędu Miejskiego w
Tczewie – Wydział Rozwoju Miasta, w godzinach pracy urzędu.
Formularz zgłoszenia jest dostępny w Biurze Obsługi Klienta, w pokoju nr 51 Urzędu i na
stronie internetowej wydarzenia
www.pchlitarg.tczew.pl – zakładka „Wrześniowe targowisko”.
Wnioski można składać do 4
września osobiście w Urzędzie
Miejskim w Tczewie, w wersji
zeskanowanej na adres wrm@
um.tczew.pl lub pocztą na adres
Urząd Miejski w Tczewie, pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew.

sala nr 16

17:00-19:00 – lekcje pokazowe
– Bożena Bieniek oraz Aleksandra Czapiewska

poziom –1

sala perkusyjna czynna od 17:30
do 19:00 – Tomasz Boćkowski
– lekcje pokazowe

sala plastyczna

Sukces Harcerskiej Orkiestry Dętej
Harcerska Orkiestra Dęta im. St. Moniuszki zajęła I miejsce na XLIII Ogólnopolskim Festiwalu Młodzieżowych
Orkiestr Dętych.

P

odczas 43. Ogólnopolskiego
Festiwalu Młodzieżowych
Orkiestr Dętych w Inowrocławiu
Harcerska Orkiestra Dęta pod
dyrekcją Magdaleny KubickiejNetki zdobyła I miejsce w kategorii Koncert estradowy dużych
orkiestr. W festiwalu brało udział
8 orkiestr z całej Polski. W skład
jury weszli: pułkownik Paweł Lewandowski – inspektor orkiestr

Wojska Polskiego, st. chor. szt.
Mirosław Chilmanowicz,tambour
major Orkiestry Reprezentacyjnej
Wojska Polskiego, starszy inspektor Wydziału Orkiestr Wojskowych
Dowództwa Garnizonu Warszawa
i dr Orlin Bebenow – kompozytor
i aranżer. Tczewscy muzycy zrobili
duże wrażenie na jurorach.

(informacja: CKiS)

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

czynna od 17:00 do 19:00
– Joanna Czarnecka – otwarte
zajęcia plastyczne

sala 38

od godz. 17:00 – zajęcia pokazowe animacji filmowej – Robert
Turło i Dawid Klein

hol dolny

od godz. 17:00 pokaz rakiet, zajęcia pokazowe (Damian Mayer)
na monitorach lecą filmiki promocyjne

poddasze (wystawione rekwizyty teatralne, stroje na manekinach itp.)

otwarte od 17:00
17:00-18:00 – pokazowe zajęcia
teatralne oraz rozmowa z instruktorem (Anna Listewnik)
18:00-19:00 – lekcja pokazowa
+ pokaz flamenco (Luiza Romanowska)
O godz. 19:45 prezentacja platformy obserwacyjnej (Jarosław
Pióro)
Przedstawiony powyżej plan może
ulec zmianie.
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KRAJOWE
DNI
DZIAŁKOWCA
BULWAR NADWIŚLAŃSKI
POLSKI
ZWIĄZEK
DZIAŁKOWCÓW

URZĄD MIEJSKI
W TCZEWIE

29 sierpnia

od godz. 11.00 do 14.00 – część oﬁcjalna
od godz. 14.00 – występy zespołów oraz atrakcje dla delegatów i mieszkańców

