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WRACA LATO W AMFITEATRZE

W NUMERZE
	Air show w Tczewie
– to możliwe



	Straż Miejska świętuje
25-lecie







M. Mykowska (4)



Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki podjął decyzję o wznowieniu w 2017 r.
„Lata w Amfiteatrze” – cyklu imprez, które w każdy wakacyjny weekend
będą organizowane w Amfiteatrze im. Grzegorza Ciechowskiego. Amfiteatr
czeka stopniowa renowacja, w miarę możliwości budżetowych. W przyszłym
sezonie wrócą też niedzielne koncerty na starówce.
Więcej na str. 3 



Najmłodsi bezpieczni
w drodze do szkoły
Harcerska Orkiestra Dęta
zagrała w Gdyni
Nagrody za najładniejsze
posesje, balkony
i elewacje
Działkowcy pochwalili się
plonami
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XXII SESJA

Kto jest kim w Radzie Miejskiej

gertruda pierzynowska

Ilu nas jest?
1 września br. w Tczewie zameldowanych było 58 010 osób, w tym
56 723 na pobyt stały i 1287 na pobyt czasowy. Od początku sierpnia ubyło 66 osób.
Panorama Miasta – Biuletyn Informacyjny
Samorządu Miasta Tczewa
Rada Programowa:
Przewodniczący – Kazimierz Ickiewicz
Członkowie – Adam Urban, Katarzyna Mejna, Rajmund Dominikowski,
Mieczysław Matysiak
Redaktor naczelna – Małgorzata Mykowska
Redaguje:
Urząd Miejski w Tczewie ( 58 77-59-300,
Biuro Rzecznika Prasowego ( 58 77-59-322
Nakład: 8 000 egzemplarzy
Druk: Zakłady Graficzne w Tczewie

I.	Część pierwsza:
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 sierpnia
2016 r.
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za wrzesień
2016 r.
6. Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych w okresie od
25 sierpnia do 28 września 2016 r.

II.	Część druga:
7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Tczewa za
I półrocze 2016 r.
8. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji
kultury za I półrocze 2016 r.
9. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
miasta Tczewa za I półrocze 2016 r.
10.Informacja z działalności Młodzieżowej Rady Miasta w roku szkolnym 2015/2016.
11.Informacja o funkcjonowaniu spółek prawa handlowego, w których Gmina Miejska Tczew posiada udziały.
12.Podjęcie uchwał w sprawie:
12.1 zmiany budżetu miasta na 2016 rok,
12.2 zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2016-2029,
12.3 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
na terenie miasta Tczewa,
12.4 utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod
nazwą „Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Tczew”
oraz nadania jej statutu,
12.5 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatu USG
(ultrasonografu) oraz zestawu do neuronawigacji na potrzeby
Szpitali Tczewskich SA,
12.6 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Tczewskiego z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa
ul. 30 Stycznia w Tczewie.
13.Zgłaszanie interpelacji, zapytań oraz wniosków.
14.Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania,
życzenia itp.).
Porządek sporządzono 15 września 2016 r.

Kanapki dla rowerzystów
„Akcją kanapkową” rozpoczął się w Tczewie tegoroczny Tydzień Mobilności
Aktywnej. 16 września już
od godz. 6.30, w pobliżu
pl. Piłsudskiego, wolontariusze Tczewskiej Inicjatywy Rowerowej oraz
Stowarzyszenia Przestrzeń
Kultury ZEBRA, częstowali
kanapkami rowerzystów.
Okazało się, że wielu tczewian dojeżdża do pracy i
szkoły na rowerach. Akacja
trwała 2 godziny. Kanapek
było 100, ale jak przyznali
organizatorzy, za rok będzie ich więcej…
Więcej o tczewskim Dniu bez Samochodu – na str. 16.

Anİl Gözoğul

Posiada wyższe magisterskie wykształcenie pedagogiczne. Przez całe życie zawodowe pracowała
w tczewskiej oświacie, a przez ostatnie dziesięć
lat przed przejściem na emeryturę pełniła funkcję
wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Tczewie. Za wyróżniającą pracę zawodową i społeczną
odznaczona została Złotym Krzyżem Zasługi.
Od 14 lat jest radną miasta, reprezentując szczególnie osiedle Suchostrzygi. Jest wiceprzewodniczącą Komisji Rewizyjnej oraz członkiem Komisji Polityki Gospodarczej. Jej dewizą życiową jest niesienie pomocy ludziom, stąd
ogromne zaangażowanie na rzecz mieszkańców miasta, a nie tylko
Suchostrzyg. Przez cały czas prowadzi biuro radnego w Spółdzielczym Domu Kultury przy ulicy Żwirki 49, łącząc to jednocześnie ze
sprawowaną funkcją przewodniczącej Rady Osiedla Suchostrzygi I
oraz członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej. Corocznie bezpłatnie pomaga ludziom potrzebującym i starszym wypełniać
roczne zeznania podatkowe. Znana jest także z organizacji licznych
imprez integracyjno-okolicznościowych w ścisłej współpracy ze Spółdzielczym Domem Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej. Do cyklicznych
należą śniadania wielkanocne dla osób samotnych i potrzebujących,
spotkania opłatkowe dla tychże ludzi, gdzie obdarowywani są świątecznymi paczkami. To dzięki jej staraniom na osiedlu posadzono
dąb upamiętniający tych, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej.
Priorytetem w jej działalności są dzieci, dla których organizuje różnorodne imprezy, jak „Mikołajki”, czy „Dzień Dziecka.” Współpracuje
z osiedlową świetlicą socjoterapeutyczną “Sambor”. Przy całej swej
pracy zdaje sobie sprawę, że wiele nie mogłaby zdziałać, gdyby nie
ludzie dobrej woli, wolontariusze i sponsorzy.
Pracując w samorządzie aktywnie włącza się w rozwijanie problemów miasta, inicjuje wiele pomysłów i rozwiązań z zakresu polityki
społecznej, infrastruktury i budownictwa. Z wielką troską podchodzi
do „zielonych płuc miasta” – zazieleniania przede wszystkim bliskiego
jej osiedla Suchostrzygi. Corocznie organizuje zbiórki makulatury w
ramach akcji „Drzewko za makulaturę”. Zabiegała o utworzenie terenu
rekreacyjno-sportowego przy ulicy Żwirki. Była inicjatorką reaktywowania żłobków w mieście.
Drugą pasją radnej jest Kociewie. Swoje sympatie i przywiązanie wyraziła poprzez wydanie szeregu albumów i książek. Najcenniejsze to
„Dwory, parki i folwarki Kociewia i Kaszub” oraz dwa albumy „Kapliczki
i krzyże Kociewia” pierwszy tom wydany został z okazji przyjazdu Jana
Pawła II do Pelplina, jako dar mieszkańców Tczewa. Jest też współautorką „Złotej Księgi Samorządu Tczewa”.
Mężatka, mąż Zbigniew z zawodu pedagog i dziennikarz. Dwoje
dorosłych dzieci: Dariusz i Barbara.
Jest bezpartyjna, należy do Klubu Radnych „Porozumienia na Plus”.
Kontakt: tel. 602-277-869, adres e-mail: g.pierzynowska@wp.pl

Porządek obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Tczewie na dzień
29 września 2016 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej
im. F. Fabicha w Urzędzie Miejskim w Tczewie (ul. 30 Stycznia 1)
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Krótko

Szansa na air show w Tczewie
Jest szansa na to, że w przyszłym roku Tczew będzie miejscem
air show – pokazów akrobacji samolotów wojskowych.



P

8 września prezydent Tczewa
Mirosław Pobłocki oraz Jacek
Prętki, koordynator uroczystości
1 września, gościli w jednostce
w Malborku, gdzie uzgodniono
tryb wnioskowania o zgodę na

K. Szymanowski

ierwsze rozmowy w sprawie
możliwości zorganizowania
w Tczewie większych pokazów
lotniczych (akrobacje lotnicze,
symulacje walk powietrznych)
z udziałem samolotów 22
Bazy Lotnictwa Taktycznego
w Malborku zostały przeprowadzone 1 września, podczas
wizyty w Tczewie dowódcy
tej jednostki płk. pil. Leszka
Błacha. Kompania Honorowa
22 Bazy Lotnictwa Wojskowego od kilku lat bierze udział
w tczewskich uroczystościach
upamiętniających wybuch II
wojny światowej.
Wizyta w jednostce w Malborku

zorganizowanie takiego wydarzenia w Tczewie 1 września 2017
r. Prezydent Tczewa skierował w
tej sprawie pismo do gen. Miro-

sława Różańskiego, Dowódcy
Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

M.M.

Wraca„Lato w Amfiteatrze” i„Muzyczna Starówka”
Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki podjął decyzję o wznowieniu
w 2017 r. „Lata w Amfiteatrze” i
“Muzycznej Starówki”.
Prezydent spotkał się z Alicją
Gajewską, dyrektorem Fabryki
Sztuk oraz Krystianem Nehrebeckim, dyrektorem Centrum
Kultury i Sztuki. Omawiano
propozycje przyszłorocznych
imprez kulturalnych. Czeka nas
kilka zmian. Prezydent Mirosław
Pobłocki zdecydował o przywróceniu „Lata w Amfiteatrze” – cyklu
imprez, które w każdy wakacyjny
weekend (w sobotę) będą organizowane w Amfiteatrze im. Grzegorza Ciechowskiego. Amfiteatr
czeka stopniowa renowacja, w
miarę możliwości budżetowych.
W wakacyjne niedziele natomiast
wracamy do cyklu „Muzyczna
Starówka” – letnich koncertów na
pl. Hallera. Organizacją i koordynacją imprez zajmie się Centrum
Kultury i Sztuki, które na ten cel
otrzyma dodatkowe fundusze.
Zmienić ma się też dotychczasowa formuła Dni Ziemi Tczewskiej,
które zostaną zastąpione przez
Sobótki Tczewskie (24 czerwca)
– imprezę nawiązująca do świętojańskich tradycji i położenia
Tczewa nad Wisłą.
Kontynuowane będą dotychczasowe cykliczne imprezy organi-

Miasto złożyło wniosek
o dofinansowanie
remontu ulic

W połowie września minął
termin składania wniosków
o dofinansowanie inwestycji
drogowych w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej
na lata 2016-2019 (edycja
2017)”. Miasto Tczew złożyło
do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wniosek dotyczący przebudowy odcinka ul.
Gdańskiej (od skrzyżowania
z al. Solidarności do ul. Jedności Narodu) oraz części ul.
Jedności Narodu (325 m od
skrzyżowania z ul. Gdańską).
Łączna długość zgłoszonych
ulic to ok 1 km.
Koszt inwestycji szacowany jest na 12 mln zł, kwota
ewentualnego dofinansowania może wynieść maksymalnie 3 mln zł. Jeśli otrzymamy
dotacje, inwestycja powinna
być zrealizowana do końca
2017 r.
 	Konkurs na mural

– zgłoszenia do końca
września

Trwa konkurs na koncepcję
muralu, który ozdobi ścianę
szczytową budynku przy al.
Zwycięstwa 3. 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.

W przyszłym sezonie wracamy do letnich koncertów
na placu Hallera

zowane przez miasto i miejskie
jednostki:
• Dzień Tczewa – 30 stycznia
• Noc Muzeów – 20 maja
• Festyn Samorządowo-Komunalny – 27 maja
• Noc Bibliotek – 3 czerwca
• Pchli Targ – 4 czerwca
• Święto patronki miasta
– św. Jadwigi – 8 czerwca
• Dożynki działkowe
– 26 sierpnia
• Piknik historyczno-militarny
– 1 września
• Narodowe Czytanie
– 2 września
• Wrześniowe Targowisko
– 2 września

• Narodowe Święto Niepodległości – Wolność jest słodka
– 11 listopada
• Mikołajki – 6 grudnia
• Jarmark Bożonarodzeniowy
– 16-17 grudnia
• Miejskie Spotkanie Opłatkowe – 17 grudnia.
Powyższe wydarzenia to jedynie
najważniejsze imprezy planowane w 2017 r. przez miejskie
jednostki. Szczegółowy kalendarz imprez, do którego redagowania zaprosimy wszystkich
organizatorów, powstanie pod
koniec br.

M.M.

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 30 września br. Konkurs
zostanie rozstrzygnięty w do
15 października br. Pula nagród wynosi 3 tys. zł.
Więcej informacji, regulamin
i karta zgłoszenia: na www.
wrotatczewa.pl oraz w Biurze
Rzecznika Prasowego UM, tel.
58 77 59 322.

 • Samorząd
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Już po raz drugi w tym sezonie,
gościliśmy w Tczewie TVP Gdańsk,
która zrealizowała program „Pomorze na weekend”.

Mateusz Biskup w rozmowie
z red. T. Sieliwończykiem

W piątek, 26 sierpnia, dziedziniec Fabryki Sztuk zamienił się w
studio telewizyjne. Nagrywanie
audycji towarzyszyło XV Festiwalowi Grzegorza Ciechowskiego IN
MEMORIAM i to właśnie wydarzenie było gwoździem programu.
Część materiałów filmowych została nagrana nieco wcześniej,
ale zdecydowana większość realizowana była na żywo i przy
licznym udziale widzów.
Wśród gości programu, oprócz
uczestników Festiwalu Grzegorza
Ciechowskiego, byli m.in. wiceprezydent Adam Burczyk, który mówił
o terenach rekreacyjnych Tczewa,
Kazimierz Zimny – medalista olimpijski z z 1960 r. i Honorowy Obywatel Miasta Tczewa. Do programu zaproszony został również tegoroczny
olimpijczyk z Rio de Janeiro – wioślarz Mateusz Biskup. Byli też m.in.
pasjonaci kolei i działkowcy.

Gmina przyjazna rowerzystom - Tczew wyróżniony
Miasto Tczew zostało wyróżnione
w ogólnopolskim konkursie Gmina Przyjazna Rowerzystom (edycja 2016).
Tczew oceniany był w kategorii
gmin od 30 tys. do 100 tys. mieszkańców. Certyfikat w tej kategorii
otrzymało Leszno, a wyróżnienia,
oprócz Tczewa, także Inowrocław, Kędzierzyn Koźle, Piotrków
Trybunalski i Siedlce. Działania
naszego miasta na rzecz rowerzystów zostały docenione nie po
raz pierwszy – w ubiegłym roku
Tczew zdobył drugą lokatę w tym
konkursie.
Gminy uczestniczące w konkursie pytano m.in. o infrastrukturę
ułatwiającą przemieszczanie się
rowerzystom (drogi i szlaki rowerowe, stojaki na rowery, tablice informacyjne), współpracę z
organizacjami pozarządowymi
i innymi organizatorami imprez
dla rowerzystów. Pytano również
o działania promocyjne zachęcające do uprawiania turystyki
rowerowej na terenie gminy.
W Tczewie co roku poprawia się
infrastruktura rowerowa. Mamy
już ponad 18 km dróg rowerowych, 241 stojaków na rowery.
Przez Tczew biegnie też blisko14
km szlaków rowerowych (Motławski, Grzymisława, Tczewski).
Miasto współpracuje z organizacjami pozarządowymi, szkołami
w zakresie aktywności rowerowej
(m.in. Tczewska Inicjatywa Rowerowa, stowarzyszenie Przystań
Kultury ZEBRA, stowarzyszenie
Rowerowy Tczew, akcja „Rowero-

M. Mykowska (3)

Pomorze na weekend”
gościło w Tczewie

Zadaszony parking rowerowy przy dworcu PKP to jedna z
ubiegłorocznych inwestycji miasta

wy Maj” w szkołach). W ubiegłym
roku powstał zadaszony parking
rowerowy przy dworcu PKP, w
tym roku stacje naprawy rowerów
(we współpracy z GPEC Tczew).
Budowana jest ścieżka rowerowa
od skrzyżowania wiaduktów z ul.
1 Maja aż do Bulwaru Nadwiślańskiego. Budowa ścieżki rowerowej
jest także elementem przebudowy
ul. Jedności Narodu. W tym roku,
już po raz dziesiąty, zorganizowaliśmy przejazd rowerowy w ramach
„Dnia bez samochodu”. Do jazdy rowerem zachęcani są też najmłodsi
– już po raz drugi odbył się konkurs
plastyczny dla przedszkoli i świetlic
środowiskowych:„Tczewskie przedszkolaki na rowery”, gdzie nagrodami są rowerki i hulajnogi.
Konkurs organizowany jest przez
PTTK, pod patronatem Minister-

stwa Sportu i Turystyki oraz Polskiej Organizacji Turystycznej.
Zgłoszenia oceniało jury złożone z przedstawicieli Ministerstwa Sportu i Turystyki, Polskiej
organizacji Turystycznej, Związku
Powiatów Polskich, Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK i koordynatora konkursu (PTTK)
Jury zwróciło uwagę na wysoki
poziom gmin zgłoszonych do
konkursu i podkreśliło, że powstają coraz ciekawsze inicjatywy adresowane do mieszkańców
i turystów
Wręczenie certyfikatów i wyróżnień nastąpi 29 września 2016 r.
podczas VI edycji Międzynarodowych Targów Rowerowych BIKEEXPO w Kielcach.

M.M.

Rondo przy ul. 1 Maja już w budowie

Rozpoczęły się prace przy budowie
nowego ronda u zbiegu wiaduktów i ul. 1 Maja.
W ramach inwestycji realizowanej
przez Miejski Zarząd Dróg (Zakład
Usług Komunalnych) powstanie
także ok. 1 km ścieżki rowerowej
w kierunku Bulwaru Nadwiślańskiego. Drogowcy starają się,
aby inwestycja była jak najmniej
uciążliwa dla kierowców i pieszych, ale utrudnień nie da się
uniknąć. – Ruch na skrzyżowaniu jest wahadłowy, regulowany przez sygnalizację świetlną,
gdzie uprzywilejowaną relacją
jest ta między Starym Miastem
a Nowym Miastem – tłumaczy
Wojciech Rytlewski z Miejskiego Zarządu Dróg. – Oznacza to, że
kierowcy jadący od ul. 1 Maja (od
strony Starego Miasta) w kierunku
ul. Gdańskiej (i odwrotnie) mają
więcej czasu na przejazd w pobliżu remontowanego odcinka.

Inwestycja zakończy się w połowie listopada

Jednocześnie trwa budowa ścieżki rowerowej i chodnika.
Inwestycja potrwa do połowy
listopada. Prace zostały podzielone na 4 etapy, kolejno na czterech ulicach dojazdowych do
skrzyżowania.

Inwestycja jest pierwszym etapem zadania pn. „Rozbudowa
węzła integracyjnego – przebudowa ul. Gdańskiej w Tczewie”.
Wykonawcą jest firma Skanska
SA. Koszt zadania to blisko
1,6 mln zł.

W ramach tego etapu przebudowane zostanie skrzyżowanie
u zbiegu trzech wiaduktów i ul.
1 Maja – powstanie tam rondo
oraz zbudowana zostanie ścieżka
rowerowa i chodnik – od ronda
do Bulwaru Nadwiślańskiego.
Ten odcinek ścieżki rowerowej
o długości ok. 1 km przebiegać
będzie ul. 1 Maja, Jana z Kolna,
przez skrzyżowanie z ul. Nową,
dalej Jana z Kolna i włączy się do
istniejącej ścieżki przy bulwarze.
Będzie to fragment projektowanej Wiślanej Trasy Rowerowej.
To zadanie zapoczątkuje dużą
miejską inwestycję związaną z
rozbudową zintegrowanego węzła transportowego, realizowaną
przy wsparciu środków unijnych
(w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych).
Kolejne etapy inwestycji będą realizowane w kolejnych latach.

M.M.
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Złożyliśmy hołd ofiarom napaści sowieckiej
Tczewianie uczcili
77. rocznicę napaści
sowieckiej na Polskę. Przy pomniku
ofiar stalinizmu
złożono kwiaty
i zapalono znicze.

N

M. Mykowska (3)

a uroczystość przybyli mieszkańcy Tczewa, samorządowcy, kombatanci, parlamentarzyści, harcerze, młodzież szkolna,
duchowieństwo, przedstawiciele
instytucji i stowarzyszeń.
O tragicznych wydarzenia z 17
września 1939 r. przypomniał
prowadzący uroczystość Krzysztof Korda, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Głos zabrał również Mieczysław
Brykarczyk, sekretarz Konwentu Kombatantów Powiatu
Tczewskiego: – Nie można mówić o początku II wojny światowej myśląc tylko o 1 września
1939 r – mówił kombatant. – Z
polskiej perspektywy równie
ważny jest 17 września, kiedy
Armia Czerwona przekroczyła
wschodnią granicę Rzeczypospolitej. To był cios w plecy, złamanie kilku międzynarodowych
umów i traktatów. III Rzesza i
Związek Radziecki wspólnie
przeprowadziły czwarty rozbiór
Polski.

O dramatycznych wydarzeniach
naszej historii mówił także Jakub
Kruszyński, przewodniczący
Młodzieżowej Rady Miasta Tczewa. Za ofiary sowieckiej napaści
na Polskę modlił się ks. dziekan
Krzysztof Stoltmann. – To dobrze, że takie uroczystości jak dzisiejsza się odbywają w naszym
mieście – że uczymy się o nich nie
tylko na lekcjach historii, ale spotykamy się w miejscach pamięci
– powiedział ks. dziekan.

W uroczystościach licznie uczestniczyła młodzież, m.in. harcerze
z tczewskiego hufca ZHP

Uczestnicy uroczystości złożyli
pod pomnikiem kwiaty i zapalili
znicze.

M.M.

Tczewska orkiestra zagrała dla gości Festiwalu Filmowego w Gdyni
Tczewska Harcerska Orkiestra Dęta wystąpiła na scenie muzycznej Festiwalu Filmowego w Gdyni.

K

oncert odbył się 19 września.
Tczewskiej orkiestry wysłuchali festiwalowi goście, mieszkańcy
Gdyni oraz tczewianie, a wśród
nich prezydent Tczewa Mirosław
Pobłocki, jego zastępcy Adam
Burczyk i Adam Urban. Koncert
odbył się w muszli koncertowej,
tuż obok Centrum Festiwalowego w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Orkiestra zagrała pod batutą
Magdaleny Kubickiej-Netki.
Po koncercie prezydent Mirosław Pobłocki już tradycyjnie
zaprosił całą orkiestrę na duże
lody do gdyńskiej cukierni.
Harcerska Orkiestra Dęta, już po
raz trzeci wystąpiła z koncertem

towarzyszącym gdyńskiemu festiwalowi.
Harcerska Orkiestra Dęta im. St.
Moniuszki działa od 1947 r. Odniosła wiele sukcesów artystycznych, zdobywając laury na festiwalach, przeglądach, wszędzie
wzbudzając aplauz publiczności.
W 2016 r. orkiestra została nagrodzona „Kociewskim Piórem” w kategorii animacja kultury. Nagroda
przyznawana jest przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne im.
Małgorzaty Hillar. Również w tym
roku zdobyła pierwsze miejsce na
Nadbałtyckim Festiwalu Orkiestr
Dętych w Gniewinie.

M.M.
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W Tczewie uczciliśmy bohaterów Września 1939
1 września tczewianie uczcili
77. rocznicę wybuchu II wojny
światowej.

Kwiaty złożyli m.in. przedstawiciele samorządów

– Tczew, 1 września 1939 roku – wydarzenia odległe w czasie, ale wciąż
tkwiące głęboko w naszej pamięci. Dzisiaj są dla nas świadectwem
niezłomnej woli obrony niepodległości naszej Ojczyzny, ale przede
wszystkim pozostają przestrogą.

M. Mykowska (4)

Przy obelisku, na Skwerze Bohaterów Szymankowa spotkali
się przedstawiciele władz państwowych, kolejarze, celnicy, samorządowcy miasta i powiatu,
parlamentarzyści, duchowieństwo, młodzież tczewskich szkół,
kombatanci, harcerze, przedstawiciele zakładów pracy, instytucji, stowarzyszeń.

drym, zdecydowanym działaniom,
udaremnili Niemcom opanowanie
strategicznych przepraw na Wiśle.
To zaś zdecydowało o powodzeniu
Polaków na tym ważnym odcinku
bitwy granicznej, i to mimo znacznej przewagi nieprzyjacielskiej piechoty, artylerii i lotnictwa – to fragment pisma skierowanego przez
Prezydenta RP Andrzeja Dudę do
organizatorów uroczystości.

Kompania Honorowa 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku

Uroczystości uświetnił udział
Reprezentacyjnej Orkiestry Straży Granicznej oraz Kompanii
Honorowej 22. Bazy Lotnictwa
Taktycznego z Malborka. Wśród
gości był też Honorowy Obywatel Miasta Tczewa – Kazimierz
Piechowski.
Kazimierz Ickiewicz, historyk
i radny Rady Miejskiej, przypomniał wydarzenia historyczne z
1 września 1939 r. Hitlerowcy zaatakowali Tczew już o godz. 4.34,
a więc 11 minut przed oficjalnym
rozpoczęciem II wojny światowej.
Dzięki staraniom tczewskich historyków, a wśród nich Kazimierza Ickiewicza, fakty te trafiły już
do podręczników historii.
Udział w uroczystościach wzięli
m.in.: Andrzej Dera, sekretarz
stanu w Kancelarii Prezydenta
RP, Jarosław Sellin – wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, Andrzej Adamczyk
– minister infrastruktury i budownictwa, Kazimierz Smoliński – wiceminister infrastruktury
i budownictwa, Marian Banaś –
szef Służby Celnej, podsekretarz
stanu w Ministerstwie Finansów,

Anna Fotyga – posłanka do Parlamentu Europejskiego, posłanki
na Sejm RP: Małgorzata Chmiel,
Ewa Lieder, Krzysztof Trawicki
– wicemarszałek woj. pomorskiego, Radosław Pacewicz – dyrektor generalny Urzędu Transportu
Kolejowego.
Wydarzenia, które rozegrały się
w rejonie Tczewa, należą – obok
Poczty Gdańskiej – do najbardziej
heroicznych i dramatycznych rozdziałów wojny obronnej 1939 r. Są

Reprezentacyjna Orkiestra Straży Granicznej

też zarazem przykładem jedności
patriotycznego ducha Polaków i
oddania całym sercem Ojczyźnie.
W zmaganiach z pierwszych godzin wojny brali tu bowiem udział
zarówno żołnierze Oddziału Wydzielonego „Tczew” i wspierającej
ich Kompanii Obrony Narodowej,
jak również miejscowe Pogotowie
Wojenne harcerzy i harcerek, nade
wszystko zaś celnicy i kolejarze z
Kałdowa i Szymankowa. Właśnie ci
ostatni, dzięki swojej czujności i mą-

Min. Andrzej Dera przeczytał list Prezydenta RP Andrzeja Dudy

– powiedział Mirosław Pobłocki,
prezydent Tczewa. – Mówiąc „wojna” – zwykle myślimy „armia”, „naród”, „państwo”. Często zapominamy, że doświadczenie to dotyczy
przede wszystkim pojedynczego
człowieka. Z szacunkiem zwracam
się do najstarszych, którzy ostatnią
wojnę przeżyli i są wśród nas. Wojna była dla nich przecież nie tylko
walką, oporem wobec okupanta,
bohaterstwem. Była codziennym
strachem o własne życie, o życie
najbliższych.
Na zakończenie uroczystości,
delegacje złożyły kwiaty pod
obeliskiem poświęconym Bohaterskim żołnierzom 2. Batalionu
Strzelców, obrońcom mostu na
Wiśle, polskim celnikom i kolejarzom z Szymankowa.
Po zakończeniu oficjalnych uroczystości, na Bulwarze Nadwiślańskim rozpoczął się Piknik Militarny zorganizowany przez Fabrykę
Sztuk, a wieczorem w Centrum
Kultury i Sztuki wysłuchaliśmy
koncertu Edyty Geppert.
Więcej o Pikniku Militarnym – na
str. 18.

M.M.
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Odblaski dla pierwszaków

Nowy rok szkolny
rozpoczęty

Co roku, w trosce o bezpieczeństwo najmłodszych, prezydent
Tczewa Mirosław Pobłocki przekazuje uczniom pierwszych klas
szkół podstawowych breloczki
odblaskowe.

1 września naukę w samorządowych szkołach podstawowych i
gimnazjalnych w Tczewie rozpoczęło 5773 uczniów.
W klasach pierwszych szkół podstawowych edukację rozpoczęło
398 uczniów (19 oddziałów), a w
klasach pierwszych gimnazjów
503 uczniów (22 oddziały).

Prezydent Mirosław Pobłocki przekazał odblaski na ręce Mariusza
Cybulskiego, zastępcy komendanta powiatowego policji

Jak powiedział M. Cybulski, policja od wielu lat prowadzi akcję
„Bezpieczna droga do szkoły”
ucząc najmłodszych uczniów, jak

powinni zachować się na drodze.
Jednym z elementów tej edukacji
są właśnie odblaski. Wspólnie ze
Strażą Miejską policjanci patro-

M. Mykowska (2)

Odblaski można przypiąć do
tornistra, kurtki itp. Uczniowie
otrzymują je podczas zajęć dotyczących bezpieczeństwa na drodze, które prowadzone są przez
policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Tczewie. W tym roku
przekazaliśmy 450 odblasków. Z
rąk prezydenta Tczewa odebrał
je zastępca komendanta powiatowego policji podisp. Mariusz
Cybulski.

lują tereny wokół szkół – przejścia dla pieszych, oznakowanie,
widoczność.

M.M.

Strażnicy miejscy dbają o bezpieczeństwo najmłodszych
Z początkiem września strażnicy
miejscy rozpoczęli akcję „Bezpieczna droga do szkoły”. Funkcjonariusze sukcesywnie pojawiają się
przy tczewskich szkołach.
– W pierwszych tygodniach roku
szkolnego w godzinach porannych funkcjonariusze pilnowali
porządku przede wszystkim w
rejonie szkół podstawowych,
bezpiecznie przeprowadzając
najmłodszych uczniów przez
przejścia dla pieszych zlokalizowane w ich pobliżu. Każdy maluch prawidłowo przechodzący
przez przejście dla pieszych
otrzymał słodki poczęstunek od
przebranego strażnika.
– W sposób humorystyczny pragniemy propagować informacje
związane z bezpieczeństwem
w ruchu drogowym – tłumaczy
Monika Fabich ze Straży Miejskiej w Tczewie. – Tylko w zeszłym

roku miało miejsce prawie 3 tys.
wypadków z udziałem dzieci. I
choć z roku na rok jest coraz lepiej, to nie wolno zapominać o
edukacji, szczególnie najmłodszych uczestników ruchu. Należy
z dzieckiem, rozmawiać o zagrożeniach i wyjaśniać, jak postę-

pować w trudnych sytuacjach.
Oprócz tego przede wszystkim
przestrzegajmy przepisów sami,
bo najmłodsi to najlepsi obserwatorzy, którzy szybko przejmują
od nas złe nawyki.

(informacja i zdjęcie: Straż
Miejska w Tczewie)

Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki wręczył akty nadania awansu zawodowego nauczycielom z tczewskich
szkół samorządowych.

1. Michał Ortmann – SP 12
2. Agnieszka Huzarek – SP 12

– Różnica w liczbie dzieci w klasach pierwszych jest wynikiem
zmian w przepisach oświatowych dotyczących wieku obowiązku szkolnego oraz tego, że
w poprzednim roku szkolnym do
klas pierwszych poszło 1,5 rocznika (cały 2009 oraz II połowa
2008) – tłumaczy Sylwia Olek,
naczelnik Wydz. Edukacji Urzędu
Miejskiego w Tczewie. – Gdyby w
ubiegłym roku rok szkolny rozpoczynałby tzw. „zwykły rocznik” to
nabór tegoroczny stanowiłby ok .
70 proc. ubiegłorocznego.
W Tczewie, w związku ze zmniejszeniem się liczby oddziałów klas
pierwszych nie doszło do zwolnień nauczycieli. Nauczyciele zatrudnieni zostali m.in. w oddziałach zerowych, na stanowiskach
nauczycieli terapii pedagogicznej, czy też w świetlicy.

Nauczyciele z awansami

23 sierpnia 2016 r. odbyły się
postępowania egzaminacyjne
nauczycieli ubiegających się o
awans zawodowy na stopień
nauczyciela mianowanego. Do
egzaminu przystąpili:

W ubiegłym roku szkolnym do
klas pierwszych szkół podstawowych uczęszczało 1008 uczniów (45 oddziałów), a w klasach
pierwszych gimnazjów 529 uczniów (22 oddziałów). Łącznie do
naszych szkół uczęszczało 6056
uczniów (261 oddziałów).

3. Marcin Miotke – SSP 2 z OI
4. Monika Urbańska – SSP 2
z OI
5. Karolina Wlazłowicz – SP 10
z OI
6. Aleksandra Orłowska – SP 10
z OI
7. Justyna Śliwa – Przedszkole nr 8

z Oddziałami Integracyjnymi
8. Justyna Włodarczyk–Surdacka – SP 7.
31 sierpnia 2016 r. Prezydent Miasta Tczewa wręczył nauczycielom
akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Liczba uczniów w poszczególnych szkołach samorządowych
w Tczewie:
– SSP 2– 557 uczniów,
w tym 81 w kl. I
– SP 5 – 460 uczniów,
w tym 52 w kl. I
– SP 7 – 250 uczniów,
w tym 18 w kl. I
– SP 8 – 331 uczniów,
w tym 36 w kl. I
– SP 10 – 755 uczniów,
w tym 62 w kl. I
– SP 11 – 732 uczniów,
w tym 75 w kl. I
– SP 12 – 1160 uczniów,
w tym 74 w kl. I
– Gimnazjum nr 1
– 570 uczniów
– Gimnazjum nr 2
– 270 uczniów
– Gimnazjum nr 3
– 688 uczniów.

M.M.
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stra ż miejs k a
w tczewie

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

Tczewska Straż Miejska świętuje 25-lecie
Jubileusz był okazją do przypomnienia początków tej formacji
w Tczewie i wręczenia nagród
prezydenta miasta dla najbardziej wyróżniających się funkcjonariuszy. Strażnicy podziękowali
tym, którzy najbardziej wspierają
ich działania.
Uroczystość odbyła się 2 września w Domu Przedsiębiorcy.
– 20 września 1990 r. Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę w
sprawie powołania Straży Miejskiej. Formacja zaczęła funkcjonować rok później, na podstawie
rozporządzenia ówczesnego prezydenta Tczewa – Ferdynanda
Motasa – przypomniał Andrzej
Jachimowski, komendant Straży
Miejskiej.
Wówczas straż liczyła 10 osób,
dzisiaj to 26 strażników i 13 pracowników cywilnych zatrudnionych głównie do obsługi monitoringu.
Pierwszym komendantem tczewskiej straży był nieżyjący już Jerzy Wojszwiłło, który tę funkcję
pełnił przez 17 lat.
Za założycieli tczewskiej policji
municypalnej uważani są Zenon
Odya (wówczas przewodniczący
Rady Miejskiej), Ryszard Brucki i
nieżyjący już Jerzy Jaśkowiak.

M. Mykowska

Tczewska Straż Miejska działa już
od 25 lat. Przez ten czas zwiększył
się zakres działania straży, ale
dzięki niej zmienił się też Tczew.

Wśród nagrodzonych przez prezydenta funkcjonariuszy
była m.in. Monika Fabich

Tczewska Straż Miejska ma bardzo
szeroki zakres działań związanych
przede wszystkim z utrzymaniem
porządku, ale także bezpieczeństwa w mieście. Ściśle współpracuje z policja, czego przykładem
są wspólne patrole – ewenement
w skali kraju. Od trzech lat działają dzielnicowi strażnicy miejscy,
którzy są najbliżej codziennych
problemów mieszkańców i najszybciej reagują na wszelkiego
rodzaju uwagi i skargi. Ważne
są też zajęcia profilaktyczne z
dziećmi i młodzieżą tczewskich
szkół, podczas których uczniowie uczą się bezpiecznych zachowań i właściwych reakcji wobec
zagrożeń. Straż Miejska działa
przez cała dobę. 52 kamery mo-

nitoringu pozwalają obserwować niemal wszystkie dzielnice
miasta. Nasza straż współpracuje
z Aresztem Śledczym w Starogardzie Gd., dzięki czemu osadzeni
wykonują prace porządkowe na
rzecz Tczewa.
W ubiegłym roku Straż Miejska
otrzymała z rak wojewody pomorskiego, Certyfikat standaryzacji i certyfikacji. Dokument
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.
Tczewska straż jest jedną z zaledwie pięciu w kraju spełniającą
wymogi certyfikatu.

– Dziękuję wam za dobrą pracę
– powiedział Mirosław Pobłocki, prezydent Tczewa. – Efekty
waszych działań są widoczne na
ulicach. Doceniają to także mieszkańcy, o czym może świadczyć
ubiegłoroczna próba zebrania
podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie likwidacji
straży. Niewiele tych podpisów
wówczas zebrano. Życzę Wam,
abyście zawsze byli potrzebni
mieszkańcom.
Uroczystość była okazją do wręczenia strażnikom nagród i gratulacji
oraz podziękowania wszystkim
tym, którzy współpracują ze Strażą Miejską, m.in. zarządowi miasta,
Komendzie Powiatowej Policji w
Tczewie, Aresztowi Śledczemu w
Starogardzie Gd., radnym.

Funkcjonariusze nagrodzeni
przez prezydenta Tczewa:
st. insp. Maria Śmiełowska, st. insp.
Sławomir Sokołowski, st. insp. Tomasz Matuszczak, z-ca komendanta Ryszard Wegiera, kierownik
Referatu Prewencji Jarosław Stachowicz, kierownik Referatu Monitoringu i Wykroczeń Zbigniew
Moder, mł. spec. Monika Fabich,
mł. spec. Ewa Myszka, str. Ewa Neumann, st. insp. Wiesław Zblewski,
st. insp. Jan Leczkowski, st. insp.
Sławomir Zander, st. insp. Lesław
Dering, insp. Zenon Oroń, insp. Arkadiusz Grabowski, mł. insp. Artur
Galikowski, st. str. Dawid Weisbrot,
st. str. Mariusz Kuriata

M.M.

Straż Miejska w sierpniu
W sierpniu 2016 r. tczewska Straż
Miejska odnotowała 995 interwencji, w tym 504 zgłoszone przez
mieszkańców i przedstawicieli instytucji, 147 – od operatorów monitoringu, 145 zgłoszonych przez
dyżurnych Komendy Powiatowej
Policji w Tczewie oraz 199 – to interwencje własne strażników.

łączną kwotę 1100 zł. Wystawiono
też 12 wezwań dla sprawców wykroczeń, 23 osoby pouczono.

• Przeprowadzono 96 wspólnych
patroli z funkcjonariuszami KPP.

Na terenie Starego Miasta i Czyżykowa dzielnicowi podjęli 17
interwencji własnych oraz 45
zleconych, nałożyli 7 mandatów
karnych na łącznie 450 zł, wystawili 5 wezwań dla sprawców wykroczeń oraz 12 osób pouczyli.

• Dzielnicowi strażnicy miejscy
działający na osiedlach Suchostrzygi i Bajkowym podjęli 37 interwencji własnych oraz 71 zleconych (przez administracje osiedli,
dyżurnych SM, mieszkańców),
nałożyli 11 mandatów karnych na

Na terenie Os. Garnuszewskiego i Zatorza dzielnicowi podjęli
7 interwencji własnych oraz 68
zleconych, nałożyli 15 mandatów
karnych na łącznie 1300 zł, wystawili 3 wezwania dla sprawców wykroczeń oraz 4 osoby pouczyli.

Interwencje dzielnicowych dotyczą głównie spraw porządko-

wych, spożywania alkoholu w
miejscach publicznych, wykroczeń drogowych.
• Osadzeni z Aresztu Śledczego w
Starogardzie Gd. wykonując prace porządkowe na terenie Tczewa
zebrali 55 worków śmieci (po 120
l każdy) oraz 1 przyczepę ciągnikową skoszonej trawy. Usuwano
śmieci m.in. z okolic II LO, Starego
Miasta – m.in. ul. Wąskiej, J. Dąbrowskiego, Ogrodowej, Lipowej,
Podgórnej, w rejonie Miejskiej
Biblioteki Publicznej. Sprzątano
również Os. Bajkowe oraz Nowe
Miasto i Os. Gorki..
• Usunięto 8 długo nieużytkowanych samochodów i wraków – z ul.
Chełmońskiego (BMW), z ul. Wojska Polskiego (Ford), z ul. Anderse-

na (2 Ople i 1 VW), z ul. Saperskiej
(Renault), z ul. Żeromskiego (Renault), z ul. Rokickiej (VW).
• Do Komendy Powiatowej Policji
przekazano materiały z monitoringu dotyczące: kradzieży mienia
(16.08) i kolizji drogowej (25.08).
• Przeprowadzono działania dotyczące egzekwowania od właścicieli psów niezgodnego z przepisami
wyprowadzania czworonogów i
sprzątania po nich. Przeprowadzono 27 interwencji. Nałożono
2 mandaty karne (łącznie na 150
zł) za niezgodne z przepisami wyprowadzanie psów oraz 1 mandat
(50 zł) za niesprzątanie po psach.
Pouczono 6 osób. 6-krotnie zgłoszono do schroniska informację o
psach bez opieki.
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Razem czytaliśmy „Quo vadis”
Wspaniała literatura i piękna pogoda zachęciły tczewian do wspólnego czytania „Quo vadis”.

tentycznymi wartościami. Rok
2016 został ogłoszony przez Sejm
Rokiem Henryka Sienkiewicza.

W sobotę, 3 września, na skwerze różanym (na rozwidleniu ulic
Mickiewicza i Krótkiej) w Tczewie
odbyła się kolejna edycja ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie.
Akcję zapoczątkował prezydent
Bronisław Komorowski, teraz
patronuje jej obecny prezydent
Andrzej Duda wraz z małżonką.

Fragmenty powieści Henryka
Sienkiewicza czytali: prezydent
Mirosław Pobłocki, Wiktoria
Czapska-Pruszak – uczennica
Liceum Katolickiego, radni miasta – Bożena Chylicka i Krzysztof Misiewicz, pisarz – Tomasz
Hildebrandt, Tamara Małecka
– dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych i Odzieżowych, bibliotekarka Katarzyna Piernicka,
skarbnik miasta – Helena Kullas,
Maria Witkiewicz z Tczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
oraz ks. Adam Gadomski, proboszcz parafii pw. Podwyższenia
Krzyża św.

Zebranych przywitał Krzysztof
Korda, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, który przybliżył
ideę wydarzenia.
Wyboru tego niezwykłego dzieła
naszego noblisty Henryka Sienkiewicza dokonali, w plebiscycie
internetowym, sami czytelnicy.
To dzięki nim zgromadzeni na
uliczkach tczewskiej starówki
usłyszeli historię miłości Winicjusza i Ligii, która potrafiła połączyć

Narodowe Czytanie zgromadziło wielu słuchaczy

dwa obce sobie światy – rodzącego się chrześcijaństwa i politeistycznego, antycznego Rzymu. Ta
napisana z niebywałym kunsztem
powieść historyczna zachwyca zapewne wszystkich malowniczymi

opisami starożytnej metropolii,
zwyczajów ich mieszkańców, ale
przede wszystkim swoim ponadczasowym przesłaniem, mówiącym, że nawet szaleńcza przemoc
nie jest w stanie zwyciężyć z au-

Narodowe Czytanie w Tczewie
zorganizowała Miejska Biblioteka Publiczna.

M.M.

„Z książką na start”

Przyjdź do biblioteki po książkę i… paszport!

„Z książką na start” – projekt skierowany do dzieci w wieku do 6 lat i
ich rodziców ruszył od września w Tczewie. Organizator akcji, Fundacja
Metropolia Dzieci zaprasza wraz z Miejską Biblioteką Publiczną w Tczewie – partnerem, do bibliotek po odbiór BEZPŁATNEJ KSIĄŻKI i Paszportu
Bibliotecznego, czyli Pakietu Startowego Małego Czytelnika.

F

undacja Metropolia Dzieci
wraz z Wojewódzką i Miejską
Biblioteką Publiczną w Gdańsku
rozpoczęły realizację projektu „Z
książką na start” w marcu 2016 r.
Do przedsięwzięcia włączyła się
również Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie. Akcja wzorowana jest na brytyjskim projekcie
Bookstart, który działa od 1992
roku i przynosi świetne rezultaty.
– Zachęcamy rodziców i dzieci
do odwiedzenia biblioteki, gdzie
Młody Czytelnik, po zapisaniu
się do biblioteki, otrzyma Pakiet
Startowy, a w nim Paszport Biblioteczny oraz książkę dopasowaną do jego wieku i zainteresowań – w prezencie. Na dobry
start! – zaprasza Krzysztof Korda, dyrektor MBP w Tczewie. W
Paszporcie Mały Czytelnik będzie
zbierał pieczątki za każdą wizytę zakończoną wypożyczeniem
min. jednej książki z księgozbioru dziecięcego, a po uzbieraniu
10 pieczątek otrzyma imienny
dyplom potwierdzający jego
czytelnicze zainteresowania. W

Patroni projektu „Z książką na
start”: Prezydent Miasta Tczewa,
Marszałek Województwa Pomorskiego, Biblioteka Narodowa,
Instytut Książki, Stowarzyszenie
Bibliotekarzy Polskich

tym wieku czytanie książek jest
konkurencyjne dla telewizji i
komputera.
– Celem projektu jest nie tylko
wzrost czytelnictwa. – mówi K.
Korda. – Najważniejsze jednak
jest aby rodzice spędzali czas z
dziećmi: poza domem w drodze
do biblioteki, w bibliotece wspólnie wybierając książki, a w domu
przy czytaniu książki. Aby rozmawiali o przeczytanych książkach i
w nich znajdowali ciekawe tematy, dzięki którym dziecko rozwinie
wiedzę, słownictwo i kreatywność. Czytanie jest bezpłatne,
a biblioteki dostępne dla wszystkich, bez względu na możliwości
finansowe rodziny. Spodziewamy
się również, że rodzice i opiekunowie, odwiedzający biblioteki
wspólnie z maluchami, będą mieli okazję się przekonać, że księgozbiór jest naprawdę imponujący i
każdy znajdzie coś dla siebie.
Zapraszamy do biblioteki, by
zapisać tam dzieci oraz odebrać
bezpłatny Pakiet Startowy.

Darczyńcy projektu „ Z książką
na start”: Fundacja PZU, Fundacja LOTOS, Urząd Marszałkowski
Województwa Pomorskiego, Interior 3D
Więcej informacji o projekcie
oraz adresy wszystkich bibliotek
można znaleźć na stronie www.
zksiazkanastart.pl oraz stronach
ww. bibliotek. Zapraszamy również do śledzenia profilu projektu
na Facebook’u.

Wydawnictwa: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Adamada, Ameet, Zakamarki, Omnibus,
Bis, Egmont, Publicat, Papilon,
Czerwony Konik, Czarna Owca,
Media Service Zawada, Media
Rodzina.

Biblioteki biorące udział w projekcie „Z książką na start”:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta w Tczewie
i jej filie. Pakiet Startowy można otrzymać w filiach biblioteki,
adresy poniżej:
Filia na Czyżykowie, ul. Konarskiego 15
Filia na Suchostrzygach, ul. Władyslawa Jagiełły 8
Filia na Osiedlu Staszica, ul. Pionierów 7
Filia na Starym Mieście, ul. Kościuszki 1
Filia na Osiedlu Wincentego Witosa, ul. Broniewskiego 35
Filia na Nowym Mieście, ul. Wyzwolenia 1
Kontakt z biblioteką: www.mbp.tczew.pl
www.facebook.pl/mbptczew tel. 58 531 35 50
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Działkowcy pochwalili się plonami
Tczewskie Dożynki Działkowe to
oprócz wystawy plonów także
okazja do dobrej zabawy.

III miejsce – HENNIG Jadwiga
i Ryszard – działka nr 375
– ROD im. Sikorskiego

Działki warzywno – rekreacyjne

Tczewskie Dożynki Działkowe
odbyły się w Tczewie już po raz
24. Od kilku lat impreza odbywa
się poza ogródkami działkowymi
i adresowana jest do wszystkich
mieszkańców miasta. Organizują
je wspólnie działkowcy i prezydent Tczewa. W tym roku działkowe święto plonów odbyło się na
kanonce. Połączone zostało z obchodami 105-lecia najstarszych
Rodzinnych Ogrodów Działkowych w naszym mieście – ROD
im. J. Kasprowicza (ul. Targowa).

W okręgu tczewskim znajduje się
12 ogrodów działkowych (11 w
Tczewie i 1 w Lubiszewie). Ogrody zajmują łącznie ponad 150 ha
i skupiają 3478 działek. Największy i najstarszy z ogrodów to ROD
im. Jana Kasprowicza, który rozpościera się na 20,2 ha.

M. Mykowska (4)

Dożynki rozpoczęły się uroczystą
mszą św. w kościele pw. św. Józefa. Stamtąd działkowcy przemaszerowali na kanonkę, gdzie zaplanowany został festyn. Minutą
ciszy uczczono Klausa Kossowskiego, zmarłego na początku
lipca prezesa Kolegium Prezesów
Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Tczewie.

I miejsce – WAŃDOCH Agata
i Eugeniusz – działka nr 1
– ROD im. Kasprowicza
II miejsce – FILAŃSKI Ryszard
– działka nr 46 – ROD im.
Witosa
III miejsce – KOLASA Irena
– działka nr 159 – ROD im.
Sienkiewicza

Działkowcy nagrodzeni w konkursie prezydenta Tczewa

dla Polskiego Związku Działkowców” oraz odznaki „Zasłużony
działkowiec”.
Wręczone zostały nagrody w
konkursie prezydenta Tczewa
na „Najładniejszą działkę miasta
Tczewa”.
Komisja w składzie:
• Marianna Niemczuk
– przewodnicząca,
• Celina Zajda – członek,
• Janusz Landowski – sekretarz

po oględzinach wskazanych
działek, w dniach 28–29.06.2016
r. dokonała wyboru najciekawszych działek miasta Tczewa, w
następujących kategoriach:

Działki rekreacyjne
I miejsce – SZELĄG Janusz
i Mirosława – działka nr 94
– ROD „Nad Wisłą”
II miejsce – GLINIECKA – działka nr 349 – ROD im. Kasprowicza

– Przez lata zmieniała się funkcja
ogródków działkowych – mówił
Henryk Drewa, prezes ROD im. J.
Kasprowicza. – Początkowo służyły
one zapełnieniu domowych spiżarni, potem były źródłem ekologicznej żywności, dzisiaj to przede
wszystkim funkcja rekreacyjna.
H. Drewa podziękował władzom
samorządu miasta za zrozumienie problemów działkowców i
niesłabnące wsparcie.
Podczas części oficjalnej, wyróżniającym się działkowcom wręczono odznaczenia „Za zasługi

Laureaci otrzymali nagrody pieniężne w wysokości od 100 do
500 zł.
Ogłoszone zostały również wyniki zawodów wędkarskich dla
działkowców, które odbyły się 13
sierpnia. W kategorii zespołowej, I
miejsce zdobyli działkowcy z ROD
Kolejarz, II miejsce – z ROD im. Wł.
Sikorskiego, a III miejsce – ROD
im. Obrońców Poczty Polskiej w
Gdańsku. W kategorii indywidualnej zwyciężył Zbigniew Smok,
drugie miejsce zdobył Paweł
Sinczuk – obaj z ROD Kolejarz, a
trzecie miejsce zajął Jan Jewiarz
z ROD im. księcia Sambora.
Jak co roku działkowcy ze wszystkich tczewskich ogrodów przygotowali swoje stoiska, aby pochwalić się plonami. Dla najmłodszych
Urząd Miasta przygotował tzw.
strefę malucha, gdzie dzieci mogły bezpiecznie się bawić, Fabryka Sztuk zorganizowała malowanie twarzy. Na wszystkich czekała
bezpłatna grochówka oraz kawa
i herbata. Ci, którym apetyt dopisywał, skorzystali z oferty Koła
Gospodyń Wiejskich, gdzie serwowano ciasta i inne przysmaki.
Na działkowym festynie nie zabrakło muzyki. Zagrała Wesoła
Kapela, zespół Lecimy oraz dwie
młodziutkie wokalistki – Kalina
Kortas i Laura Dziąba.

Przemarsz działkowców na kanonkę

Na scenie wystąpiła m.in. Kalina Kortas

Dzieci świetnie bawiły się w tzw. strefie malucha

M.M.

Kultura • 11

Panorama Miasta • www.wrotatczewa.pl • www.bip.tczew.pl • Wrzesień 2016

IN MEMORIAM – Grand Prix dla zespołu MOA
I miejsce w konkursie i nagrodę
prezydenta Tczewa Mirosława Pobłockiego zdobyła grupa Fonetyka. Konkurs towarzyszył 15. edycji
IN MEMORIAM – Festiwalu Grzegorza Ciechowskiego. To impreza,
dzięki której możemy spotkać się
z najróżniejszymi interpretacjami
twórczości frontmana Republiki w
jego rodzinnym mieście. Co roku,
pod koniec sierpnia Tczew wypełniają dźwięki i słowa napisane
przez Grzegorza Ciechowskiego.
Festiwal rozpoczął się 25 sierpnia promocją książki „Republika
nieustanne tango” z udziałem
jej autora Leszka Gnoińskiego.
Promocja odbyła się w Miejskiej
Bibliotece Publicznej.
W piątek, 26 sierpnia Spod „ciechowskiej” lokomotywy pomalowanej w czarno-białe pasy przy
dworcu PKP w Tczewie wyruszyli
motocykliści i rowerzyści. Te spontaniczne działania miały na celu zaciekawić i zainteresować tczewian
i przyjezdnych oraz przyczynić się
do bliższego poznania Grzegorza
Ciechowskiego i jego twórczości.
Grupa ciężkich motocykli„Tornado”
i członkowie Tczewskiej Inicjatywy
Rowerowej odwiedzili miejsca
związane z obecnością Grzegorza
Ciechowskiego. Psy z tczewskiego
schroniska przystrojone w czarnobiałe obroże i krawaty, w towarzystwie opiekunów odbyły spacer
przyjaźni ulicami naszego miasta.
Następnie uczestnicy przejazdu
rowerowego, motocyklowego i
spaceru przyjaźni spotkali się na
skwerze Kopernika. Tam utwory
Grzegorza Ciechowskiego zagrała
grupa „Primavera”, 13 osobowy zespół skrzypaczek i wiolonczelistek.
Wieczorem na dziedzińcu Fabryki
Sztuk otwarta została wystawa„Śla-

M. Mykowska (4)

Zespół MOA zdobył Grand Prix tegorocznego Konkursu Piosenek
Grzegorza Ciechowskiego.

Nagrodę prezydenta Tczewa otrzymała grupa Fonetyka

Zdobywca Grand Prix – zespół MOA

Wyniki XI Ogólnopolskiego Konkursu Piosenek Grzegorza Ciechowskiego:
• Grand Prix – Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego (6000 zł) – MOA;
•	I Miejsce – Nagroda Prezydenta Miasta Tczewa (5000 zł) – Fonetyka;
• Nagroda Specjalna Prezydenta Gdańska (3000 zł) – Jamertal;
• Nagroda Specjalna Starosty Tczewskiego (2000 zł) – Jona Ardyn;
• Nagroda Specjalna stowarzyszenia„Porozumienie na Plus” (1500 zł) – Les Bigos;
• Nagroda Wojciecha Galińskiego i Adama Przybyłowskiego kolegów Grzegorza
Ciechowskiego z zespołu „Juwentus” (1500 zł) – Karmelkowy Koliber;
• Nagroda Fanklubu „Republika Marzeń” występ podczas Dnia Białej Flagi 2017
w Toruniu, płatny do 1000 zł oraz umieszczenie nagrania na składance CD” Dzień
Białej Flagi 2017 wydanej przez Polską Wytwórnię Muzyczną RKDF – Fonetyka.

Małgorzata Kornas i Harcerska Orkiestra Dęta

dami pamięci Grzegorza Ciechowskiego i Republiki w obiektywie
Patrycji Koteckiej” (można ja oglądać do końca września) . Zaraz po
otwarciu wystawy, na scenie plenerowej ustawionej na dziedzińcu
Fabryki Sztuk rozpoczął się XI Ogólnopolski Konkurs Piosenek Grzegorza Ciechowskiego. W koncercie
wzięło udział 9 artystów zakwalifikowanych do finału konkursu
przez profesjonalne jury. Wszyscy
uczestnicy konkursu wykonali po
2 utwory z repertuaru Grzegorza
Ciechowskiego we własnym opracowaniu. Konkursowi towarzyszył
specjalny projekt muzyczny i happening muzyczny „Wielki hipnotyzer”. W projekcie wzięły udział
zespoły, muzycy i wokaliści w większości związani z Tczewem i Festiwalem Grzegorza Ciechowskiego:
Harcerska Orkiestra Dęta (orkiestra
reprezentacyjna ZHP), chórzyści z
różnych tczewskich chórów, zespół
festiwalowy pod kierunkiem Adama Wendta, zespół skrzypaczek
Krystyny Czocher „Primavera”, laureaci Ogólnopolskiego Konkursu
Piosenek Grzegorza Ciechowskiego Małgorzata Kornas i Michał Sarnowski, zaproszeni artyści Damian
Ukeje i Ralph Kaminski oraz Marian
Sarnowski. W happeningu wzięli
udział również inni tczewscy muzycy, wokaliści i część uczestników
XI Ogólnopolskiego Konkursu Piosenek Grzegorza Ciechowskiego,
którzy wspólnie wykonali utwór
Grzegorza Ciechowskiego „Nie pytaj o Polskę”.
Festiwal od 2002 roku organizuje
w Tczewie Józef Golicki – kolega
artysty z czasów szkolnych. Impreza mogła się odbyć dzięki wsparciu finansowemu Samorządu
Tczewa i spółek miejskich: ZWiKu i ZUOS-u. Sponsorami imprezy byli także: Bank Spółdzielczy
w Tczewie, Pomorska Specjalna
Strefa Ekonomiczna, Bank Pocztowy SA i Apator–Metrix SA

Nad publicznością powiewały biało-czarne flagi Republiki
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Zarys biografii
i jej społecznikostwa
Od odejścia Urszuli Giełdon do „Domu
Pana” minęło ponad pół roku. To chyba
najlepszy czas na trwałe upamiętnienie jej osoby i niepospolitego dorobku
społecznego. Dlatego zapraszam do
współudziału w przygotowaniu książki
pt. „Urszula Giełdon 1941-2016. Zarys
biografii i jej społecznikostwa”. Książka powstaje we współpracy z wieloma
osobami.
Bardzo proszę o wypełnienie tej ankiety
– w formie odpowiedzi na poniższe pytania lub w postaci zwartej wypowiedzi
własnej. Z uwagi na to, że nie tylko moim
życzeniem jest, aby promocja naszej
książki odbyła się w pierwszą rocznicę
śmierci p. Urszuli, stąd prośba o odpowiedź na ankietę w bliskim terminie (np.
2-3 tygodnie). Naturalnie mogą zdarzyć
się wyjątki. Treść odpowiedzi nie jest
ograniczona, ale proponuje się od 2 do
6 stron. Proszę o kierowanie odpowiedzi na adres pocztowy (Jan Kulas, ul.
Samborówny 5 D m. 4, 83-110 Tczew)
lub na adres elektroniczny (wspólny z
moją żoną Kasią): kasia.kulas@interia.pl
Każdorazowo potwierdzam odbiór przesyłki z podziękowaniem. Pozdrawiam
serdecznie.
Jan Kulas
1.	Kiedy i w jakich okolicznościach po
raz pierwszy usłyszała Pani (Pan) o
Urszuli Giełdon?
2.	Kiedy i w jakich okolicznościach
pierwszy raz spotkała się Pani (Pan)
z Urszulą Giełdon?
3.	Jaki wrażenie i odczucie pozostało
po pierwszym spotkaniu z Urszulą
Giełdon?
4. Na czym polegała Pani (Pana) współpraca i kontakty z Urszulą Giełdon?
5. Na czym polegała siła i znaczenie
indywidualności Urszuli Giełdon?
6. Nikt z ludzi nie jest bez wad. Jakie
słabości można było zaobserwować
w charakterze i postępowaniu Urszuli Giełdon?
7.	Co Pani (Panu) wiadomo o autorytetach i wzorach (też ulubione powiedzenia, aforyzmy) którymi kierowała
się Urszula Giełdon w swoim życiu i
działalności społecznej?
8.	Co Pani (Panu) wiadomo o marzeniach i życzeniach Urszuli Giełdon?
9.	Jakie cechy i wartości z życia, biografii Urszuli Giełdon warto by dzisiaj
bardziej upowszechnić?
10.	W jaki sposób można by, poza tą
książką, promować życie i dzieło
Urszuli Giełdon?
Podstawowe dane: imię i nazwisko,
wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nr telefonu.

90 wystawców na Wrześniowym Targowisku
Rękodzieło, antyki, biżuterię, płyty winylowe, książki, zabawki
– w te i inne towary można było się zaopatrzyć na Wrześniowym Targowisku, które odbyło się w 3 września na tczewskim
Starym Mieście.

M. Mykowska (2)

Urszula Giełdon 1941-2016

D

ziewięćdziesięciu wystawców,
w tym liczne grono kolekcjonerów, oferowało przeróżne, często unikatowe towary, których na
co dzień nie kupimy w sklepach.
Jednakże zgodnie z ideą wydarzenia, które w tym aspekcie różni się
od czerwcowego Pchlego Targu,
nie mogło zabraknąć stanowisk z
używaną odzieżą i obuwiem. Tegoroczne Wrześniowe Targowisko
cieszyło się wielkim zainteresowaniem, zarówno ze strony wystawców, jak i klientów:

– Zgłosiło się do nas około sześćdziesięciu wystawców z Tczewa
i okolic oraz ponad trzydziestu
pochodzących m.in. z: Trójmiasta, Słupska, Malborka, Elbląga,
Olsztyna, Kwidzyna, Sztumu, czy
Grudziądza. Dzięki tak dużemu
zainteresowaniu handel rozrósł
się poza Skwer Doktora Schefflera na pobliską ulicę Jarosława
Dąbrowskiego. Z całą pewnością,
bogaty asortyment oraz słoneczna pogoda przyciągnęły klientów
na nasze targowisko – zaznacza

Alicja Gajewska, dyrektor Fabryki Sztuk.
Handlowi pod chmurką towarzyszyły warsztaty plastyczne
dla dzieci oraz gry i zabawy. Najmłodsi mogli wykonać kolorowe
przypinki i papierowe misie. Do
nieco starszych adresowano grę
miejską oraz wielkoformatowe
warcaby.
Organizatorem Wrześniowego
Targowiska jest Fabryka Sztuk.
– Podziękowania za pomoc w organizacji wydarzenia kierujemy
do Urzędu Miejskiego, Zakładu
Usług Komunalnych, Straży Miejskiej, Komendy Powiatowej Policji, kina Helios i kancelarii notarialnej Beaty Janickiej. Oczywiście
dziękujemy również wystawcom,
bez udziału których nie odbyłoby się Wrześniowe Targowisko
i zapraszamy na kolejny handel
pod chmurką w przyszłym roku.
Tymczasem rozpoczynamy prace
związane z Jarmarkiem Bożonarodzeniowym, który odbędzie się
17 i 18 grudnia na placu Hallera
– mówi Alicja Gajewska.

M.K. (Fabryka Sztuk)
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Konkurs rozstrzygnięty - Tczew coraz piękniejszy

W kategorii budynków wielomieszkaniowych przyjęto – 16
zgłoszeń, w tym 3 dotyczyło otoczenia budynku, a 13 balkonów.
W kategorii domów jednorodzinnych wpłynęło 11 zgłoszeń, a w
kategorii: elewacje budynków
na obszarze rewitalizacji Starego
Miasta – 5.
Uroczystość wręczenia nagród i
wyróżnień odbyła się 13 września w Urzędzie Miejskim. Laureaci otrzymali nagrody pieniężne
i upominki. Łączna pula nagród
wynosiła blisko 60 tys. zł, w tym
47 tys. na elewacje.
– Wszystkim nam zależy, aby Tczew
był coraz ładniejszy – powiedział
Mirosław Pobłocki – prezydent
Tczewa. – To, że jesteście tutaj,
świadczy o tym, że macie swój
wkład w upiększanie naszego
miasta. Dziękuję za to, co robicie
– przede wszystkim dla siebie, ale
przy okazji dla miasta. Cieszę się,
że w tej edycji konkursu pojawiło
się tak wielu debiutantów. Gratuluję wam wszystkim i życzę, abyśmy za roku znowu się spotkali.

M. Mykowska (2)

Rozstrzygnięty został konkurs na
„Najładniej utrzymany dom, balkon, elewację budynku, otoczenie”.
Konkurs odbył się po raz osiemnasty. Wpłynęły 32 zgłoszenia, w tym
5 na staromiejskie elewacje.

Nagrody wręczył laureatom prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki.

Wyniki konkursu:
W kategorii budynków wielomieszkaniowych
BALKONY
I miejsce – Leonard Kryża, ul.
Wyzwolenia 6C
I miejsce – Łukasz Sawiński, ul.
Wyzwolenia 3C
II miejsce – Katarzyna Szczepańska, ul. Armii Krajowej 57C
II miejsce – Halina Ponieważ, ul.
Kościuszki 13
II miejsce – Joanna Hasse, ul.
Armii Krajowej 2B
II miejsce – Teresa Myszk, ul.
Jedności Narodu 20F
II miejsce – Barbara Dereszkiewicz, al. Zwycięstwa 4B
III miejsce – Danuta Lisewska, ul.
Jurgo 19A
III miejsce – Maria i Edmund Pek,
ul. Wyszyńskiego 37
III miejsce – Maria Sołtys, ul.
Wojska Polskiego 29B
III miejsce – Żaneta Data, ul.
Andersena 12A
III miejsce – Ewa Getka, ul. Konarskiego 4
III miejsce – Katarzyna Arczewska,
ul. Czerwonego Kapturka 4B
OTOCZENIE
I miejsce – ul. Kopernika 7: Ewa
Pilarska, Joanna Brzoskow-

Jedna z nagrodzonych elewacji – przy ul. Kard. Wyszyńskiego 33

Nagroda w kategorii budynek jednorodzinny (ul. Nadbrzeżna)
(fot. dostarczona przez mieszkańców)

ska, Sandra Choszcz–Szymójko, Anna Wyczling.
Podziękowania za udział w konkursie otrzymali: Bożena Krakowiak (ul. Kościuszki 13/1), Regina
i Krzysztof Mitigowscy (ul. Kościuszki 13/1)
W kategorii budynków jednorodzinnych
I miejsce – Iwona Nitza, ul.
Robotnicza
I miejsce – Elżbieta i Paweł Orzechowscy, ul. Starowiejska
I miejsce – Celina i Rafał Borkowscy, ul. Pionierów
II miejsce – Danuta i Walerian
Habasowie, ul. Głowackiego
II miejsce – Mariola Tuszyńska,
ul. Portowców
II miejsce – Renata Laga, ul.
Królowej Bony
III miejsce – Hanna Łepek, ul.
Nadbrzeżna
III miejsce – Sylwia Górska, ul.
Ceglarska.
Podziękowania: Anna i Roman
Trepczykowie (ul. Portowców),
Helena Romanek (ul. Portowców), Bożena i Marek Żywieccy
(ul. Szewczyka Dratewki).
W kategorii elewacja budynku znajdującego się na obszarze rewitalizacji nagrodzono
wspólnoty mieszkaniowe:
ul. Kard. Wyszyńskiego 33
ul. Gdańska 5
ul. Lipowa 5-6
ul. Kard. Wyszyńskiego 29
ul. Kościelna 2

M.M.
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Ogłoszenia
Prezydent Miasta Tczewa informuje,
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) zostały
wywieszone:
• wykaz nieruchomości gruntowej,
oznaczonej jako działka nr 169, obręb 11, KW nr GD1T/00017957/0,
położonej w Tczewie przy ul. Jana
Brzechwy, o powierzchni 372 m2,
przeznaczonej do oddania w dzierżawę w celach rekreacyjnych;
• wykaz nieruchomości gruntowej,
oznaczonej jako działka nr 610, obręb 13, KW nr GD1T/00016414/5,
położonej w Tczewie przy ul. Malczewskiego, przeznaczonej do
oddania w dzierżawę w części o
powierzchni 651 m2, w celu zagospodarowania zielenią.
• wykaz nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do oddania w
dzierżawę w celu budowy wiaty
śmietnikowej oznaczonej jako
część działki nr 194, obręb 4, KW
nr GD1T/00017345/7 ul. Armii
Krajowej.

W sobotę 10 września br. odbył się festyn zorganizowany w ramach 25-lecia Targowiska Miejskiego Manhattan w Tczewie.

U

rząd Miejski w Tczewie przygotował dla dzieci Strefę
Malucha oraz kawę i herbatę dla
mieszkańców. Były zabawy dla
dzieci, malowanie twarzy i konkursy z nagrodami. W programie
festynu pojawiły się także gry i zabawy edukacyjne zorganizowane
przez funkcjonariuszki tczewskiej
Straży Miejskiej. Podczas imprezy
na wszystkie dzieci czekała słodka
wata cukrowa, lizaki, cukierki oraz
przypinki promocyjne. Ponadto
Stowarzyszenie Kupieckie „Świt”
i „Zorza” przygotowały darmową
grochówkę, bigos oraz smażone kiełbaski. Nie zabrakło także
muzyki, dla mieszkańców zagrała
Tczewska Formacja Szantowa.

M.L.

Straż Miejska

Fitness dla seniorów
– bezpłatny do końca roku
Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji
do końca roku przedłuża projekt bezpłatnych zajęć dla seniorów.
– Dotychczasowe zajęcia cieszyły się
olbrzymią popularnością i serce rosło
patrząc jak wytrwale ćwiczą nasze
babcie i dziadkowie – mówi Andrzej
Błaszkowski, dyrektor TCSiR. – Zapraszamy wszystkich chętnych seniorów
od 1 września w każdy czwartek do
Fitness Clubu przy ul. Wojska Polskiego
28 A na godzinę 9:00 lub 10:00.
Z całą paletą zajęć aerobiku można
zapoznać się na stronie www.tcsir.pl
(http://tcsir.pl/index.php?p=9,39,60)
 Bezpłatny basen i Fitness
Club dla krwiodawców
Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji,
wspierając honorowych krwiodawców,
zaprasza ich do bezpłatnego korzystania z basenu i Fitness Clubu.
Z tej oferty krwiodawcy mogą korzystać :
– w środy w godz. 14:55-15:40
– w niedziele w godz. 7:25-8:10
(wystarczy okazać przy wejściu legitymację Honorowego Krwiodawcy).
Dodatkowo honorowi krwiodawcy
mogą w każdą niedzielę bezpłatnie
korzystać z Fitness Clubu od godziny
10:00 do 18:00.


25-lecie Miejskiego Targowiska Manhattan

Tczewska Straż Miejska zapraszała dzieci na gry i zabawy
edukacyjne

18 tysięcy osób skorzystało z wakacyjnej oferty TCSiR
Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji podsumowało wakacje
– z basenów skorzystało ponad
16 tys. osób, z bezpłatnych zajęć
sportowych – ponad 2 tys.
Z oferty Tczewskiego Centrum
Sportu i Rekreacji przez okres
wakacyjny skorzystało ponad
18 tysiące osób:


z basenów odkrytych 13 440
(w tym około 1000 bezpłatnych
wejść uprawnionych dzieci do
lat 7, dzieci z domu dziecka i
ogniska wychowawczego),



z basenu krytego 2806 osób.

W akcji „Lato z TCSiR” wzięły
2234 osoby:
1. turnieje dla dzieci i młodzieży
– 750 zawodniczek i zawodników,
2. bezpłatne zajęcia fitness +60

TCSiR

Krótko

W okresie wakacji, ponad 16 tys. osób skorzystało z tczewskich
basenów

dla seniorów – 286,
3. bezpłatne zajęcia aqua aerobicu dla seniorów – 278,
4. bezpłatny aqua aerobic około
150,
5. bezpłatne nauki pływania oko-

Więcej szafek na basenie
Okres wakacyjny został wykorzystany przez Tczewskie Centrum Sportu i
Rekreacji do wykonania remontu szatni na krytym basenie.

W

okresie letnim przeprowadzono długo oczekiwany
remont szatni krytego basenu
i zwiększono ilość szafek z 108
do 184. Do uruchomienia szafki
klienci potrzebują monety 2 zł.
– Moneta zwalnia klucz i umożliwia zamknięcie szafki na okres
pływania, po pływaniu za pomocą kluczyka otworzymy szafkę i

odbierzemy monetę 2 zł – tłumaczy Andrzej Błaszkowski,
dyrektor TCSiR.
W nowym sezonie pływackim
zwiększono liczbę godzin dla
osób indywidualnych (patrz grafik basenów od 5 września na
stronie www.tcsir.pl)

(informacja i zdjęcie: TCSiR)

ło 300 dzieci,
6. bezpłatne korty tenisowe oraz
szkółka około 150,
7. Grand Prix Tczewa w siatkówce
– 200 zawodników,
8. Tczewski Cross Rowerowy
– 120 zawodników.
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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

Ruszyły konkursy „Przedsiębiorca Roku” oraz „Mój Biznesplan”
Prezydent Miasta Tczewa zaprasza do udziału
w konkursach „Mój
Biznesplan” skierowanego do młodzieży
ponadgimnazjalnej
oraz „Przedsiębiorca
Roku”.

Celem konkursu jest:
– kształtowanie postaw
pro–przedsiębiorczych
wśród młodzieży,
– przedstawienie zalet prowadzenia własnego biznesu
jako sposobu osiągnięcia
sukcesu zawodowego,
– ukazanie korzyści płynących
z wprowadzenia innowacji
do planowanych własnych
przedsięwzięć,

Do konkursu „Przedsiębiorca
Roku” można będzie zgłaszać
firmy mikro, małe oraz średnie
– wypełniając ankietę zgłoszeniową dostępna na stronie www.
dp.tczew.pl. Wybór „Przedsiębiorcy Roku” nastąpi w dwóch kategoriach mikro oraz małe przedsiębiorstwa.

– oddziaływanie na kreatywne
myślenie.
Przedsięwzięcie opisane w biznesplanie powinno być zlokalizowane na obszarze Starego Miasta. Wymaganym kryterium jest
pomysł na biznes, który nawiąże
do staromiejskiego klimatu oraz
uzupełni jego aktualną ofertą.

Celem Konkursu „Przedsiębiorca
roku” jest identyfikacja i promocja lokalnych przedsiębiorstw,
wyrobów oraz usług rzemieślniczych dostarczanych na terenie
Tczewa wraz z wyróżnieniem ich
wytwórcy lub dostawcy.
Kryteriami oceny w konkursie są:
a) solidność i jakość poparte
dobrą opinią klientów,
b) dbanie o zachowanie tradycji
rzemieślniczej, kupieckiej
etc.,
c) posiadanie innych znaczących wyróżnień lub/i odnoszenie innych sukcesów
o charakterze gospodarczym,
d) zaangażowanie w sprawy
miasta.
Główną nagrodą w konkursie jest
tytuł „Przedsiębiorca Roku 2016”,
dyplom wraz z okolicznością pamiątką w formie płaskorzeźby
oraz nagrody rzeczowa.

Dotychczasowi laureaci w konkursie Przedsiębiorca Roku:
Rok 2012
• Józef Wąs Piekarnia Wąs
– Nowoczesny Tczew 2012
• Osada.pl Katarzyna Kaszowicz – Rzemieślnik Roku 2012

Przy ocenie biznes planów są
brane pod uwagę następujące
kryteria:
– niepowtarzalność pomysłu,
oryginalność pracy,
– trafne założenia marketingowe przedsięwzięcia,
– pomysł na produkt/usługę
nie występującą na rynku,
– poziom wiedzy z zakresu planowanego przedsięwzięcia,
art&me design obecnie m2
projektanci – Rzemieślnik
Roku 2013
Rok 2014
• „Twoja Niania” Kamila Chabowska – Rzemieślnik Roku
2014
• „MF Meble” Marcin Firyn
– Rzemieślnik Roku 2014
Rok 2015
• Piekarnictwo SC Roman,
Grzegorz, Adam Gawrońscy
– Przedsiębiorca Roku 2015
w kategorii mikroprzedsiębiorstwa

Rok 2013

• Telkab sp. z o.o. – Przedsiębiorca Roku 2015 w kategorii małe
i średnie przedsiębiorstwa

• Małgorzata Truchlińska

Patronat medialny:

Telewizja Tetka; Portal tcz.pl;
Dziennik Bałtycki; Kurier Tczewski
Współorganizatorzy: Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza w
Tczewie; Cech Rzemiosł Różnych
w Tczewie; Pracodawcy Pomorza
o/Tczew
W konkursie „Mój Biznesplan”
udział może wziąć młodzież ze
szkół ponadgimnazjalnych, w
tym roku pomysły na biznes muszą być związane z działalnością
na Starym Mieście. W miesiącu
październiku odbędą się w Domu
Przedsiębiorcy specjalne warsztaty dla młodzieży, biorącej udział
w konkursie, podczas których
będzie okazja do skonsultowania biznesplanu i nauczenia się
podstaw przedsiębiorczości.

– poprawność wypełnienia
i zrozumienia biznesplanu.
Zgłoszenia – wzór biznesplanu
dostępny będzie również na
stronie www.dp.tczew.pl. Dla
zwycięzców przewidziano bardzo atrakcyjne nagrody rzeczowe, a łączna wartość nagród w
obu konkursach to około 6 tys. zł.
Wszyscy chętni do wzięcia udziału w konkursach mają czas do 31
października na przesyłanie nam
swoich zgłoszeń.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach. W przypadku pytań prosimy o kontakt z
Domem Przedsiębiorcy w Tczewie
– Biuro Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Tczewie tel.
58 777 53 41/42 – info@dp.tczew.pl
www: www.dp.tczew.pl
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Rowerzyści opanowali Tczew

W sobotę, 17 września na niecce
czyżykowskiej stawili się miłośnicy dwóch kółek – dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy, całe rodziny. Pogoda dopisała, a dystans
przejazdu – ok. 9 km nikogo nie
przestraszył. Na uczestników
czekały kamizelki odblaskowe i
rowerowe apteczki, które przydadzą się podczas rowerowych
wypraw. Każdy rowerzysta został
wyposażony także w gwizdek,
aby było nas słychać podczas
przejazdu. Przejazd jak co roku
zabezpieczały policja oraz straż
miejska. Nad bezpieczeństwem
cyklistów czuwał także ambulans.

M. Mykowska (4)

Około 400 rowerzystów wzięło
udział w dziesiątym
przejeździe z okazji
Europejskiego Dnia
bez Samochodu.

Rowerzyści przejechali ok. 9 km

Rowerową, Pikniku Mobilności
Aktywnej. W ramach Pikniku organizatorzy przeprowadzili różne
działania związane z mobilnością aktywną m.in. pokazy fitness
na świeżym powietrzu, mini
kursy chodzenia z kijkami nordic walking, konkursy i zabawy
na rowerze, symulacje treningu
jazdy rowerem po mieście – lekcje bezpieczeństwa z poradami
ekspertów, lekcje bezpiecznego
parkowania i polecane metody
zabezpieczenia rowerów przed
kradzieżą, mobilny serwis rowerowy z poradami eksperckimi.

Trasa przejazdu wiodła następującymi ulicami: ul. Konarskiego, ul. Czyżykowska, ul.
Nowowiejska, ul. Bałdowska, Pl.
Piłsudskiego, ul. Wojska Polskiego, al. Zwycięstwa, ul. Gdańska,
al. Solidarności, ul. Armii Krajowej, ul. Żwirki, ul. Zygmunta Starego, ul. Jagiellońska, ul. Wojska
Polskiego, pl. J. Piłsudskiego, niecka przy ul. Łaziennej (skwer dra
Schefflera).
W tym roku metę przejazdu
przenieśliśmy na Stare Miasto
z uwagi na realizację przez stowarzyszenia Przestrzeń Kultury
ZEBRA oraz Tczewską Inicjatywę

Piknik Mobilności Aktywnej na skwerze dra Schefflera

W imprezie wzięły udział całe rodziny

Kolejny przejazd rowerowy za rok
– zapraszamy.

M.M.

Wśród rowerzystów nie zabrakło prezydenta M. Pobłockiego
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Rowerki powędrowały do przedszkolaków z„ósemki”
10 rowerków czyli główną nagrodę w konkursie plastycznym,
zdobyły dzieci z Przedszkola nr 8.

Prezydent M. Pobłocki wręczył dyplom zwycięzcom konkursu

R

ozstrzygnięty został konkurs
plastyczny dla przedszkoli i
świetlic środowiskowych ”Tczewskie przedszkolaki na rowery”.
Zadaniem przedszkolaków było
przygotowanie pracy (każde
przedszkole mogło zgłosić jedną pracę zbiorową) promującej
jazdę na rowerze. Do konkursu
zgłosiło się 16 placówek. Komisja konkursowa przyznała trzy
nagrody, zaś w podziękowaniu
za udział i wkład pracy pozostałe
przedszkola otrzymają puzzle i
gry edukacyjne.
Werdykt jury został ogłoszony 17 września, po corocznym
przejeździe rowerowym z okazji
„Europejskiego Dnia bez Samochodu”.

Nagrody otrzymali:
1. Nagroda I – 10 rowerków
dziecięcych – Publiczne
Przedszkole nr 8
2. Nagroda II – 5 hulajnóg
– Niepubliczne Przedszkole
„Fantazja”
3. Nagroda III – trampolina
– Przedszkole Niepubliczne
„Akademia Krasnoludków”

Pozostali uczestnicy konkursu:
1. Niepubliczne Przedszkole
„Muszelka”

Krótko
	Karty miejskie

– czas przedłużyć ulgi

Przypominamy, że pasażerowie posiadający karty miejskie
ulgowe lub bezpłatne – terminowe, proszeni są o bieżącą ich
aktualizację (zgodnie z posiadaną legitymacją lub zaświadczeniem). Brak aktualizacji spowoduje blokadę karty miejskiej.
Zwykle na początku października blokowana jest duża liczba
kart miejskich, ponieważ uczniowie zapominają o aktualizacji kart (uczniowie powyżej
16. roku życia). Co roku w październiku z tego powodu blokowanych jest ok. 1300-1500 kart.
W tym roku niezaktualizowane
karty uczniowskie będą blokowane po 10 października.
Osoby, którym zostały zablokowane karty, a także te, które
posiadają nieprzedłużone jeszcze karty, prosimy o zgłaszanie
się do Punktu Karty Miejskiej
wraz ze swoją kartą miejską
oraz aktualnym dokumentem
uprawniającym do dalszej ulgi,
celem uaktualnienia lub odblokowania karty.
Łącznie na terenie Tczewa wydanych zostało ponad 36 tys. kart
miejskich, a czynnych pozostaje
ok. 27,5 tys. Zablokowanych kart
jest ok. 3,5 tys. Czynnych kart
ulgowych jest blisko 9 tys.(m.in.
uczniowie, studenci, renciści).
Godziny funkcjonowania
punktu karty miejskiej
(w budynku dworca PKP):
Poniedziałek – 7.00-15.00
Wtorki – 10.00-18.00
Środa – 7.00-15.00
Czwartek – 9.00-17.00
Piątek – 7.00-15.00.
	Kolejna altana

na bulwarze

Przedszkolaki natychmiast wypróbowały nowe rowerki

2. Niepubliczne Przedszkole
„Jodełka”
3. Niepubliczne Przedszkole
Chatka Puchatka
4. Niepubliczne Przedszkole
„Małe Jagódki”

PKPS, ul. Kopernika
9. Publiczne Przedszkole Sióstr
Miłosierdzia
10.Niepubliczne Przedszkole
„Pan Słonik”
11.Żłobek i przedszkole „Totu”

5. Niepubliczne Przedszkole
„Blue Kids”

12.Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Niebieskie Migdały”

6. Niepubliczne Przedszkole
„Czwóreczka”

13.Świetlica Środowiskowo-Sąsiedzka, ul. Zamkowa.

7. Niepubliczne Przedszkole
Jarzębinka

Organizatorem konkursu jest
Urząd Miejski w Tczewie.

8. Świetlica środowiskowa

M.M.

Na Bulwarze Nadwiślańskim
stanęła druga altana chroniąca
przed słońcem. Jest taka sama
jak ta zbudowana w lipcu br.
Obie powstały w związku z
prośbami mieszkańców, którzy
wyrażali potrzebę utworzenia
zacienionych miejsc na bulwarze. Wewnątrz drewnianej
altany ustawione zostały ławki,
teren pod altanką i wokół niej
został utwardzony. Wykonawcą
inwestycji jest Zieleń Miejska na
zlecenie Urzędu Miejskiego w
Tczewie. Altana, wraz z zagospodarowaniem terenu, kosztowała ok. 27 tys. zł.
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Piknik Historyczno-Militarny
W ramach obchodów 77. rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej na Bulwarze Nadwiślańskim im. Księcia Sambora II odbył się po raz pierwszy
w Tczewie „Piknik Historyczno-Militarny”.

L

Józef M. Ziółkowski (5)

icznie przybyłych mieszkańców zainteresowało zwłaszcza
uzbrojenie i zabytkowe pojazdy
zaprezentowane przez Samodzielną Grupę Odtworzeniową
„Pomorze” i Stowarzyszenie Sportowo Kolekcjonerskie GWARD.
Każdy miał okazję wziąć do ręki
prawdziwy karabin używany na
frontach drugiej wojny światowej,
zasiąść za kierownicą replik pojazdów wojskowych czy też jako
pasażer odbyć nimi krótki przejazd. Obok zabytkowego sprzętu
można było obejrzeć współczesne wyposażenie wojska, a to za
sprawą jednostek sprzętowych
20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej i 16. Batalionu Dowodzenia Ziemi Elbląskiej.
– Nie lada gratkę dla miłośników wojskowości stanowiła
możliwość obejrzenia wartego dziesiątki milionów złotych
Mobilnego Modułu Stanowiska
Dowodzenia oraz jednej z najlepszych na świecie wyrzutni
pocisków rakietowych Spike.
Nowoczesny pojazd do monitoringu zaprezentowała także Straż
Ochrony Kolei – wylicza atrakcje
pikniku Alicja Gajewska, dyrektor Fabryki Sztuk.
Wymiar edukacyjny wydarzenia
podkreśliły wystawy o okupacji
niemieckiej w latach 1939-1945.
Zasięg terytorialny jednej z nich,
przygotowanej przez Fabrykę
Sztuk, ograniczał się do Tczewa.
Z kolei druga, będąca produkcją
Instytutu Pamięci Narodowej,
dotyczyła całego Pomorza Gdańskiego. Ekspozycje uzupełniały
filmy dokumentalne zawierające
relacje bezpośrednich świadków
wojny.
Najmłodsi uczestnicy wydarzenia
skorzystali z gier planszowych,
zabaw „team building”, laserowego paintballa. Chętnych nie
zabrakło również w zawodach
strzeleckich przeprowadzonych
przez Ligę Obrony Kraju. Nagro-

Głównym organizatorem wydarzenia była Fabryka Sztuk w Tczewie,
która do współpracy zaprosiła: 16.
Pomorską Dywizję Zmechanizowaną w Elblągu, Ligę Obrony Kraju
w Tczewie, Stowarzyszenie Sportowo Kolekcjonerskie GWARD, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w
Gdańsku, Straż Ochrony Kolei, Samodzielną Grupę Odtworzeniową
„Pomorze”, firmę Desant Paintball
z Tczewa.

dzono dziewięciu najlepszych
strzelców w trzech kategoriach
wiekowych. Organizatorzy przygotowali również poczęstunek w
postaci wojskowej grochówki, po
którą ustawiły się długie kolejki.
Z kolei spragnieni wiedzy historycznej mogli zaopatrzyć się w
regionalne publikacje na temat
drugiej wojny światowej.

Celem Pikniku Historyczno-Militarnego było upowszechnianie
historii ze szczególnym uwzględnieniem wątków lokalnych przy
wykorzystaniu atrakcyjnych i
przystępnych środków przekazu.
Tłumy mieszkańców, które odwiedziły 1 września bulwar, są dowodem na popularność tego typu
nowoczesnych lekcji historii.

– Wielkie podziękowania składam współorganizatorom, a także Zakładowi Usług Komunalnych
i Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu oraz przede
wszystkim sponsorom, bez hojności których nie byłoby wielu
atrakcji i nagród w konkursach.
Dziękuję Fundacji Domu Kultury,
Fundacji Grupy PKP oraz PKP Cargo S.A., Centrum Kultury i Sztuki,
Tczewskiemu Centrum Sportu i
Rekreacji, Kinu Helios w Tczewie
– mówi Alicja Gajewska.

M.K./Fabryka Sztuk

Wydarzenia • 19

Panorama Miasta • www.wrotatczewa.pl • www.bip.tczew.pl • Wrzesień 2016

CKWS zaprasza

Lekcje o morzu na nowy rok szkolny

– Co roku, we wrześniu, prezentujemy nowy program lekcji
muzealnych – mówi Krystyna
Stubińska, kierownik Działu
Edukacji NMM. – Zmieniają się
tematy zajęć, czasem zmieniają
się lokalizacje prowadzonych
lekcji, ale zawsze jest wspólny
mianownik – musi być ciekawie
i musi być o morzu.
Program edukacyjny Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku jest interdyscyplinarny: są
zajęcia z historii, archeologii podwodnej, z chemii i fizyki, pojawiają się też informacje z zakresu
geografii i biologii. Forma zajęć
dostosowywana jest do wieku
uczestników – dla przedszkolaków koncentruje się na edukacji
przez zabawę, a w pracy z uczniami szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
stosowane są druki edukacyjne,
prezentacje komputerowe i aplikacje mobilne – Najważniejszy

jest jednak bezpośredni kontakt
z uczniem, atmosfera bezpieczeństwa i rozbudzenie ciekawości tematyką. Lekcje muzealne
rozwijają kreatywność, pobudzają chęć poznania i zmuszają do
stawiania pytań oraz szukania
odpowiedzi – mówi Przemysław
Węgrzyn, zastępca kierownika
Działu Edukacji.
Nowością w ofercie Działu Edukacji NMM są zajęcia w Centrum
Konserwacji Wraków Statków w
Tczewie. W otwartym w lipcu oddziale uczniowie będą mogli wziąć
udział w zajęciach pt.„Wyprawa po
podwodne tajemnice”, „Człowiek
za burtą”, „Rozbitkowie na statku”,

„Czy nurek musi być dobry z fizyki?” lub „Muzeum od kuchni”.
Lekcje muzealne odbywają się w
oddziałach Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku: Spichlerzach na Ołowiance, Żurawiu,
statku-muzeum „Sołdek”, Ośrodku
Kultury Morskiej, statku-muzeum
„Dar Pomorza”, Muzeum Wisły w
Tczewie i w Centrum Konserwacji
Wraków Statków w Tczewie.
Więcej informacji na temat oferty
lekcji muzealnych można znaleźć
na stronie internetowej. http://
www.nmm.pl/edukacja/materialy–do–pobrania

(tekst i zdjęcia: NMM w Gdansku)

„Kazimierz Zimny – tczewski olimpijczyk”
Honorowemu Obywatelowi Miasta Tczewa Kazimierzowi Zimnemu
posięcona jest ekspozycja, którą można zwiedzać w kamienicy Fabryki
Sztuk przy ul. Podmurnej 15.

O

siągnięcia sportowe tego
utalentowanego polskiego
lekkoatlety odzwierciedlą zaprezentowane medale, puchary i odznaczenia sportowe, które przez
lata zdobywał. Przypomnijmy,
że doktor nauk o wychowaniu
fizycznym Kazimierz Zimny jest
medalistą olimpijskim z Rzymu
(1960) oraz mistrzostw Europy
w Sztokholmie (1958) i Belgradzie (1962). Od wielu lat zajmuje
się organizacją Energa Maratonu „Solidarności”. Warto zaznaczyć, że na treningach pokonał

„Cztery pory roku wTczewie”
Jeszcze tylko do końca października można składać prace do
Konkursu Fotograficznego „Cztery
pory roku w Tczewie – KALENDARZ
2017”. Pula nagród finansowych to
3,5 tys. zł.

Józef Golicki

Historia nurkowania, wyprawa po
podwodne tajemnice, mapa stoczniowej krainy i Gdańsk w legendach. Dział Edukacji Narodowego
Muzeum Morskiego w Gdańsku
przedstawia nową ofertę lekcji
muzealnych dla dzieci na każdym
szczeblu edukacji.

Konkurs fotograficzny

47 tysięcy kilometrów, a więc
więcej niż długość równika! Jak
sam mówi: Tczew jest moim miastem młodości... Tutaj urodził się
4 czerwca 1935 roku, uczęszczał
do szkoły podstawowej, potem
Zasadniczej Szkoły Metalowej,
gdzie po raz pierwszy zetknął się
z lekkoatletyką i biegami przełajowymi, aczkolwiek karierę sportową rozpoczął jako… sternik
łodzi wioślarskiej w Kolejowym
Klubie Sportowym „Unia”.
Wstęp wolny!

Kamienica Fabryki Sztuk,
ul. Podmurna 15

DYŻURY W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW MIESZKAŃCÓW
M irosław Pobłocki, prezydent Tczewa, przyjmuje interesantów
– w czwartki w godz. 15.00–17.00;
zastępcy prezydenta Tczewa – Adam Urban – w czwartki w godz. 15.00–17.00,
a Adam Burczyk – w poniedziałki w godz. 14.00–15.30.

Na konkurs można złożyć maksymalnie 8 fotografii. Tak jak we
wcześniejszych edycjach, zdjęcia
powinny przedstawiać Tczew w
czterech porach roku. Mogą to
być fotografie przedstawiające
ciekawe, urokliwe miejsca, ale też
wydarzenia plenerowe, imprezy.
Zdjęcia nie muszą być wykonane
w 2016 r., ale powinny pokazywać stan aktualny.
Celem konkursu jest fotograficzne przedstawienie walorów
Tczewa, a zwycięskie fotografie
posłużą do wykonania kalendarza na 2017 rok.
Konkurs ma charakter otwarty.
Prace konkursowe należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego
(Biuro Rzecznika Prasowego) do
31 października 2016 r. z dopiskiem „KONKURS FOTOGRAFICZNY”.
Prace konkursowe powinny być
dostarczone w postaci odbitek
na papierze fotograficznym o
wymiarach 20x30 cm oraz na
nośniku CD.
Każdy uczestnik zgłasza od 4 do
8 fotografii poziomych w formacie cyfrowym o rozdzielczości
przynajmniej 300 dpi, uwzględniających wszystkie pory roku.
Zdjęcia, które zostaną zgłoszone
na konkurs, nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane ani
zgłaszane do innych konkursów.
Prace konkursowe, zarówno w
postaci odbitek jak i na nośniku
CD, należy oznaczyć imieniem i
nazwiskiem autora oraz tytułem
lub opisem zdjęcia oraz datą i
miejscem jego wykonania.
Warunkiem wzięcia udziału w
konkursie jest przekazanie wraz
z fotografiami podpisanej czytelnie karty zgłoszenia. Kartę
zgłoszenia, której wzór stanowi
załącznik do regulaminu można
pobrać w siedzibie organizatora
lub ze strony internetowej www.
wrotatczewa.pl

KONKURS FOTOGRAFICZNY
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TERMIN:

PULA NAGRÓD:

3,5 TYS. ZŁ

31 PAŹDZIERNIKA 2016 R.
Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.wrotatczewa.pl
BIURO KONKURSU:

Urząd Miejski w Tczewie – Biuro Rzecznika Prasowego
pl. Marszałka Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, tel. 58 77-59-322

JÓZEF GOLICKI

ROMAN HUDZIK

ZDZISŁAW WAROT

STANISŁAW BORKOWSKI

O NAGRODĘ PREZYDENTA TCZEWA
„CZTERY PORY ROKU W TCZEWIE – KALENDARZ 2017”

