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Więcej na str. 3 Ü

● Świętowali 
działkowcy

● Pilawa 
– już po remoncie

● CKiS bliżej gwiazd

● Ponad 1000 

pierwszoklasistów 
rozpoczęło naukę

● Razem czytaliśmy 
Trylogię

● Pierwsza edycja 
„Wrześniowego 

Targowiska” 

– 47 wystawców

SUKCES OBYWATELSKI

Realizacje projektów obywatelskich dobiegają końca. Dzisiaj już 
można powiedzieć o wielkim sukcesie pierwszej edycji budżetu oby-
watelskiego. Najważniejszym efektem jest to, że mieszkańcy zaan-
gażowali się w pracę na rzecz swojego otoczenia, wymyślili projekty, 
zebrali podpisy, a dzisiaj są dumni z tego, co udało im się zdziałać. 
I chcą więcej…
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XLVII SESJA
Porządek obrad XLVII sesji Rady Miejskiej w Tczewie

na dzień 25 września 2014 r. (czwartek) 
o godz. 10.00 w sali konferencyjnej im. F. Fabicha 
w Urzędzie Miejskim w Tczewie (ul. 30 Stycznia 1)

I. CZĘŚĆ PIERWSZA:
1. Otwarcie sesji i powitanie gości.
2. Sprawdzenie obecności radnych.
3. Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji.
4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z 28 sierpnia 

2014 r. 
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za wrzesień 

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

28 sierpnia do 24 września 2014 r.
7. Przedstawienie protokołu z przeprowadzonej kontroli problemo-

wej przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej, dotyczącej realiza-
cji planów finansowych dochodów i wydatków Gimnazjum nr 2 
w Tczewie, za okres od 01 września 2011 r. do 31 sierpnia 2013 r.

II. CZĘŚĆ DRUGA:
8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Tczewa za I pół-

rocze 2014 r.
9. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 

miasta Tczewa na lata  2014–2027,
10. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji 

kultury za I półrocze 2014r.
11. Informacja o funkcjonowaniu spółek prawa handlowego, w których  

Gmina Miejska Tczew posiada udziały.
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
 12.1 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tczewa 

na lata 2014– 2027,
 12.2 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty 

skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wyso-
kości wynagrodzenia za inkaso,

 12.3 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na te-
renie miasta Tczewa na rok 2015,

 12.4  utworzenia na obszarze miasta Tczewa odrębnych obwodów 
głosowania w szpitalach dla przeprowadzenia Wyborów do Rady 
Miejskiej w Tczewie, Rady Powiatu Tczewskiego, Sejmiku Woje-
wództwa Pomorskiego oraz wyborów Prezydenta Miasta na dzień 
16 listopada 2014 r. 

 12.5 wyrażenia woli zawarcia Porozumienia wstępnego pomiędzy 
Gminą Miejską Tczew a Gminą Miasta Gdańska dotyczącego po-
wierzenia wykonania zadania publicznego –zagospodarowania 
odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Miejskiej 
Tczew   w zakresie ich termicznego przetwarzania,

 12.6 zaopiniowania zweryfikowanego projektu planu aglomera-
cji Tczew uchwalonego przez Sejmik Województwa Pomorskiego 
uchwałą nr 737/XXXIV/13 z dnia 28 października 2013 r.

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

czenia itp.) 
Porządek sporządzono 11 września 2014 r.
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Aktualności

ILU NAS JEST?
1 września w Tczewie zameldowane były 58 783 osoby, w tym 57 672 
na pobyt stały i 1111 na pobyt czasowy. Od początku sierpnia przyby-
ło 16  mieszkańców miasta.

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

Zapraszamy na stronę: www.wrotatczewa.pl

innowacyjne możliwości

przyjazna nawigacja

ważne informacje

Rozpoczął się remont dawnej sali obrad w Urzędzie Miejskim 
przy pl. Piłsudskiego 1.
Wymieniona będzie posadzka oraz przemalowane ściany. Prace po-
trwają do ok. połowy października. Po remoncie pomieszczenie to będzie 
pełniło funkcję sali ślubów.

Jeszcze w tym roku planowana jest przeprowadzka Urzędu Stanu 
Cywilnego do głównej siedziby UM.

Nieruchomość przy ul. Armii Krajowej 39, dotychczasowa siedziba 
USC i wcześniej także MOPS-u, zostanie wystawiona na sprzedaż.

M.M.

Wspieramy lokalnych sadowników – rozdaliśmy kolejną tonę 
jabłek mieszkańcom Tczewa.
Aby wesprzeć sadowników z naszego regionu, Urząd Miejski w Tczewie 
zakupił kolejną tonę jabłek. 3 września przed Urzędem Miejski rozda-
wali je Mirosław Pobłocki, prezydent Tczewa i jego zastępca Adam 
Burczyk. Jabłka szły jak ciepłe bułeczki – w pół godziny rozdaliśmy 
tczewianom tonę jabłek. Częstowali się starsi i młodsi, chętnie brali jab-
łka na kompoty i szarlotki.

Tonę jabłek rozdaliśmy mieszkańcom już podczas Okręgowych Do-
żynek Działkowych na kanonce (zobacz str. 11). Owoce trafiły również 
do tczewskich szkół. Jabłkami częstowaliśmy także podczas Narodowe-
go Czytania Trylogii – 6 września przy ławeczce Romana Landowskie-
go (zobacz str. 10). 

M.M.

ROZDALIŚMY KOLEJNĄ TONĘ JABŁEK

REMONT W PRZYSZŁEJ SALI ŚLUBÓW
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Hala Pilawa przy, ul. Gdańskiej, 
została gruntownie odnowiona. 
Już odbywają się w niej zajęcia 
wychowania fizycznego dla ucz-
niów pobliskiego Gimnazjum nr 
2, korzystają z niej także grupy z 
innych szkół, tutaj również odby-
wają się treningi sportowe, m.in. 
bokserów. Halę po remoncie obej-
rzeli m.in. Mirosław Pobłocki, 
prezydent Tczewa i jego zastępca 
Zenon Drewa. Po obiekcie opro-
wadził ich Piotr Kaczmarek, 
dyrektor Gimnazjum nr 2.

Samorząd Tczewa przekazał 
na remont blisko 195 tys. zł Odno-
wiona została elewacja zewnętrz-
na, pomalowana stolarka okien-
na, naprawione lub wymienione 
rynny i rury spustowe, uszczel-

► Remont dk 91 – kolejna 
zmiana organizacji ruchu 

Miejski Zarząd Dróg w Tczewie 
oraz METEOR Sp. z o.o. infor-
mują, iż w związku z kolejnym 
etapem przebudowy drogi kra-
jowej 91 (al. Solidarności), od 22 
września (na okres ok. 2 mie-
sięcy) zmieniona zostanie orga-
nizacja ruchu w obrębie skrzyżo-
wania al. Solidarności – ul. Armii 
Krajowej – ul. Malinowskiej. Au-
tobusy linii 3, 4, 7, 9, 17, 19 i N 
powracają na swoje pierwotne tra-
sy przez ul. Armii Krajowej. 

W związku z jednoczesnym 
zamknięciem skrzyżowania al. 
Solidarności z ul. Malinowską, 
autobusy linii 4F (przez Fle-
xtronics) z ul Armii Krajowej 
będą kursowały trasą okrężną 
przez al. Solidarności, ul. Gdań-
ską, Sadową, Kwiatową i dalej 
włączają się na swoją pierwotną 
trasę do ul. Malinowskiej w stro-
nę Flextronics i dworca. Powrot-
nie taką samą trasą

Szczegółowe rozkłady jazdy 
wszystkich autobusów dostępny 
na stronie www.meteor.tczew.pl 

► Pro Domo Trsoviensi 
– czekamy na kandydatów

Do 30 września na ręce przewod-
niczącego Rady Miejskiej można 
kierować wnioski o przyznanie 
Medalu „Pro Domo Trsoviensi”. 
Jest to wyróżnienie przyznawa-
ne przez Radę Miejską za znaczą-
ce zasługi dla Tczewa i jego miesz-
kańców.

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

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

KRÓTKO

Dzięki budżetowi obywatelskie-
mu w Tczewie pojawiły się m.in. 
cztery nowe siłownie pod chmur-
ką. Jedna z nich znajduje się przy 
ul. Prostej. Mieszkańcy są dum-
ni, że udało im się zebrać podpi-
sy i doprowadzić do realizacji tego 
projektu. Prezydent Tczewa Mi-
rosław Pobłocki, rozmawiał z 
użytkownikami siłowni. Okaza-
ło się, ze równie chętnie jak mło-
dzież, korzystają z niej dorośli. 
Młodzież zgłosiła już kolejny po-
stulat – przydałby się drugi stół 
ping-pongowy. 

Siłownia dopełniła teren rekre-
acyjny za dworcem. Jest tam już 
ogrodzony plac zabaw, z urządze-
niami dla najmłodszych i stołem 
do ping-ponga, ławeczki, wybieg 
dla psów. Teren został wysprząta-
ny, uporządkowany.

Siłownia pod chmurką przy ul. 
Prostej to jedno z 15 zadań realizo-
wanych w Tczewie w ramach pierw-
szego budżetu obywatelskiego. 

2 siłownie powstały również 
na os. Górki (rejon skweru 750-le-
cia oraz ul. Malczewskiego i Sta-
nisławskiego) i na Suchostrzy-

Kończy się realizacja tegorocznych projektów

SUKCES OBYWATELSKI
Realizacje projektów obywatelskich dobiegają końca. W tym roku za 500 tys. zł 
realizowanych jest 15 zadań. Dzięki aktywności mieszkańców, zmieniają się na-
sze ulice, przybywa miejsc do aktywnego spędzania czasu.

gach (w rejonie ul. Jasińskiego i A. 
Krajowej). Dodatkowo – poza bu-
dżetem obywatelskim, siłownie 
zamontowane zostały na Bulwa-
rze Nadwiślańskim i na terenie 
niecki przy ul. Jedności Narodu. 
W ramach inwestycji obywatel-
skich wykonano też rewitalizację 
ul. Królowej Jadwigi i wymianę 
nawierzchni boiska przy ul. Kasz-

tanowej, naprawę chodników przy 
ul. Sobieskiego 22 i przy ul. Jurgo. 
Na ulicach miasta zamontowano 
też stojaki rowerowe.

Wkrótce najmłodsi tczewia-
nie otrzymają pięć placów zabaw 
(po dwa na os. Suchostrzygi i Wi-
tosa, jeden w rejonie ul. Jedności 
Narodu.

M.M.

Mieszkańcy Zatorza czekają już na kolejny budżet obywatelski 
i rozmawiają z prezydentem Tczewa o swoich nowych pomysłach

PILAWA JUŻ PO REMONCIE
Zakończył się remont hali 
sportowej Pilawa. Korzy-
stają z niej m.in. ucznio-
wie Gimnazjum nr 2.

niony dach. Nowa elewacja zosta-
ła wykonana także na przybu-
dówkach. Wewnątrz sala również 
została pomalowana, gruntow-
ny remont przeprowadzono w sa-

Halę po remoncie obejrzeli m.in. Mirosław Pobłocki, prezydent 
Tczewa i jego zastępca Zenon Drewa. Po obiekcie oprowadził 
ich Piotr Kaczmarek, dyrektor Gimnazjum nr 2

nitariatach, które zyskały nowe 
wyposażenie. W hali zmoderni-
zowano oświetlenie, wymieniono 
oprawy oświetleniowe.

M.M.
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► CZWORO RADNYCH WYSTĄPIŁO Z PO

Włodzimierz Mroczkowski, 
Kazimierz Mokwa, Ewa Czo-
chór i Piotr Popielarczyk wy-
stąpili z Klubu Radnych Platformy 
Obywatelskiej. Swoją decyzję ogłosili 
na sierpniowej sesji Rady Miejskiej.

Decyzja ta wywołała spore po-
ruszenie i zaskoczyła pozostałych 
radnych, tym bardziej, że wystę-
pujący z klubu nie podali kon-
kretnych powodów ani planów 
na przyszłość. W klubie radnych 
PO w tczewskiej radzie pozosta-
ły trzy osoby: Roman Kuchar-
ski, Brygida Genca i Bartło-
miej Kulas. 

– To dla nas trudny moment, 
ale chcemy zachować się z szacun-
kiem. Dziękujemy za dotychczaso-
wą współpracę, ale kwiatów nie 
będzie... – powiedział radny Bar-
tłomiej Kulas.

► STADION I RONDO MAJĄ PATRONÓW

Decyzją tczewskich radnych, Jas-
na i Dersław zostali patronami 
ronda u zbiegu al. Kociewskiej 
i ul. Rokickiej, a Jan Stachowiak – 
boiska przy ul. Elżbiety.

Obie uchwały dotyczące nada-
nia nazw zostały podjęte podczas 
sierpniowej sesji Rady Miejskiej.

Doraźna Komisja ds. opinio-
wania nazw ulic w mieście Tcze-
wie pozytywnie zaopiniowała 
projekt Oddziału Kociewskiego 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-
skiego w Tczewie o nadanie ron-
du u zbiegu alei Kociewskiej i ul. 
Rokickiej nazwy „Rondo Jasnej i 
Dersława”.

Jasna i Dersław to postacie 
z baśni kociewskich, z twórczości 
Romana Landowskiego. Nazwa 
Rondo Jasnej i Dersława będzie 
promowała twórczość tczewskie-
go pisarza i lokalną historię – 
czytamy w uzasadnieniu uchwa-
ły.

Z wnioskiem o nadanie imie-
nia Jana Stachowiaka stadiono-
wi miejskiemu przy ul. Elżbiety 
w Tczewie wystąpił zarząd oraz 
kibice Kolejowego Klubu Sporto-
wego „Unia”. Również tę propo-
zycję komisja zaopiniowała pozy-
tywnie.

Jan Stachowiak to wielolet-
ni aktywny działacz KKS Unia. 
Przez 22 lata był jego prezesem. 
W tym czasie klub odnosił licz-
ne sukcesy, m.in. awans piłkarzy 
do III ligi w 1969 r., triumf w roz-
grywkach regionalnego Pucha-
ru Polski czy Mistrzostwa Polski 
wielu osad w sekcji wioślarskiej. 
Jan Stachowiak jest autorem 
książki pt. „Kronika 85 lat KKS 
„Unia” w Tczewie 1922–2007”. 
W roku 2008 został odznaczony 
medalem „Pro Domo Trsoviensi”. 
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Przy obelisku, na Skwerze Bo-
haterów Szymankowa spot-

kali się kolejarze, celnicy, sa-
morządowcy miasta i powiatu, 
parlamentarzyści, duchowień-
stwo, młodzież tczewskich szkół, 
kombatanci, harcerze, przedsta-
wiciele zakładów pracy, instytucji, 
stowarzyszeń. Na tczewskie uro-
czystości przybyli Bogdan Bo-
rusewicz, marszałek Senatu RP, 
Cezary Grabarczyk, wicemar-
szałek Sejmu RP, Kazimierz 
Piechowski, Honorowy Obywa-
tel Miasta Tczewa, Jacek Kapi-
ca, szef Służby Celnej i in. 

Uczestnicy rocznicowych wyda-
rzeń jak co roku spotkali się przy 
pamiątkowej tablicy na Skwe-
rze Bohaterów Szymankowa, w 
pobliżu tczewskich mostów – w 
miejscu, gdzie zdaniem wielu hi-
storyków rozpoczęła się II wojna 
światowa. Uroczystości uświetnił 
udział Reprezentacyjnej Orkiestry 
Straży Granicznej oraz przelot sa-
molotów wojskowych z Malborka. 
Jak powiedział marszałek Bog-
dan Borusewicz, 1 września to 
z jednej strony dzień, w którym 
wspominamy tragiczne wyda-
rzenia, z drugiej – to dzień rado-
ści i nadziei, ponieważ tego dnia 
rozpoczyna się nowy rok szkolny. 
Młode pokolenie powinno pamię-
tać, że dzięki ich dziadkom, mogą 
dzisiaj uczyć się w polskiej szkole, 
żyć w wolnym kraju. 

Cezary Grabarczyk przeczy-
tał list przekazany przez marsza-
łek Sejmu Ewę Kopacz. Podkre-
ślił, że tczewskie mosty pozostają 
symbolem walki i oporu Polaków 
w wojnie obronnej 1939 r.

Kazimierz Ickiewicz, histo-
ryk i radny Rady Miejskiej, przy-
pomniał wydarzenia historyczne 
z 1 września 1939 r. Hitlerowcy za-
atakowali Tczew już o godz. 4.34, 

UCZCILIŚMY BOHATERÓW WRZEŚNIA

a więc 11 minut przed oficjalnym 
rozpoczęciem II wojny światowej. 

– Mieszkańcy Tczewa mają 
szczególny powód, by głębiej roz-
pamiętywać dzień 1 września 
1939 roku. To miasto na ma-
pach strategicznych drugiej woj-
ny światowej zakreślone zostało 
przez hitlerowskich sztabowców 
jako pierwsze do opanowania. 
To w Tczewie rozpoczęła się dru-
ga wojna światowa – podkreślił 
K. Ickiewicz. 

Prezydent Tczewa Mirosław 
Pobłocki wspomniał zmarłego w 
ubiegłym roku kapitana rezerwy 
Walentego Faterkowskiego, 
Honorowego Obywatela Miasta 
Tczewa, ostatniego spośród obroń-
ców tczewskich mostów z 1939 r. 
Miał 101 lat. Podczas wojny obron-
nej był dowódcą 2 plutonu w 1 kom-
panii 2 Batalionu Strzelców. 

– Dzisiaj, te zdawałoby się od-
ległe wydarzenia nabierają w na-
szej części Europy szczególnego 
wymiaru – mówił prezydent M. 
Pobłocki. – Przez ostatnie lata, 
rocznice wybuchu wojny traktowa-
liśmy jako wydarzenie historycz-

ne, tragiczną przeszłość, do któ-
rej w cywilizowanym świecie nie 
ma powrotu. Zbyt silnie wojna do-
świadczyła pokolenie naszych ro-
dziców, dziadków, zbyt wiele za nią 
zapłaciliśmy – 6 milionami ofiar, 
zrujnowanym krajem, ograniczo-
ną suwerennością. Wiemy, że po-
kój jest wartością nadrzędną, wie-
my, że we współczesnym konflikcie 
zbrojnym nie byłoby zwycięzców. 
Z tym większym niepokojem ob-
serwujemy konflikt na Ukrainie. 
Za naszą wschodnią granicą giną 
ludzie, którzy stanęli w obronie nie-
zależności swojego kraju. 

– 75 lat temu – 1 września by-
liśmy sami. Jako pierwsi, przy 
biernej postawie reszty Europy, 
stanęliśmy do walki z najeźdźcą, 
który miał jednak znacznie więk-
szy apetyt niż mały kraj w sercu 
kontynentu. Przy braku skutecz-
nego oporu, wojna szybko rozprze-
strzeniła się na całą Europę i dalej 
– na niemal cały świat. Dzisiaj na-
sze bezpieczeństwo budujemy na 
wspólnocie europejskiej, na przy-
należności do sojuszy obronnych. 
Wiemy, że wobec wojny, żaden 
kraj nie powinien pozostać sam. 
Dlatego obchody każdej kolejnej 
rocznicy wybuchu wojny powinny 
być przede wszystkim wołaniem o 
pokój, o międzynarodową solidar-
ność w walce przeciw przemocy, 
o poszanowanie prawa narodów 
do suwerenności i decydowania 
o własnej przyszłości. Nie pozwól-
my, aby historia się powtórzyła… 
– powiedział prezydent.

Na zakończenie uroczystości, de-
legacje złożyły kwiaty pod obeli-
skiem poświęconym Bohaterskim 
żołnierzom 2. Batalionu Strzelców, 
obrońcom mostu na Wiśle, pol-
skim celnikom i kolejarzom z Szy-
mankowa.

M.M.

1 września tczewianie uczcili 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej. 

Kwiaty pod obeliskiem złożyli m.in. samorządowcy

Żołnierze Kompanii Reprezentacyjnej 22. Bazy Lotnictwa 
Taktycznego w Malborku oddali salwę honorową
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Tego lata Tczewskie Centrum 
Sportu i Rekreacji gościło na 
kompleksie basenów odkry-
tych rekordową liczbę 12 200 
osób, w tym około 4 tys. doro-
słych i 8 200 młodzieży oraz 
dzieci. 

Przez trzy tygodnie w ramach 
akcji „Każdy może pływać – nie 
bój się wody” z bezpłatnej nauki 
pływania skorzystało około 230 
dzieci.

W akcji „Sportowe Lato 
z TCSiR” w turniejach i zaję-
ciach sportowych udział wzięło 
ponad 2000 osób. 

Uczestnicy mogli rywalizować 
w turniejach: piłki nożnej, uni-
hoca (SP i gimnazja) siatkówki 
plażowej, plażowej piłki ręcznej. 
W każdy piątek odbywała się też 
darmowa szkółka tenisowa.

W każdy poniedziałek i śro-
dę na boisku przy ul. Ceglarskiej 
ze sztuczną trawą grali miłośnicy 
piłki nożnej. W kategorii uczniów 
szkół podstawowych sklasyfiko-
wano 10 zespołów. Zawodnicy ci 
zdobyli łącznie 252 bramki. 

W kategorii uczniów gimnazjów 
sklasyfikowano 20 zespołów. Strze-
lono 239 bramek. Zakończenie roz-
grywek zbiegło się z otwarciem boi-
ska wielofunkcyjnego na osiedlu 
Bajkowym, gdzie rozegrano ostat-
ni turniej. Przy tej okazji okazałe 
puchary dla najlepszych zespołów 
wręczył prezydent Tczewa Miro-
sław Pobłocki i dyrektor TCSiR 
Andrzej Błaszkowski. 

We wtorki królował uniho-
kej. Na boisku wielofunkcyjnym 
przy hali namiotowej TCSiR gra-
no jednocześnie w kategoriach SP 
i Gimnazja.

W kategorii szkół podstawo-
wych sklasyfikowano 21 zespołów, 
zdobyto 110 bramek. W kategorii 
gimnazjalistów sklasyfikowano 14 
zespołów i strzelono 127 bramek.

W czwartki tradycyjnie zma-
gania dorosłych w XVII Grand 
Prix Tczewa w Siatkówce Plażo-
wej (średnio ponad 50 zespołów 
na każdym turnieju).

W piątki 2-godzinna darmo-
wa szkółka tenisowa, która przy-
ciągała na zajęciach po kilkana-
ście osób.

W przedostatnią niedzielę wa-
kacji odbył się również Turniej 
Plażowej Piłki Ręcznej kobiet 
i mężczyzn w którym wystąpiło 
9 zespołów (4 żeńskie, 5 męskich). 
W kategorii kobiet wygrał mistrz 
Polski w piłce plażowej juniorek 
Dream Team, a w kategorii mę-
skiej Stary Sambor.

W TCSiR

REKORDY NA BASENIE

Festyn organizowany jest co roku 
z okazji Ogólnopolskiego Dnia 
Osób Chorych na Schizofrenię. 
Festyn rozpoczął się integracyjną 
paradą, po czym zabawa przenio-
sła się na plac Hallera.

Imprezę jak co roku zorganizo-
wały Środowiskowe Domy Samo-
pomocy MOPS, Polski Komitet 
Pomocy Społecznej oraz Towarzy-
stwo Miłośników Ziemi Tczew-
skiej. Imprezę otworzył prezydent 
Tczewa Mirosław Pobłocki, ks. 
prałat Piotr Wysga i Stanisław 
Akerman, członek Zarządu Po-
wiatu Tczewskiego.

– W Polsce około 400 tys. lu-
dzi choruje na schizofrenię, a na 
świecie 50 mln – przypomniała 
Gabriela Brządkowska, kie-
rownik środowiskowych domów 
pomocy społecznej w Tczewie.

O wsparciu, którego potrze-
bują bliscy osób chorujących na 
tę chorobę mówiła Julita Jaku-
bowska, dyrektor MOPS. – Ten 
festyn dedykujemy właśnie im – 
ludziom opiekującym się chorymi 
na schizofrenię, aby zawsze mogli 
znaleźć pomoc i życzliwość.

W festynie wzięli udział pod-
opieczni placówek związanych 
z Miejskim Ośrodkiem Pomocy 

XI Festyn Przyjaźni 

WSZYSCY JESTEŚMY TACY SAMI
Integracyjną paradą rozpo-
czął się już XI Festyn Przy-
jaźni „Tacy sami”.

„Wspólne Działanie – Lokalne Za-
angażowanie”, to autorski pro-
gram Grupy GPEC (w jej skład 
wchodzi tczewski ZEC), w ra-
mach którego zespół Grupy rea-
lizuje projekty na rzecz lokalnej 
społeczności. W tym roku odbywa 
się już czwarta edycja programu, 
a zespoły w Tczewie, Gdańsku, 
Sopocie, Starogardzie Gdańskim 
i Jeleniej Górze realizują kolej-
nych jedenaście inicjatyw. 

– Dzięki programowi WDLZ 
mamy szansę wspierać lokal-
ną społeczność poprzez realizację 
projektów dedykowanych miesz-
kańcom oraz środowisku lokal-
nemu. W tej edycji naszym celem 
jest również promocja sportu i ak-
tywnego wypoczynku – stąd na-

Społecznej, dzieci ze świetlic śro-
dowiskowych, uczestnicy War-
sztatów Terapii Zajęciowej, mło-
dzież szkolna, seniorzy, goście z 
zaprzyjaźnionych domów samo-
pomocy i ośrodków wsparcia. Po-
szczególne placówki przygotowały 
stoiska prezentujące prace pod-
opiecznych. Za niewielką sumę 
można było kupić bardzo ciekawe 
wyroby rękodzieła artystycznego. 
Uczestników imprezy częstowano 
domowymi wypiekami, chlebem 
ze smalcem, grochówką.

Na scenie można było podzi-
wiać występy artystyczne osób 
niepełnosprawnych, a także 

tczewskiej młodzieży i innych, 
którzy chcieli wesprzeć inicjaty-
wę organizatorów przeciwsta-
wiając się marginalizacji spo-
łecznej osób niepełnosprawnych, 
chorych, starszych. Wystąpi-
li m.in. Kociewsko-Kaszubska 
Orkiestra Dęta TORPEDA, Ze-
spół Sygnalistów Myśliwskich 
z Gniewa, Big Band Gymeven-
sis z Gniewa, Zespół Samer 
Band, Frantówka, podopieczni 
środowiskowych domów pomo-
cy społecznej z Gniewa, Narków, 
Szpęgawska, Damaszki, Stani-
sławia, Kończewic i Tczewa.

M.M.

Ks. P. Wysga, prezydent M. Pobłocki i S. Akerman oficjalnie 
otworzyli festyn

36 pracowników ZEC odnowiło plac zabaw

36 pracowników tczewskiego 
Zakładu Energetyki Cieplnej 
odnowiło plac zabaw przy 
TCSiR, na kanonce. Zużyli 
60 ton piasku i prawie 65 
kg farby. Przybyło również 
kilka nowych urządzeń do 
zabawy.

sza obecność przy TCSiR – wyjaś-
nia Lucyna Federowicz, prezes 
ZEC w Tczewie.

– Z odnowionego placu zabaw 
napewno ucieszą się najmłodsi – 
zapewnił Andrzej Błaszkow-
ski, dyrektor TCSiR dziękując 
pracownikom firmy za pomoc. 
Efekty pracy i przede wszystkim 
zaangażowanie osób odnawia-

jących plac zabaw pochwalił też 
Mirosław Pobłocki, prezydent 
Tczewa. – Bardzo się cieszę, że fir-
my działające w Tczewie włączają 
się w życie naszego miasta, nie tyl-
ko wspierając finansowo niektóre 
przedsięwzięcia, ale też własną 
pracą pokazując, że są częścią na-
szej społeczności.

M.M.
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120 uczniów szóstych klas wszyst-
kich tczewskich szkół podstawo-
wych, wraz z opiekunami, wy-
płynęło w krótki rejs „Zawiszą 
Czarnym”. Rejsy dla dzieci i mło-
dzieży organizowane są przez Po-
morski Związek Żeglarski, w ra-
mach akcji „Pomorze na morze”. 
Jej celem jest promocja żeglar-
stwa wśród dzieci i młodzieży. Do 
tej pory w przedsięwzięciu wzięło 
udział 1,5 tys. osób.

Młodzi tczewianie uczestniczy-
li w czterech rejsach (w każdym 
po 30 osób) – 15 września br. Rejsy 
są bezpłatne, a przejazd do Gdyni 
sfinansował Urząd Miejski.

Po rejsie, wszyscy jego uczest-
nicy otrzymali pamiątkowe dy-
plomy i mieli okazję zobaczyć wy-
stawę poświęconą admirałowi 
Józefowi Unrugowi oraz film o ka-
pitanie Kazimierzu Jurkiewiczu.

Samorząd Miasta Tczewa za-
mierza kontynuować współpracę 
z Pomorskim Związkiem Żeglar-
skim i realizować program eduka-
cji morskiej tczewskich uczniów.

M.M.

„Wrześniowe Targowisko” zor-
ganizowane zostało przez Urząd 
Miejski w odpowiedzi na potrze-
by mieszkańców, którzy zgłasza-
li chęć udziału w imprezach po-
dobnych do czerwcowego „Pchlego 
Targu”. Tym razem wystawcy roz-
łożyli swoje stoiska w niecce przy 
ul. Łaziennej. Impreza odbyła się 
w pierwszą sobotę po rozpoczęciu 
roku szkolnego, aby młodzież mia-
ła jeszcze szansę kupić lub sprze-
dać podręczniki. Handlowano też 
innymi książkami, płytami, gra-
mi komputerowymi, używaną 

Ile jest gwiazd na niebie? Tego 
m.in. dowiedzą się uczestni-
cy zajęć astronomicznych 
w Centrum Kultury i Sztuki.

Dzięki grantowi z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go, CKiS w Tczewie zyskało nową 
platformę astronomiczną, plac za-
baw dla Naj Najów i podwyższo-
ną widownię na głównej sali. Jak 
zapowiada Krystian Nehrebe-
cki, dyrektor CKiS, to dopiero po-
czątek inwestycji. Ministerialny 
grant jest przeznaczony na trzy 
lata. W planach są jeszcze m.in. 
studio nagraniowe, pracownia 
fortepianu, galeria.

Platforma astronomiczna usy-
tuowana została na dachu bu-
dynku – to pomysł Jarosława 
Pióro, opiekuna pracowni astro-
nomicznej. Młodzi astronomowie, 
za pomocą teleskopu obserwują 
stamtąd zmieniające się konste-
lacje gwiazd. – Do tej pory chcąc 
obserwować niebo, musieliśmy 
teleskop przewozić, teraz mamy 
wszystko na miejscu – cieszy się 
Jarosław Pióro. 

Obserwacje gwiazd poprze-
dza zawsze wykład opiekuna pra-
cowni. – Wyobraźmy sobie, ile jest 
gwiazd na niebie – jest ich tyle, ile 
ziaren piasku na wszystkich pla-

CENTRUM KULTURY I SZTUKI BLIŻEJ GWIAZD

żach i pustyniach świata – mówi 
J. Pióro.

Dzięki grantowi powstał też 
mini plac zabaw dla Naj Najów. 
– To przyjazne miejsce, gdzie naj-
młodsi mogą spędzić czas pod 
opieką rodziców, gdy ich starsze 
rodzeństwo uczestniczy w zaję-

ciach prowadzonych przez CKiS 
– tłumaczy dyr K. Nehrebecki.

Z nowej inwestycji ucieszą się 
również widzowie spektakli i kon-
certów organizowanych w sali wi-
dowiskowej CKiS. Widownia zo-
stała podniesiona, aby widzowie 
z tylnych rzędów lepiej widzieli, 

co się dzieje na scenie. Zniknęły 
także stopnie przy balkonach na 
pierwszym piętrze.

Bliższe informacje na temat 
zajęć pracowni astronomicznej 
i innych sekcji CKiS można zna-
leźć pod: www.ckis.tczew.pl

M.M.

Jarosław Pióro (z lewej) i jego podopieczni z pracowni astronomicznej, dzięki platformie, mają 
lepsze możliwości obserwacji nieba

Wrześniowe handlowanie 
pod chmurką – 47 wystawców

odzieżą, biżuterią, wyrobami rze-
miosła artystycznego i in.

Pogoda sprzyjała handlowa-
niu pod chmurką – w ciągu pię-
ciu godzin handlowania, udało się 

Wystawcy i klienci już pytają o kolejną edycję targowiska
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zrealizować wiele transakcji. Do 
odwiedzenia targowiska zachęca-
ła tczewian muzykująca rodzina 
Pieczewskich.

M.M.

47 wystawców wzię-
ło udział w pierwszej 
edycji „Wrześnio-
wego Targowiska”. 
Licznie przybyli 
również klienci.

6–klasiści 
na „Zawiszy Czarnym”



• 7
PANORAMA MIASTA • www.wrotatczewa.pl • www.bip.tczew.pl • Wrzesień 2014

Szkoła

M
. 
M

Y
K

O
W

S
K

A

l Prezydent Miasta Tczewa in-
formuje, że na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Tczewie 
(II piętro) został wywieszony 
wykaz nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Miej-
skiej Tczew, położonej na tar-
gowisku miejskim w Tczewie 
przy ul. Żwirki – boks handlo-
wy nr 18, o pow. 14,30 m2 w 
hali nr I, oznaczonej nr dział-
ki 32/34, obręb 5, KW 16850, 
przeznaczonej do oddania 
w najem w drodze przetargu, 
w celu prowadzenia działalno-
ści handlowej.

l Prezydent Miasta Tczewa in-
formuje, że na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Tczewie 
(II piętro) został wywieszony 
wykaz nieruchomości grun-
towej, oznaczonej jako część 
działki nr 116/4 obr. 4 KW 
GD1T/00017345/7 położonej 
w Tczewie przy ul. Żwirki, na 
której znajduje się wiata śmiet-
nikowa, przeznaczonej do od-
dania w dzierżawę.

 l Prezydent Miasta Tczewa in-
formuje, że na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Tcze-
wie (II piętro) został wywie-
szony wykaz nieruchomości 
przeznaczonej do sprzedaży w 
drodze bezprzetargowej, poło-
żonej w Tczewie, przy ul. Stocz-
niowców, Obr. 1, dz. 742/2.

l Prezydent Miasta Tczewa in-
formuje, że na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Tcze-
wie (II piętro) został wywie-
szony wykaz nieruchomości 
przeznaczonej do sprzedaży w 
drodze bezprzetargowej, poło-
żonej w Tczewie, przy ul. Stocz-
niowców, Obr. 1, dz. 742/3.

l Prezydent Miasta Tczewa in-
formuje, że na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Tcze-
wie (II piętro) został wywie-
szony wykaz nieruchomości 
przeznaczonej do sprzedaży w 
drodze bezprzetargowej, poło-
żonej w Tczewie, przy ul. Pol-
nej, Obr. 9, dz. 390/3.

l Prezydent Miasta Tczewa in-
formuje, że na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Tczewie 
(II piętro) został wywieszony 
wykaz nieruchomości – loka-
li mieszkalnych – przeznaczo-
nych do sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej na rzecz na-
jemców.

Co roku, w trosce o bezpieczeństwo 
najmłodszych, prezydent Tczewa 
przekazuje uczniom pierwszych 
klas szkół podstawowych brelocz-
ki odblaskowe. Odblaski można 
przypiąć do tornistra, kurtki itp. 
Prezydent Mirosław Pobłocki, 
przekazał odblaski przedstawicie-
lom Komendy Powiatowej Policji 
w Tczewie – uczniowie otrzymają 
je podczas zajęć dotyczących bez-
pieczeństwa na drodze, które pro-
wadzone są przez policjantów. W 
tym roku przekazujemy 1100 od-
blasków w pięciu kolorach (niebie-
ski, czerwony, pomarańczowy żół-
ty, biały).

Odblaski dla tczewskich pierwszoklasistów

1 września naukę w pierwszych 
klasach tczewskich szkół podsta-
wowych rozpoczęły dzieci z rocz-
nika 2007 i dzieci 6-letnie urodzo-
ne między 1 stycznia a 30 czerwca 
2008 r. Jest to łącznie 1076 dzie-
ci, tj. o ponad 400 więcej niż rok 
wcześniej. Tak duża liczba pierw-
szoklasistów spowodowała ko-
nieczność utworzenia dodatkowo 
18 oddziałów klasowych.

Samorząd Tczewa dołożył 
wszelkich starań, aby stworzyć 
najmłodszym uczniom jak naj-
lepsze warunki edukacji szkolnej, 
m.in. do ich potrzeb zostały dosto-
sowane szatnie i sanitariaty, przy 
szkołach powstają bezpieczne i 
atrakcyjne place zabaw. Wpro-
wadzono nową organizację pracy 
świetlic i stołówek szkolnych.

Prezydent Tczewa Mirosław 
Pobłocki skierował list do ro-
dziców i opiekunów pierwszokla-
sistów (został on przekazany ro-
dzicom podczas rozpoczęcia roku 
szkolnego), aby dyrektorom szkół 
sygnalizowali wszelkie niedogod-
ności, jeśli takie się pojawią i zade-
klarował pełną współpracę w celu 
wyeliminowania ewentualnych 
trudności. 

M.M.

Ponad 6 tysięcy uczniów rozpoczęło naukę
1 września naukę w tczewskich szkołach samorządowych rozpoczęło ponad 6 tysię-
cy uczniów, w tym ponad tysiąc pierwszoklasistów – o 400 więcej niż rok wcześniej.

W trosce o bezpieczeń-
stwo najmłodszych ucz-
niów, prezydent Tczewa 
przekazał policjantom 
odblaski dla wszystkich 
pierwszoklasistów.

Tym razem odblaski są szcze-
gólnie potrzebne, ponieważ obo-
wiązuje już przepis nakazujący 
noszenie elementów odblasko-

Przedstawiciele policji odbierają paczki z odblaskami 
przeznaczonymi dla tczewskich pierwszoklasistów

wych przez pieszych poruszają-
cych się po zmroku po terenie za-
budowanym.

M.M.

Liczba uczniów rozpoczynających naukę 
w tczewskich szkołach samorządowych:

• szkoły podstawowe – 4711 uczniów 
(łącznie z „zerówkami”)
SSP 2– 611 (w tym 69 w kl. 0 i 154 w kl. I)
SP 5 – 549 (w tym 97 w kl. 0 i 122 w kl. I)
SP 7 – 290 (w tym 44 w kl. 0 i 57 w kl. I)
SP 8 – 388 (w tym 50 w kl. 0 i 87 w kl. I)
SP 10 – 830 (w tym 93 w kl. 0 i 187 w kl. I)
SP 11 – 846 (w tym 50 w kl. 0 i 200 w kl. I)
SP 12 – 1197 (w tym 99 w kl. 0 i 269 w kl. I)
• gimnazja – łącznie 1552 uczniów
Gimnazjum nr 1 – 618
Gimnazjum nr 2 – 274
Gimnazjum nr 3 – 660.
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Tel. alarmowy 986

Fax 58 77 59 338

Dyżurny Straży Miejskiej 
58 77 59 371

STRAŻ MIEJSKA 
W TCZEWIE► STREFA „30” 

na Starym Mieście
Od 1 września na terenie Stare-
go Miasta w Tczewie obowiązu-
je ograniczenie prędkości do 30 
km/godz.

W związku z realizacją „Poli-
tyki Rowerowej Miasta Tczewa 
do roku 2020”,z godnie z harmo-
nogramem działań na 2014 rok, 
zmieniona została organizacja ru-
chu na obszarze Starego Miasta. 
Od 1 września obowiązują nowe 
znaki drogowe, zgodne z wprowa-
dzaną strefą ograniczenia pręd-
kości do 30 km/godzinę.

Wprowadzone zmiany mają 
na celu poprawę bezpieczeństwa 
pieszych, rowerzystów oraz kie-
rowców.

Bardzo prosimy osoby często 
przemieszczające się na tym ob-
szarze o zachowanie szczególnej 
uwagi i dostosowanie się do no-
wych uregulowań. Informujemy 
również, że nowa organizacja ru-
chu nie jest związana z zamyka-
niem ulic.

► Z cyklistami – o ścieżkach 
rowerowych

Planowane ścieżki rowerowe 
wzdłuż ul. Gdańskiej oraz Jed-
ności Narodu były tematem kon-
sultacji tczewskich rowerzystów 
z przedstawicielami Miejskiego 
Zarządu Dróg.

Dokumentacje na wyko-
nanie obu ścieżek zostały już 
przygotowane, ale jest jeszcze 
czas na ewentualne zmiany. 
Temu właśnie służyło spotka-
nie z rowerzystami, które od-
było się 2 września w Urzędzie 
Miejskim w Tczewie.

Rowerzyści zwracali uwagę 
m.in. na to, by nowe ścieżki były 
skomunikowane ze szkołami, za-
proponowali też umieszczenie 
niewielkich garbów w miejscach 
gdzie ścieżka rowerowa krzyżuje 
się z chodnikiem.

Pierwsza ze wspomnianych 
ścieżek rowerowych pobiegnie 
ul. Gdańską – od skrzyżowa-
nia z al. Solidarności i dalej po le-
wej stronie biec będzie przez całą 
ul. Gdańską, dalej – wiaduktem 
800–lecia Tczewa, wiaduktem w 
ul. 1 Maja, ul. Jana z Kolna aż do 
Bulwaru Nadwiślańskiego.

Ścieżka wzdłuż ul. Jednoś-
ci Narodu nie zostanie natomiast 
poprowadzona wzdłuż całej ulicy, 
ale zostanie do niej włączona ist-
niejąca trasa rowerowa na terenie 
niecki. Ścieżka kończyć się będzie 
przy ul. Wojska Polskiego.

Uwagi zgłoszone przez rowe-
rzystów zostaną przeanalizowa-
ne przez projektantów i jeśli to bę-
dzie możliwe – ujęte w projekcie.

• Przewieziono 8 osób z upoje-
niem alkoholowym – 5 do miej-
sca zamieszkania, 3 – do Pogo-
towia Socjalnego w Elblągu.

• Przeprowadzono 95 wspólnych 
patroli z funkcjonariuszami 
KPP.

• Osadzeni z Aresztu Śledcze-
go w Starogardzie Gd. wyko-
nując prace porządkowe na te-
renie Tczewa zebrali łącznie 89 
worków (o poj. 120 litrów każdy) 
oraz dwie przyczepy różnego ro-
dzaju odpadów stałych i 7 wor-
ków z odpadami zielonymi. 

• Dzielnicowi strażnicy miejscy 
działający na osiedlach Su-
chostrzygi i Bajkowym pod-
jęli 13 interwencji własnych 
oraz 88 zleconych (przez ad-
ministracje osiedli, dyżurnych 
SM, mieszkańców), nałożyli 9 
mandatów karnych na łączna 
kwotę 800 zł. Wystawiono też 
6 wezwań dla sprawców wy-
kroczeń, 32 osoby pouczono.

 Na terenie Nowego Miasta i os. 
Zatorze dzielnicowi podjęli 19 in-
terwencji własnych oraz 130 zle-
conych, nałożyli 23 mandaty kar-
ne na łącznie 1700 zł, wystawili 9 

Straż Miejska w sierpniu 2014 r. 
W sierpniu tczewska straż miejska odnotowała 918 interwencji, w tym 464 zgłoszo-
ne przez mieszkańców i przedstawicieli instytucji, 175 zgłoszonych przez operatorów 
monitoringu, 153 zgłoszone przez dyżurnych Komendy Powiatowej Policji w Tczewie 
oraz 126 – to interwencje własne strażników.

wezwań dla sprawców wykro-
czeń oraz 20 osób pouczyli. 

 Na terenie Starego Miasta 
dzielnicowi podjęli 66 inter-
wencji własnych i 102 zleco-
ne, nałożyli 23 mandaty karne 
na łącznie 1750 zł, wystawili 
6 wezwań dla sprawców wy-
kroczeń i 48 osób pouczyli.

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

• 1 sierpnia, patrol mieszany 
(strażnik miejski i policjant) 
skontrolowali targowisko przy 
ul. Targowej. W trakcie kontro-
li ujawniono 3 nieprawidłowo 
rozstawione stoiska oraz jeden 
pojazd nieprawidłowo zapar-
kowany (na chodniku). Han-
dlującym nakazano przesu-
nięcie stoisk, a użytkownikowi 
pojazdu – jego przestawienie.

• 5 sierpnia, patrol miesza-
ny interweniował w sprawie 
uszkodzenia chodnika przy 
ul. Paderewskiego. Ustalono 
właściciela fi rmy, którego 
pracownicy dokonali szko-

dy. Właściciel zobowiązał 
się do naprawienia szkód.

• 8 sierpnia, wspólnie z funkcjo-
nariuszami ruchu drogowego 
KPP, przeprowadzone zosta-
ły działania pn. „Niechronieni 
uczestnicy ruchu drogowego”. 
Mandatami ukarano 7 osób 
(w tym 3 za naruszenie usta-
wy o wychowaniu w trzeźwo-
ści), 3 osoby pouczono.

• Funkcjonariusze straży miej-
skiej brali udział w zabezpie-
czaniu imprez i uroczysto-
ści miejskich (imprezy z cyklu 
„Muzyczna Starówka”, Festi-
wal Grzegorza Ciechowskiego 
In Memoriam, Okręgowe Do-
żynki Działkowe, Pomorskie 
Święto Wisły.

• Przeprowadzono działania doty-
czące egzekwowania od właści-
cieli psów zgodnego z przepisami 
wyprowadzania czworonogów 
i sprzątania po nich. Łącznie 
przeprowadzono 35 interwencji. 
Nałożono 1 mandat na kwotę 
50 zł, za niezgodne przepisami 
wyprowadzanie psa. Pouczono 
4 osoby. 

M.M.

O tym, jak reaguje kierowca pod wpływem alkoholu, mogli się przekonać ci, którzy założyli 
tzw. alkogogle – na zdjęciu stoisko Straży Miejskiej podczas Okręgowych Dożynek Działkowych
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Kultura

Poruszające wykonanie utwo-
rów Republiki, komplemen-

ty pod adresem naszego miasta 
i świetny kontakt ze zgromadzo-
ną w amfiteatrze publicznością, 
zagwarantowały łódzkim mu-
zykom zdobycie Grand Prix Fe-
stiwalu Grzegorza Ciechowskie-
go. Grupa Sjón z Łodzi porwała 
tczewską widownię pomimo ma-
łej pomyłki w trakcie występu i 
dość przygnębiającego repertua-
ru. Zespół wykonał bowiem, dwie 
piosenki o… śmierci („Śmierć na 
pięć”, „Śmierć w bikini”). Młodzi 
artyści nie kryli swej radości pod-
czas odbierania nagrody i gratu-
lacji z rąk organizatora imprezy – 
Józefa Golickiego.

Ponieważ w tegorocznej edycji 
konkursu wzięło udział sześć ze-
społów, a organizatorzy przygoto-

Już nie Konkurs 
Literacki, ale Fe-
stiwal Twórczości 
Kociewskiej im. Ro-
mana Landowskie-
go odbędzie się w Tczewie tej 
jesieni. Organizatorzy rozsze-
rzają formułę, aby jak najle-
piej pokazać i wypromować 
kulturę regionu.

Głównym organizatorem i ko-
ordynatorem konkursu jest To-
warzystwo Miłośników Ziemi 
Tczewskiej, a współpracują z nim: 
Centrum Kultury i Sztuki, Miej-
ska Biblioteka Publiczna w Tcze-
wie oraz Ognisko Pracy Poza-
szkolnej w Starogardzie Gd.

Festiwal adresowany jest do 
mieszkańców Kociewia, a w czę-
ści warsztatowej i konkursowej do 
dzieci i młodzieży w wieku przed-
szkolnym i szkolnym, w tym do 
placówek oświatowych wszyst-
kich poziomów edukacyjnych, do-
mów kultury i placówek wycho-
wania pozaszkolnego.

Impreza ma charakter regio-
nalny. Jej cele to: budowanie toż-
samości regionalnej poprzez przy-
bliżenie twórczości kociewskich 
regionalistów, upowszechnianie 
wiedzy o regionie i dokonywanie 
jego promocji, wyrabianie szacun-
ku i przywiązania do „małej ojczy-
zny”, podnoszenie kultury żywego 
słowa, inspirowanie i promowanie 
własnej twórczości uczestników 
konkursu, kształtowanie aktyw-
nej postawy mieszkańców regio-
nu wobec różnych dziedzin kul-
tury, upowszechnianie integracji 
mieszkańców Kociewia.

Kategorie konkursowe: recyta-
cje poezji i prozy, inscenizacje, pro-
gramy słowno–muzyczne, juwe-
nilia literackie (utwory młodych 
literatów), prace plastyczne.

Terminy imprezy:
23 października – elimina-

cje rejonowe w Tczewie i Starogar-
dzie Gd. w kategorii recytacje

19 listopada – wernisaż prac 
plastycznych oraz prezentacja ju-
weniliów literackich, eliminacje 
w kategorii programy sceniczne 
(inscenizacje i programy słowno–
muzyczne), eliminacje finałowe fe-
stiwalu w kategorii recytacje

20 listopada – finał Festiwa-
lu, prezentacja laureatów.
Festiwal odbędzie się pod patro-
natem prezydenta Tczewa Miro-
sława Pobłockiego.
Więcej informacji: 
www.tmzt.tczew.pl

VII Festiwal Twórczości 
Kociewskiej

In Memoriam

Grand Prix Ciechowskiego pojechało do Łodzi
Jury IX Ogólnopol-
skiego Konkursu Pio-
senek Grzegorza Cie-
chowskiego przyznało 
nagrodę główną zespo-
łowi Sjón z Łodzi. Kon-
kurs towarzyszący 
XIII Festiwalowi Grze-
gorza Ciechowskiego 
In Memoriam odbył 
się w ostatni weekend 
sierpnia w tczewskim 
amfiteatrze.

wali aż siedem nagród – nikt nie 
wyjechał z Tczewa z pustymi rę-
koma. Nagroda prezydenta Tcze-
wa trafiła do grupy Moose the 
Tramp. Gdańszczanie wykonali 
swoje interpretacje piosenek: „My 
lunatycy” i „Reinkarnacje”. Spe-
cjalne wyróżnienie od prezydenta 
miasta Gdańska powędrowało do 
grupy 3moonboys z Bydgoszczy. 
Jury doceniło ich aranżację „Cia-
ła” i „Śmierci na pięć”. Starosta 
tczewski przekazał swoją nagro-
dę zespołowi Straight Jack Cat za 
niebanalne wykonanie utworów: 
„Fanatycy ognia” i „Halucynacje”, 
a także mały pokaz pirotechnicz-
ny. Wyróżnienie TV Tetka przy-
znano artystom z Bruno Schulza, 
którzy zaprezentowali „Obcego 
astronoma” i „Przeczekajmy noc”. 
Nagroda fanklubu Republiki i 

Wystawę na tczewskim „węźle” można oglądać do końca 
września

Specjalna Tczewian trafiła do rąk 
muzyków z „Torpedy”. Kociewsko-
Kaszubska Orkiestra Dęta „Tor-
peda”, w towarzystwie wokalistek 
z zespołu „Frantówka”, zagrała 
„Piejo kury, piejo” i „Mamonę”.

Dla zgromadzonych w Parku 
Miejskim widzów przygotowano 
też kilka niespodzianek. Z akcji 
malowania schodów amfiteatru 
w biało-czarne barwy i rozdawa-
nych w ogromnych ilościach ba-
lonów, oczywiście najbardziej cie-
szyły się dzieci. Przy głównym 
wejściu na koncert można też było 
pomalować twarz w tradycyjne 
kolory Republiki.

Finałowy koncert w tczew-
skim amfiteatrze poprzedziło ot-
warcie wystawy „Z dyskogra-
fii Grzegorza Ciechowskiego”. 
Od piątku, na placu przed dwor-
cem kolejowym w Tczewie, moż-
na oglądać serię plansz poświęco-
nych twórczości lidera Republiki. 
Uroczystość zorganizowana przez 
Fabrykę Sztuk, pomimo desz-
czowej pogody, cieszyła się spo-
rym zainteresowaniem miesz-
kańców miasta. Do zapoznania 
się z dorobkiem artysty zachę-
cał prezydent Mirosław Pobło-
cki. Obecni byli również, członko-
wie fanklubu Republika Marzeń, 
a także najbliższa rodzina zmar-
łego piosenkarza. Organizatorzy 
zadbali też o muzyczną oprawę ce-
remonii. Fani talentu Grzegorza 
Ciechowskiego wykonali na mini 
scenie kilka jego utworów. 

M.K.

„Piejo kury, piejo” – w wykonaniu Kociewsko-Kaszubskiej 
Orkiestry Dętej „Torpeda” i Zespołu Pieśni i Tańca „Frantówka”
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Kultura

Narodowe Czytanie to inicja-
tywa Prezydenta RP Broni-

sława Komorowskiego. Akcja 
odbyła się już po raz trzeci – dwa 
lata temu czytaliśmy „Pana Tade-
usza”, przed rokiem dzieła Alek-
sandra Fredry, teraz – Sienkiewi-
czowską Trylogię. Podstawowym 
celem przedsięwzięcia jest popu-
laryzacja czytelnictwa, zwrócenie 
uwagi na bogactwo polskiej litera-
tury, potrzebę dbałości o polszczy-
znę oraz wzmocnienie poczucia 
wspólnej tożsamości. 

Tczewianie spotkali się w so-
botę 6 września w samo południe, 
na deptaku przy ul. Jarosława Dą-
browskiego, obok ławeczki Roma-
na Landowskiego. Do czytania 
i do odwiedzenia Wrześniowego 
Targowiska, które w tym samym 
czasie odbywało się w niecce przy 
ul. Łaziennej, zachęcała muzykują-
ca rodzina Pieczewskich. Człon-
kowie Bractwa Kurkowego oraz 
uczniowie Zespołu Szkół Budow-
lanych i Odzieżowych (któremu 
patronuje Henryk Sienkiewicz), 
przyszli w strojach nawiązujących 
do epoki opisywanej przez nobli-
stę. Uczniowie: Marta Brzóska 
i Eryk Płotka przypomnieli ży-
ciorys swojego patrona oraz pierw-
szego polskiego noblisty.

Wybrane fragmenty „Potopu” 
czytali: Katarzyna Mejna, se-
kretarz miasta, Urszula Wiery-
cho, dyrektor Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej, Leszek Trzciński 
i Marian Danecki z Bractwa 
Kurkowego, Krystian Nehre-
becki, dyrektor Centrum Kultu-
ry i Sztuki, Bożena Żywiecka, 
zastępca dyrektora ZSBiO, Ali-
cja Gajewska, dyrektor Fabryki 
Sztuk oraz Lidia Wasielewska, 
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 
12. Wszyscy czytali z ogromnym 
przejęciem, ale gdy wystąpił dyr 
Krystian Nehrebecki, kamienice 
wokół zadrżały w posadach…

Na zakończenie, swój ulubio-
ny fragment Trylogii mogli poczy-

RAZEM CZYTALIŚMY TRYLOGIĘ
W Tczewie, podobnie jak w około tysiącu polskich miast, wspólnie czytaliśmy „Trylogię” Henryka Sienkiewicza.

tać chętni. Każdy, kto przyszedł 
z książką, otrzymał pieczęć Na-
rodowego Czytania, którą spe-
cjalnie na tę okazję otrzymaliśmy 
od Prezydenta RP. 

Narodowe Czytanie było wspa-
niałą okazją, by raz jeszcze prze-
żyć zapierające dech w piersiach 
przygody Sienkiewiczowskich bo-
haterów. Duża liczba słuchaczy 
pokazała, że ten rodzaj literatury 
jest nam ciągle bliski. 

Spotkanie zakończyło się wspól-
nym zdjęciem miłośników Trylogii 
i spacerem śladami szwedzkimi, 
podczas którego przewodnikiem 
był Michał Kargul.

Spotkanie z Trylogią poprowa-
dziła Małgorzata Kruk z Sekcji 
Historii MBP.

Imprezę zorganizował Urząd 
Miejski w Tczewie wraz z Miejską 
Biblioteką Publiczną.

M.M.

Miłośnicy Trylogii pozowali do wspólnego zdjęcia

Tczewianie z zainteresowaniem 
słuchali fragmentów „Potopu”

Krystian Nehrebecki przeczytał 
fragment o zdradzie Radziwiłła

Muzykująca rodzina Pieczewskich zachęcała 
do wspólnego czytania i do odwiedzenia 
Wrześniowego Targowiska

Członkowie Bractwa Kurkowego przyszli w historycznych 
strojach
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Społeczeństwo

Działkowcy świętowali – okręgowe i miejskie dożynki w Tczewie
W Tczewie swoje święto plo-
nów obchodzili działkowcy 
z całego okręgu gdańskiego.

Okręgowy Dzień Działkowca zo-
stał połączony z XXII Tczewski-
mi Dożynkami Działkowymi. Do 
świętowania działkowcy zaprosili 
wszystkich mieszkańców Tczewa 
– plenerowa impreza odbyła się w 
sobotę 23 sierpnia na kanonce. 

Uroczystości rozpoczęły się 
mszą św. w kościele pw. św. Józe-
fa, skąd działkowcy poprowadze-
ni przez Kociewsko-Kaszubską 
Orkiestrę Dętą „Torpeda”, prze-
maszerowali na kanonkę. Przy-
witał ich Mirosław Pobłocki, 
prezydent Tczewa. – Świętujemy 
dzisiaj dożynki – podsumowuje-
my pracę na naszych działkach. 
Gratuluję wszystkim działkow-
com, którzy zostaną dzisiaj na-
grodzeni za swoją pracę, za pięk-
ne ogrody. Dziękuje wszystkim za 
przybycie i częściej zapraszam do 
gościnnego Tczewa – powiedział 
prezydent M. Pobłocki.

W Tczewie jest ok. 3,5 tysią-
ca działkowców, a w całym okrę-
gu gdańskim – 53 tys. Tczewskie 
ogrody zajmują ok. 150 hekta-
rów – to prawdziwe zielone płu-
ca miasta. 

Wszystkie tczewskie ogrody 
przygotowały stoiska, a w nich, to 
co najlepiej udało się podczas te-
gorocznych zbiorów – warzywa, 
owoce, kwiaty, niektórzy prezen-
towali także przetwory.

Prezydent Tczewa zachęcał 
do jedzenia jabłek – Urząd Miej-
ski w Tczewie włączył się do ak-
cji wspierania rodzimych sadow-
ników – mamy dla Państwa tonę 
jabłek – zachęcał prezydent rozda-
jąc owoce.

Dożynki były okazją do wrę-
czenia podziękowań i gratulacji 

ogrodom obchodzącym jubileusz. 
W tym roku 60-lecie obchodziły 
Rodzinne Ogrody Działkowe im. 
Obrońców Poczty Polskiej oraz 
Kolejarz, a ROD im. Władysława 
Sikorskiego – 35-lecie.

Za zasługi dla Polskiego Związ-
ku Działkowców odznaczeni zo-
stali: Stanisław Marciniak oraz 
Leon Dalig. Złote odznaki PZD 
otrzymali: Elżbieta Żyła, Ma-
ria Dietrich, Urszula Tobiańska 
– z ROD im. H. Sienkiewicza, Je-
rzy Blum, Zygmunt Ceglewski, 
Marian Adamczyk, Jerzy Les-
ner – z ROD „Nad Wisłą”, Gertru-
da Kostuch – prezes ROD im. H. 
Sienkiewicza, Bogdan Kierzkow-
ski – prezes ROD im. Obr. Poczty 
Polskiej, Roman Lewandowski – 
prezes ROD Kolejarz, Jan Szpara 
– prezes ROD im. W. Sikorskiego.

Ogłoszono wyniki i wręczono 
nagrody w konkursie na „Najład-
niejszą działkę miasta Tczewa”, 
który odbywał się pod patrona-
tem prezydenta Tczewa.

W kategorii: działki rekreacyjne: 
I miejsce otrzymali Alicja i Zygmunt 
Bielscy (ROD im. W. Witosa), II m. 
– Gerda Kaucka (ROD Nad Wisłą), 
III m. – Lech Trzciński (ROD im. 
W. Sikorskiego). W kategorii: dział-
ki warzywno–rekreacyjne I m. zdo-
byli Barbara i Zbigniew Wilczew-
scy (ROD im. J. Kasprowicza), II m. 
– Maria i Krzysztof Lubiszewscy 
(ROD im. H. Sienkiewicza), III m. 
Krystyna i Marek Kozikowie (ROD 
im. księcia Sambora. Wyróżnienie 
otrzymali Bogumiła i Paweł Cyrzo-
nowie (ROD im. W. Sikorskiego).

Nagrody wręczono także za 
„Najładniej zagospodarowane ROD 

Okręgu” i „Wzorową działkę Okrę-
gu”. Ogłoszono też wyniki zawodów 
wędkarskich i strzeleckich.

Na kanonce swoje stoiska mieli 
również myśliwi z koła Łowieckie-
go „Szarak” i „Kociewiak”, Koło 
Gospodyń Wiejskich ze Śliwin, 
Przychodnia „Rogowscy”, War-
sztaty Terapii Zajęciowej z ul. Wi-
gury, Dawny Tczewa. Ogromnym 
powodzeniem wśród najmłod-
szych cieszyły się stoisko straży 
miejskiej, policyjny radiowóz i dra-
bina strażacka.

Można było kupić miody z pa-
sieki w Pszczółkach oraz cebulki 
kwiatowe.

Oprawę muzyczną zapewniła 
„Wesoła Kapela”, a na zakończe-
nie wystąpiła grupa Retro Voice 
oraz Ola Wróbel. 

M.M.

Każdy z ogrodów chwalił się swoimi plonami

Prezydent Tczewa częstował jabłkami – podczas dożynek rozdaliśmy tonę tych owoców

Czesław Smoczyński – prezes Okręgowego Zarządu PZD 
w Gdańsku wręczył odznaczenia Stanisławowi Marciniakowi 
oraz Leonowi Daligowi
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l KLIMAKTERIUM 2 
 czyli MENOPAUZY SZAŁ!
11 października, o godz. 20.30
Bilety: 60 zł
Elżbieta Jodłowska powraca z no-
wym hitem! „Klimakterium 2 
czyli Menopauzy Szał” powstało 
na wyraźną prośbę publiczności, 
która chciała poznać dalsze losy 
bohaterek – już nie młodych, ale 
jakże młodych.

Wciąż walcząca z nadwagą, ale 
już nie bezrobotna Pamela i Zosia, 
zaradna pani domu, starym zwy-
czajem przybywają świętować ko-
lejne urodziny Maliny. Tym razem 
spotykają się w jej, dopiero co ot-
wartym, pubie. Brakuje tylko Kry-
chy, która też miała przybyć, ale... 
tego nie zdradzimy! Za to pojawia 
się, obdarzona liryczną duszą, An-
gela, która wraz z Maliną prowa-
dzi interes. Gdzie zaś zbierają się 
tak różne kobiety, które tyle czasu 
się nie widziały i mają sobie wie-
le do powiedzenia, tam jest głośno, 
śmiesznie i zaczyna się zabawa!

l TERESA WERNER 
– koncert

18 października godz. 16:00
Bilety: 45 zł
Teresa Werner pochodzi z Nakła 
Śląskiego. Całe jej życie zawodowe 
to praca w Zespole Pieśni i Tań-
ca „Śląsk”. Występowała na sce-
nach największych teatrów m.in. 
Carnegie Hall, Brodway. Koncer-
towała w wielu krajach: Stanach 
Zjednoczonych, Chinach, Japonii, 
Republice Południowej Afryki. 

Obecnie rozpoczęła nowy etap 
w swojej muzycznej karierze. Te-
resa Werner to gwiazda muzyki 
rozrywkowej, szczególnie popular-

na na Śląsku. Wiele jej utworów, 
m.in. „Miłość jest piękna”, „Dała-
bym Ci dała”, „Kocham swoje mo-
rze” – są regularnie emitowane w 
rozgłośniach radiowych i stacjach 
telewizyjnych. Obecnie artystka 
realizuje zupełnie nowe nagrania, 
które zaprezentuje podczas kon-
certu w Centrum Kultury i Sztu-
ki w Tczewie.

l VIII OFF JAZZ FESTIWAL
 Koncerty zespołów: 

Generaton Next oraz GRZE-
Grzegorz Nagórski Trio

25 października godz. 19:00
Bilety: 20 zł
Trio Grzegorza Nagórskiego
Zespół powstał w 2007 roku i dzia-
ła nieprzerwanie do chwili obecnej. 
Ma na swoim koncie dwa nagrania 
fonograficzne – płytę „Dedication” 
(2008), nagrodzoną w roku 2009 
nagrodą Fryderyka za Fonogra-
ficzny, Jazzowy Debiut Roku oraz 
nagraną w roku 2011 płytę „Over 
and over”. Na Tczewskim Festiwa-

lu formacja wystąpi w następują-
cym składzie:lider zespołu Grze-
gorz Nagórski, grający na puzonie 
i euphonium, Paweł Tomaszewski 
na organach oraz Adam Czerwiń-
ski na perkusji. Na program kon-
certu złożą się kompozycje Grze-
gorza Nagórskiego z nominowanej 
(w 3 kategoriach) do nagrody Fry-
deryka 2012 płyty „Over and over” 
jak również nowe kompozycje lea-
dera, oraz standardy jazzowe.

Generation Next
Generation Next to świeże spoj-
rzenie na muzykę jazzową. Zespół 
ten to nowoczesny akustyczny 
mainstream poszukujący prze-
strzeni, barw, wrażeń i wyjątko-
wych emocji.

W skład zespołu wchodzą: Piotr 
Schmidt – trębacz, Jacek Namy-
słowski – puzonista, Gabriel Nie-
dziela – gitarzysta, Tomasz Wendt 
– saksofonista tenorowy. Towarzy-
szą im: Francesco Angiuli (Wło-
chy) – kontrabas, Arek Skolik – 
perkusja.

ŚMIECHOTERAPIA 
Krystyna Sienkiewicz
Legenda polskiej sceny kabareto-
wej w prześmiesznym programie 
muzycznym. Najzabawniejsze mo-
nologi, doskonałe piosenki, humor 
najwyższych lotów, a to wszystko 
okraszone czarem i urokiem nie-
złomnej Krystyny Sienkiewicz, 
przy czynnym akompaniamen-
cie pianisty. Królowa kabaretu w 

Październik w Centrum Kultury i Sztuki

Czas pomyśleć o… sylwestrze

Pod koniec sierpnia ukazała się 
kolejna tczewska biografia do-
tycząca najnowszej historii mia-
sta – „Doktor Danuta Galewska 
1935–2012. Życie z pasją i w tro-
sce o bliźnich”, autorstwa Adama 
Galewskiego i Jana Kulasa.

Na publikację tę składają się 
m.in.: autobiografia bohaterki 
książki napisana w 1991 roku, bio-
gram wraz z kalendarium życia i 
działalności, wspomnienia osobi-
ste Danuty Galewskiej z działal-
ności solidarnościowej i pracy z 
alkoholikami. Cały rozdział zaję-
ły wspomnienia członków najbliż-
szej rodziny – syna Adama, współ-
autora książki oraz córki Ewy, po 
mężu Ruszkowskiej, dzięki któ-
rym dowiadujemy się więcej o ro-
dzinie Danuty Galewskiej.

Ciekawa z pewnością okaże 
się lektura kilkudziesięciu wspo-
mnień i relacji osób, które w spo-
sób bardzo bezpośredni i ser-
deczny przybliżyły czytelnikom 
niezwykłą indywidualność doktor 
Galewskiej i jej oddanie pacjen-
tom i wszystkim tym, którzy czę-
sto nie z własnej winy znaleźli się 
w trudnej sytuacji życiowej. Wy-
łania się z nich – jak piszą Adam 
Galewski i Jan Kulas w zakoń-
czeniu książki – „obraz Pani dok-
tor jako osoby dobrej i wrażliwej, 
prawej i szlachetnej, patrioty i pro-
fesjonalisty, jednym słowem du-
żej indywidualności z wielką pa-
sją społeczną. Jako lekarz i wielki 
społecznik doktor D. Galewska 
miała też wpływ na życie szeregu 
osób. Ten wpływ sprowadzał się 
nierzadko do tego, co najważniej-
sze, do ratowania ludzkiego życia 
lub przywrócenia jego elementar-
nych wartości”.

Zamieszczone w książce rela-
cje i wspomnienia przedstawiają 
Danutę Galewską jako dobrego 
człowieka, piękną i wspaniałą ko-
bietę, zaangażowanego lekarza, 
niezastąpioną matkę i babcię.

KAZIMIERZ ICKIEWICZ

Książka o doktor 
Danucie Galewskiej

Generation Next podczas ubiegłorocznego festiwalu Jazz nad Odrą

ŚMIECHOTERAPIA Z KRYSTYNĄ SIENKIEWICZ
O–peretkowo, K–abaretowo, M–usicalowo
Centrum Kultury i Sztuki, Tczew ul. Wyszyńskiego 10
31 grudnia (środa), godz. 19:30
Bilety: 60 zł

wyśmienitej formie, uwielbiana 
przez publiczność, wciąż zachwy-
ca swoim temperamentem.  W 
swoim około godzinnym recita-
lu rozbawia publiczność nie tylko 
śpiewając, ale również pląsając w 
rytm znanych wszystkim szlagie-
rów. Będzie miał szczęście ten, kto 
usiądzie w pierwszym rzędzie i 
który zostanie porwany przez Pa-
nią Krysię do wspólnych tańców.
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Społeczeństwo

W tczewskim policealnym Me-
dycznym Studium Zawodowym 
wręczono dyplomy prawie stu 
pierwszym absolwentom takich 
specjalności, jak: opiekun medycz-
ny, asystentka stomatologiczna, 
technik masażysta, opiekunka 
dziecięca, a w kolejce czekają: hi-
gienistka stomatologiczna, tech-
nik sterylizacji medycznej, tera-
peuci zajęciowi. 

Medyczne Studium Zawodowe 
ma już trzy lata. Funkcjonuje na 
prawach i obowiązkach szkół pub-
licznych. Organizując je, tczew-
skie CKZ „Nauka”, skorzystało z 
uprawnień nadanych przez Mi-
nistra Zdrowia. Jak każda szko-
ła zobowiązana do kierowania się 
zasadami szkoły publicznej, CKZ 
„Nauka” i jej szkoły medyczne 

Na spotkanie, które odbyło się 
26 sierpnia, przybył również 

Mirosław Pobłocki, prezydent 
Tczewa. Seniorów i gości przywi-
tała Julita Jakubowska, dyrek-
tor MOPS w Tczewie. – Wybory 
już na stałe wpisały się w roczny 
kalendarz imprez miejskich. Do 
tej pory odbyło się 11 Gal Finało-
wych, w których wzięło udział 133 
seniorów. Na widowni zasiada co 
roku 500 gości. Imprezę wspiera-
ją niezawodni sponsorzy. W przy-
gotowaniach do Wyborów uczest-
niczy wiele osób, które dbają o 
przygotowanie seniorów do wystę-
pów, pomagają w wykonaniu stro-
jów, scenografii, przygotowują pro-
gram artystyczny – podkreśliła 
dyrektor MOPS. 

– Nasze doświadczenia wska-
zują, że seniorzy potrafią aktywnie 
spędzać czas, np. tańczyć w zespo-
łach, śpiewać w chórach, działać 
charytatywnie, podróżować, a przy 
tym znajdują czas dla najbliższych. 
Są radośni, twórczy, pełni optymi-
zmu i życiowej werwy, zawsze goto-
wi zmieniać stereotypy o starości – 
dodała J. Jakubowska.

W tym roku mija 25-lecie po-
wstania Komitetu Obywa-

telskiego Miasta Tczewa. Przygo-
tował on program i przeprowadził 
zwycięską kampanię samorządo-
wą w 1990 roku. 

Rodowód Komitetu Obywatel-
skiego Miasta Tczewa wiążę się 
z działalnością podziemnej NSZZ 
„Solidarność”. Jej organem praso-
wym była zakazana wtedy „Ga-
zeta Tczewska”. Animatorzy odra-
dzającej się w 1989 r. „Solidarności” 
przeprowadzili w naszym mieście 
zwycięską kampanię wyborczą 
poseł Olgi Krzyżanowskiej. 

Po zwycięskich wyborach par-
lamentarnych z 4 czerwca 1989 r. 
w Tczewie postanowiono konty-
nuować działalność prosamorzą-
dową. Początkowo zawiązał się 
Obywatelski Ruch Samorządowy 
Okręgu Tczew–Starogard Gdań-
ski–Pruszcz Gdański. Jedną 
z najbardziej zaangażowanych 
osób w tworzenie ORS był Cze-
sław Czyżewski. 

20 lipca 1989 r. powołano Ko-
mitet Obywatelski Miasta Tcze-
wa. Jego sygnatariuszami było 
24 działaczy z środowisk NSZZ 
„Solidarność”, podziemnej opozy-
cji i Ruchu Młodzieży Niezależ-
nej. Wkrótce wybrano przewod-
niczącego komitetu w osobie niżej 
podpisanego i jego zastępcę Fer-
dynanda Motasa. Komitet uak-
tywnił liczne środowiska społecz-
ne. Odbywano debaty społeczne 
i przygotowywano się do wyborów 
samorządowych.

W ciągu kilku miesięcy Ko-
mitet Obywatelski Miasta Tcze-
wa wypracował program wybor-
czy dla Tczewa i przeprowadził 
nabór kandydatów na radnych. 
7 kwietnia 1990 r. przeprowadzo-
no prawybory – wyłoniono 32 kan-
dydatów listy „solidarnościowo-
obywatelskiej” do Rady Miejskiej.

27 maja 1990 r. odbyły się de-
mokratyczne wybory do rad 
gmin. Lista solidarnościowo-oby-
watelska uzyskała 27 mandatów 
w 32-osobowej Radzie Miejskiej 
w Tczewie.  

W czerwcu 1990 r. wybra-
no władze samorządowe Tczewa. 
Przewodniczącym Rady Miejskiej 
został Jan Kulas, a wiceprzewod-
niczącymi wybrano Romana Boja-
nowskiego i Grzegorza Dworaka. 
Z kolei Ferdynand Motas prawie 
jednomyślnie został wybrany pre-
zydentem miasta. Wśród nowych 
radnych znajdował się obecny pre-
zydent Tczewa Mirosław Pobłocki. 

JAN KULAS

25–lecie tczewskiego 
Komitetu Obywatelskiego

Tczewscy seniorzy łamią stereotypy o starości

Szkoły medyczne powróciły do Tczewa

Seniorzy zaprosili na spotkanie m.in. prezydenta Tczewa

W Zespole Opiekuńczym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie odbyło się 
niezwykłe spotkanie. Przybyło na nie 50 seniorów, którzy uczestniczyli w Wyborach 
Miss i Mistera Złotego Wieku w edycjach 2004–2014 oraz zaproszeni goście. 

Podczas spotkania seniorzy 
wspominali swój udział w minio-
nych edycjach, śpiewali, tańczy-
li, recytowali i dziękowali za mo-
bilizację do aktywności w złotym 
wieku. Wzięli udział w zabawach 
ruchowych, które prowadziła 
Magdalena Pichlak z Zespołu 
Opiekuńczego.

Gościem specjalnym spotka-
nia była Barbara Siejka, któ-
ra od 27 lat mieszka i pracuje 

we Francji. Śpiewa w operze w 
Nicei oraz zajmuje się pracą pe-
dagogiczną. Barbara Siejka wy-
konała trzy pieśni, w tym dzie-
ła Chopina. Akompaniował pan 
Tadeusz Abt, także gość spe-
cjalny spotkania.

Seniorzy, uczestnicy Wyborów 
Miss i Mistera Złotego Wieku za-
praszają wszystkich chętnych do 
udziału w kolejnych Galach Fina-
łowych.

M
O

P
S

Po nieomal ćwierćwieczu 
do Tczewa powróciło szkol-
nictwo medyczne. Wpraw-
dzie pielęgniarki kształcone 
są obecnie wyłącznie w szko-
łach wyższych, ale dzięki sta-
raniom Centrum Kształce-
nia Zawodowego „Nauka”, 
absolwenci szkół średnich te-
raz mogą zdobyć prawa do 
wykonywania pozostałych, 
zawodów medycznych, na-
uczanych na tzw. poziomie 
przeddyplomowym. 

Pracownia do nauki w zawodzie asystentka stomatologiczna

podlegają nadzorowi Pomorskiego 
Kuratora Oświaty.

Podstawą do uzyskania pań-
stwowych uprawnień do naucza-
nia w tym zakresie było m.in. za-
akceptowanie przez Ministra 
Zdrowia szczegółowego planu 
kształcenia teoretycznego i prak-
tycznego, zapewnienie pełnowar-
tościowych praktyk zawodowych, 
a także zorganizowanie wyso-
ko kwalifikowanej kadry pedago-
gicznej i odpowiednich warunków 
kształcenia, zwłaszcza specjali-
stycznych pracowni zawodowych. 
Wszystkie te warunki zostały 
spełnione, co potwierdzają uzy-
skane w Ministerstwie Zdrowia 
certyfikaty przyznane przez De-
partament Oświaty i Szkolnictwa 

Wyższego. Szkoły otrzymały tak-
że formalne zgody kuratora.

Znane są już ogólnokrajowe  
wyniki egzaminów w szkołach 
medycznych stopnia przeddyplo-
mowego. Najlepiej w kraju wy-
padli absolwenci Medycznego Stu-
dium Zawodowego – zdali wszyscy, 
a ponad 80 proc. słuchaczy uzy-
skało najwyższe noty z egzami-
nów pisemnych i praktycznych.

Medyczne Studium Zawodowe 
jest zespołem szkół dla każdego, 
kto ma wykształcenie średnie, nie-
zależnie od wieku. Atrakcyjny jest 
także system kształcenia – moż-
liwy zarówno w trybie dziennym, 
jak weekendowym. Jest to naucza-
nie bezpłatne. 

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

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

nym wyposażeniem i media-
mi za 25 zł od m2

COWORKING
• Biurko i komputer dla Ciebie, 

adres dla firmy oraz internet 
od 100 zł miesięcznie

KONSULTACJE 
I DORADZTWO:
• Konsultacje z zakresu poszu-

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

łecznej, w każdy wtorek 
i czwartek w godz. 13:00–
17:00, pok. 18.

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

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

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

• Biuro oddziału Pracodawców 
Pomorza

Sieć Powiatowych Centrów In-
formacyjnych to 12 punktów 

informacyjnych. Obejmuje ona 
swoim zasięgiem dwanaście po-
wiatów województwa pomorskie-
go, w tym powiat tczewski. Sieć 
PCI powstała w ramach projektu 
unijnego z inicjatywy dwóch fun-
duszy samorządowych: Pomor-
skiego Funduszu Pożyczkowego 
Sp. z o.o. oraz Pomorskiego Regio-
nalnego Funduszu Poręczeń Kre-
dytowych Sp. z o.o. Oba fundusze 
są  organizacjami  non–profit, a ich 
głównym udziałowcem jest samo-
rząd województwa pomorskiego. 

Tczewskie biuro Sieci PCI 
udziela bezpłatnych informacji na 
temat możliwości finansowania 
działalności gospodarczej na eta-
pie jej tworzenia lub rozwijania. 
Dużym zainteresowaniem wśród 
przedsiębiorców i starterów cieszą 
się produkty finansowe dla firm 
w ramach Inicjatywy JEREMIE. 

Istota Inicjatywy JEREMIE 
oparta jest na tzw. mechanizmie 
zwrotnym. Dla przedsiębiorców 
i starterów oferowane są tzw. in-
strumenty zwrotne np. pożyczki 
lub poręczenia. 

Dla wielu przedsiębiorców  JE-
REMIE gwarantuje pierwsze re-
alne środki na uruchomienie lub 
rozwój firmy. Zgodnie z ideą pro-
gramu produkty JEREMIE są 
głównie dla tych podmiotów, które 
mają największe trudności w po-
zyskaniu kapitału inwestycyjne-
go (np. krótki okres funkcjonowa-
nia firmy na rynku, brak historii 
kredytowej, niewystarczająca 
możliwości zabezpieczenia kredy-
tu bankowego).

Fundusze Jeremie dla przedsiębiorczych

Pieniądze można pozyskać 
stosunkowo łatwo w przeciwień-
stwie na przykład do dotacji. Ni-
skie oprocentowanie pożyczki 
czy poręczenia  nie stanowi duże-
go obciążenie dla firm, zwłaszcza 
tych nowych. Przedsiębiorcy pozy-
skane środki wydatkują w sposób 
przemyślany – najczęściej na start 
działalności gospodarczej lub za-
kupy inwestycyjne.

JEREMIE jest sztandaro-
wym produktem Pomorskiego 
Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o.  
To właśnie w ramach tego pro-
gramu spółka jako pierwsza w re-
gionie zaczęła oferować pożyczki 
z oprocentowaniem niższym niż 
rynkowe – w ramach pomocy de 
minimis. 

Wobec bardzo dużego zainte-
resowania produktami pożycz-
kowymi JEREMIE Fundusz 
wnioskował o rolowanie środków 
w ramach umowy JEREMIE – co 
oznacza, że zwracane przez przed-
siębiorców środki z pożyczek będą 
ponownie  przeznaczane na po-
życzki dla kolejnych podmiotów. 

Dotychczas ponad 1100 firm 
skorzystało z pożyczek JEREMIE 
na kwotę ponad 86,7 mln zł. Duży 
odsetek wsparty firm – bo ponad 
500 – stanowią starterzy, którzy 
dostali wsparcie łącznie kwotą 
prawie 29 mln zł.

W celu pozyskania szerszego 
zakresu informacji na temat 
instrumentów finansowych, 
zapraszamy do najbliższe-
go punktu PCI Tczew, który 
znajduje się w Domu Przed-
siębiorcy w Tczewie I piętro 
pokój nr 17 tel./fax 58 562 34 
68, tel. kom. 607 927 167.

Już wkrótce obchody Światowe-
go Tygodnia Przedsiębiorczo-

ści w Domu Przedsiębiorcy, w tym 
roku przypadają one w dniach 17–
21 listopada – dlatego już dziś za-
rezerwuj swój czas wolny. 

Światowy Tydzień Przedsię-
biorczości jest ogólnoświatową ini-

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2014
cjatywą, która ma na celu wspie-
ranie postaw przedsiębiorczych 
wśród młodzieży. W tym samym 
czasie, na całym świecie odbywa-
ją się tysiące spotkań i wydarzeń. 
Wszystkie skierowane są do mło-
dych ludzi – uczniów, studentów, 
osób które zainteresowane są za-

łożeniem własnej działalności go-
spodarczej lub wzbogaceniem 
swojej wiedzy, nabyciem umiejęt-
ności, które później mogą być wy-
korzystane na rynku pracy. 

Pełen harmonogram wkrótce 
na naszej stronie: www.dp.tczew.pl 

Więcej informacji w Domu 
Przedsiębiorcy w Tczewie, w Biu-
rze Wspierania Przedsiębiorczo-
ści, przy ul. Obrońców Wester-
platte 3, I piętro, pokój 14 lub 16, 
w godzinach pracy urzędu.
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W konkursie pod hasłem „Lider segreguje i odzyskuje” zorganizo-
wanym w roku szkolnym 2013/2014 przez Pracownię Edukacji Ekolo-
gicznej Urzędu Miejskiego w Tczewie udział wzięli uczniowie z siedmiu 
szkół podstawowych i trzech gimnazjów. 

Celem konkursu było kształtowanie nawyku segregacji odpadów 
komunalnych oraz pokazanie dużego zaangażowania poszczególnych 
uczniów i klas w realizację programów ekologicznych dotyczących se-
lektywnej zbiórki odpadów tj.: „ Moje Miasto bez odpadów”, „Recykling 
w mojej szkole” i konkursie „Zakręcone, odkręcone”. 

Szkolni koordynatorzy zgłaszali uczniów i klasy, które zebrały naj-
więcej surowców wtórnych.

Konkurs rozgrywany był w kategorii:

► zespołowej pn. „Najskuteczniejsza klasa” 
– udział wzięło 179 klas
Najlepsze wyniki na rzecz selektywnej zbiórki odpadów osiągnę-

ły klasy:

Doceniając osiągnięte wyniki w kategorii zespołowej przyzna-
no nagrody:
I miejsce: sfinansowanie kosztu autokaru do wysokości 800 zł
II miejsce: sfinansowanie kosztu autokaru do wysokości 700 zł
III miejsce: sfinansowanie kosztu autokaru do wysokości 600 zł
IV miejsce: sfinansowanie kosztu autokaru do wysokości 500 zł

► indywidualnej pn. „Najefektywniejszy uczeń” 
– udział wzięło 3002 uczniów
Najefektywniejsi w zbiórce surowców wtórnych zostali nagrodzeni 

(tabela na str. obok u góry).
W drugiej tabeli (na dole) na stronie obok ujęto pozostałych uczniów 

nagrodzonych bonami o wartości 40 zł lub nagrodami rzeczowymi:

Urząd Miejski w Tczewie gratuluje nagrodzonym oraz wszystkim 
uczestnikom konkursu osiągniętych wyników. Dziękuje szkolnym ko-
ordynatorom za ogrom pracy i zaangażowanie na rzecz selektywnej 
zbiórki.

Zapraszamy uczniów i koordynatorów szkolnej zbiórki surowców 
wtórnych do wzięcia udziału w II edycji Konkursu pt. „Lider segreguje 
i odzyskuje”, która rozpocznie się od września 2014 r. 

Programy ekologiczne kontynuowane w roku szkolnym 2014/2015:

1. XIV edycja programu „Moje miasto bez odpadów”
Zbiórka: makulatury, butelek plastikowych, puszek aluminiowych. 
Odbiorcami wysegregowanych surowców wtórnych są:
• Punkt Skupu Surowców Wtórnych w Tczewie 

przy ul. Rokickiej 15, nr tel. 58 531 06 57, tel. kom. 603 946 909. 
 Transport odbywa się w oparciu o wcześniejsze telefoniczne zgłosze-

nie szkoły o zebraniu dużej ilości odpadów. Ponadto istnieje możli-
wość oddania surowców osobiście pod wskazany adres z podaniem 
szkoły, na konto której mają być zaliczone surowce wtórne. 

• Firma PHU LEMAR, przy ul. Rokickiej 14 (nr tel. 58 530 11 44), 
która posiada zezwolenie na zbieranie opakowaniowych surowców 
wtórnych. Istnieje również możliwość zdawania zebranych odpadów 
na konto wskazanej szkoły. 

• 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.

2. III edycja programu „Recykling w mojej szkole”
• Zbiórka kartridży i tonerów do drukarek.
 Kontakt: Przedsiębiorstwo Techniczno–Handlowe „TECHNIKA” 

sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach, 44–102 Gliwice, ul. Toszecka 2, 
tel. (32) 338 38 30. 

 http://www.kzt.oswiata.org.pl/ zakładka KZT /komputery za tonery/ 
lub inny wybrany odbiorca posiadający pozwolenie na pro-
wadzenie działalności.

• Zbiórka baterii.
 Kontakt: REBA Organizacja Odzysku SA, 02–954 Warszawa, 

ul. Kubickiego 19 /16 , Infolinia: 801–363–373, 
dla telefonów komórkowych (48) 370–22–17 
biuro: 22 550 61 08, e–mail: biuro@reba.pl, fax (22) 550 61 09

3. XII edycja Konkursu „Zakręcone odkręcone”
• Zbiórka plastikowych nakrętek. 
 Odbiór surowców wtórnych – Punkt Skupu Surowców Wtór-

nych, ul. Rokicka 15 lub w firmie PHU LEMAR ul. Rokicka 14
Pozyskane środki finansowe przekazane zostaną przez odbiorców od-
padów uczestnikom wyżej wymienionych programów i konkursów na 
realizację zadań proekologicznych.

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

Konkurs rozgrywany jest w kategorii:
• Indywidualnej pn. „Najefektywniejszy uczeń” 
• Zespołowej pn. „Najskuteczniejsza klasa”
Celem konkursu jest kształtowanie nawyku segregacji odpadów ko-
munalnych oraz pokazanie dużego zaangażowania poszczególnych 
uczniów oraz klas w realizację programów ekologicznych dotyczących 
selektywnej zbiórki odpadów.

Czas trwania konkursu: zbiórka surowców wtórnych w ramach 
konkursu rozliczana będzie za wyniki uzyskane od września 2014 r. do 
15 maja 2015 r.

Zapraszamy uczniów, rodziców i nauczycieli 
do kontynuacji w roku szkolnym 2014/2015 programów 
dotyczących selektywnej zbiórki odpadów

Miejsce Klasa / Szkoła
Koordynator

Ilość zebranych
surowców 

wtórnych [kg]

Ilość 
[kg/ucznia]

I miejsce
Klasa III E z SP nr 12

Koordynator:
Agnieszka Grzella

4850 173 

II miejsce
Klasa II C z SP nr 12

Koordynator:
Agnieszka Grzella

2650 139 

III miejsce
Klasa VI E z SP nr 12

Koordynator:
Agnieszka Grzella

2457  98

IV miejsce
Klasa V A z SP nr 2

Koordynator:
Marcin Miotke

1751 88

Laureaci konkursu 
pt. „Lider segreguje i odzyskuje”
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Środowisko

Szkoła Imię i nazwisko ucznia Klasa

Łączna ilość 
zebranych 
surowców 

wtórnych w kg

Miejsce
Nagroda – karta 

upominkowa 
o wartości [zł.]

Koordynator

Gimnazjum nr 1 Fabian Szreder III C 1300 I 100 Hanna Grabowska
SP nr 12 Kacper Tibus IV A 1029 II 80 Agnieszka Grzella
SP nr 12 Kamila Jęczmień V D 832 III 70 Agnieszka Grzella
SP nr 12 Michał Zieliński II E 823 III 70 Agnieszka Grzella
SP nr 2 Szymon Zurawski VI A 811 III 70 Marcin Miotke

Gimnazjum nr 2 Radosław Birna II C 808 III 70 K. Świątkowska
Gimnazjum nr 1 Aleksandra Jasińska II B 750 IV 60 Hanna Grabowska

SP nr 12 Julia Ucińska VI D 674 V 50 Agnieszka Grzella
SP nr 2 Kacper Koitka V A 623 V 50 Marcin Miotke
SP nr 11 Nikola Grabowska I E 485 V 50 B. Pawłuszewicz
SP nr 8 Krzysztof Jeśman VI B 472 V 50 Izabela Hinz

Gimnazjum nr 3 Adam Mitrus II D 467 V 50 Ewa Szwaczka
SP nr 8 Tamara Krakowiak IV B 432 V 50 Izabela Hinz
SP nr 11 Maja Ormińska I B 428 V 50 B. Pawłuszewicz
SP nr 12 Amelia Kwiatkowska II B 423 V 50 Agnieszka Grzella

Szkoła Imię i nazwisko ucznia Klasa Nagroda – karta 
upominkowa o wartości [zł.] Koordynator

Gimnazjum nr 3 Emilia Nawrocka II C 40 Ewa Szwaczka
Gimnazjum nr 3 Kacper Wieczorek III E 40 Ewa Szwaczka
Gimnazjum nr 3 Bartłomiej Sigda III I 40 Ewa Szwaczka
Gimnazjum nr 3 Mikołaj Prętki II D 40 Ewa Szwaczka

SP nr 2 Kacper Wiśniewski VI A 40 Marcin Miotke
SP nr 2 Buchholz Julian V A 40 Marcin Miotke
SP nr 2 Julia Pięta V D 40 Marcin Miotke
SP nr 5 Kinga Listewnik III B 40 Anna Chyła
SP nr 5 Zuzanna Kosior II B 40 Anna Chyła
SP nr 7 Kinga Marchel IV A 40 Cezary Wójcik

Gimnazjum nr 2 Miłosz Walkowiak II A 40 K. Świątkowska
Gimnazjum nr 2 Dawid Bednarczyk II C 40 K. Świątkowska

SP nr 8 Julia Tryka VI B 40 Izabela Hinz
SP nr 8 Paulina Lipińska VI B 40 Izabela Hinz
SP nr 8 Sandra Lipińska III B 40 Izabela Hinz
SP nr 8 Weronika Łaszewska VI A 40 Izabela Hinz
SP nr 5 Joanna Latocha VI A nagroda rzeczowa Anna Chyła
SP nr 7 Kacper Górski III B nagroda rzeczowa Cezary Wójcik
SP nr 7 Patryk Piszczyński III A nagroda rzeczowa Cezary Wójcik
SP nr 7 Fabian Godlewski II B nagroda rzeczowa Cezary Wójcik
SP nr 7 Natalia Peplińska II A nagroda rzeczowa Cezary Wójcik
SP nr 8 Maciej Grzegorczyk II A nagroda rzeczowa Izabela Hinz
SP nr 8 Alina Szewc III A nagroda rzeczowa Izabela Hinz
SP nr 8 Jan Chełchowski IV A nagroda rzeczowa Izabela Hinz
SP nr 8 Jakub Sabowski IV A nagroda rzeczowa Izabela Hinz
SP nr 8 Miłosz Siedlecki IV A nagroda rzeczowa Izabela Hinz
SP nr 10 Amelia Zakrzewska I B nagroda rzeczowa Iwona Irzyk
SP nr 10 Karol Kuncewicz IV A nagroda rzeczowa Paulina Hejnowska
SP nr 10 Szymon, Błażej Kirszenstein IV C nagroda rzeczowa Irzyk, Hejnowska

Gimnazjum nr 1 Agata Bucholc I D nagroda rzeczowa Hanna Grabowska

Laureaci konkursu w kategorii „Najefektywniejszy uczeń”
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…Niemniej ciekawie, a jeszcze bar-
dziej ambitnie zapowiada się pre-
miera drugiego, większego zespołu: 
amatorskiego teatru eksperymen-
talnego, którym kieruje Tadeusz 
Gajda [zwany Wajda – dop. MK]. 
Na początek, na scenie – w lutym 
„Taka miłość” Kouhouta. Ma to być 
coś nowego, innego, zaprzeczającego 
tradycji amatorskich zespołów gra-
jących gorzej lub lepiej, ale zawsze w 
konwencji ogromnie realistycznej. I 
chyba będzie. Uwierzyłam w to, słu-
chając młodych tczewian. Będzie – 
pod warunkiem naturalnie, że wy-
trwają w swoim zapale…

Fragmentem artykułu „Grupa 
dwunastu >>gniewnych<< mło-
dych ludzi” z „Dziennika Bałty-
ckiego” (1959 rok) rozpoczniemy 
próbę przyjrzenia się życiu teatral-
nemu Tczewa po drugiej wojnie 
światowej. Dodać należy, że we 
wspomnianym tekście mowa jest 
też o aktywności „Teatrzyku Non-
sensu” kierowanego przez Pio-
tra Bartkowskiego. Oczywiście te 
dwa teatry, jak i inne, o których bę-
dziemy pisać, skupione były przy 
Domu Kultury Kolejarza, przed-
wojennej Hali Miejskiej, później-
szym Miejskim Domu Kultury 
Robotniczej, a obecnie Centrum 
Kultury i Sztuki. 

Jednakże pierwsze powojenne 
amatorskie przedstawienie tea-
tralne, jak podaje Jan Mrozek, zo-
stało wystawione w sali Domu św. 
Józefa przy ob. ul. Gdańskiej 4, a 
była to pięcioaktowa sztuka „Cha-
ta za wsią” J. I. Kraszewskiego. 

Sceny z życia miasta

KULTURA: „Teatr” (cz. 2)

Na podstawie:
Archiwum Instytutu Pamięci Na-

rodowej w Gdańsku, 05/4, t. 13, Spra-
wozdanie z pracy polityczno–wycho-
wawczej na terenie powiatu tczewskiego 
za okres od 5.03.1947 do 1.04.1947 r., 
26.III.1947, k. 16.

Archiwum Państwowe w Gdańsku, 
KP PZPR, 2658/55, Sprawozdanie Wy-
działu Propagandy KP PZPR w Tczewie, 
b.d., k. 188.

Materiały źródłowe Sekcji Historii 
Miasta Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Tczewie, sygn. DŻS XIV5.

(gab), Tydzień Teatru w Tczewie, 
„Głos Wybrzeża”, 1971 (21.04).

Gąsiorek Katarzyna, Baj i „Piątka”, 
[w:] Przetrwać w pamięci innych. 80–le-
cie Szkoły Podstawowej nr 5 im. Adama 
Mickiewicza w Tczewie 1930–2010, pod 
red. Gabrieli Makać, Tczew–Pelplin 
2010, s. 63–71.

I. T., Grupa dwunastu >>gniew-
nych<< młodych ludzi, „Dziennik Bałty-
cki”, 1959, nr 309 (27–28.12).

Landowski Roman, Monografia Sce-
ny Literackiej „Propozycje” w Tczewie w 
latach 1964–1975. Praca napisana pod 
kierunkiem dr Danuty Żebrowskiej, 
Gdańsk 1976 (mps).

Mrozek Jan, Wspomnienia Jana z 
Tczewa, Tczew 1985 (mps).

(r), IV Tczewskie Spotkania Teatral-
ne, „Głos Wybrzeża”, 1975 (26.09).

Ziółkowski Józef M., Roman Lan-
dowski dla Tczewa, Kociewia i Pomorza, 
Tczew 2012.
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Mrozek przedstawia ponadto kuli-
sy działalności powstałego w 1948 
roku Amatorskiego Koła „Scena”, 
które rozwiązało się pod wpływem 
nacisków politycznych. 

Przez ponad trzydzieści lat 
znaczącą rolę na niwie teatralnej 
odgrywał Zespół Teatralny „Baj”, 
którego spiritus movens był Hen-
ryk Lemka, instruktor teatral-
ny, reżyser, konferansjer i działacz 
kulturalny, późniejszy kawaler me-
dalu Pro Domo Trsoviensi. Młodzi 
aktorzy rekrutowali się przeważ-
nie z uczniów Szkoły Podstawowej 
nr 5 w Tczewie. Teatrzyk oficjalnie 
zainaugurował swą działalność 12 
stycznia 1967 roku. Henryk Lem-
ka miał też współpracowników z 
Tadeuszem Abtem na czele, któ-
ry zajmował się oprawą muzyczną. 
Około czterysta pięćdziesiąt przed-
stawień teatrzyku dziecięcego obej-
rzało ponad sto dwadzieścia tysięcy 
widzów. „Baj” ma na swoim koncie 
osiem spektakli premierowych – 
bajek: „Za siedmioma górami, za 
siedmioma lasami”, „Królewna 
Śnieżka i sześciu krasnoludków”, 
„O dzielnym szewczyku Dratew-
ce”, „Kopciuszek”, „Królowa Śnie-
gu”, „Kot w butach”, „Basia i Azo-
rek”, „Śpiąca królewna”.

Nieco wcześniej, bo od 1964 
roku działała Scena Literacka 
„Propozycje” – teatr poezji. Pierw-
szym samodzielnym występem 
była estrada poetycka „Spotkanie 
pod brzozą” dnia 5 kwietnia 1965 
roku. Bodaj najpopularniejszym 
i wzbudzającym najgorętsze dys-

kusje jest widowisko publicystycz-
ne „My z drugiej połowy XX wie-
ku”, stanowiące mozaikę tekstów, 
zarówno tych o wysokim pozio-
mie, jak utwory poetki z Kociewia 
– Małgorzata Hillar oraz tych za-
czerpniętych z poradników serco-
wych, reportaży i ogłoszeń praso-
wych. To przedstawienie o miłości i 
jej różnym pojmowaniu. Zespół ist-
niał głównie pod egidą Domu Kul-
tury Kolejarza, ale były też okre-
sy, kiedy przynależał do Klubu 
Kultury „Polmo”, Klubu Między-
spółdzielnianego „Starówka”. Brał 
udział w przeglądach i festiwalach 
o wymiarze lokalnym i krajowym 
oraz uświetniał obchody i roczni-
ce państwowe, a funkcjonował do 
1975 roku.

Oczywiście koła teatralne dzia-
łały m.in. przy szkołach, świet-
licach, a nawet Komendzie Po-
wiatowej Milicji Obywatelskiej. Z 
dokumentacji udostępnionej przez 
doktoranta Uniwersytetu Gdań-
skiego Marcina Kłodzińskiego 
wynika, że w 1951 roku istniało w 
powiecie tczewskim 30 zespołów 
teatralnych.

W Sekcji Historii Miasta biblio-
teki znaleźć można artykuły pra-
sowe mówiące o organizowanym 
w naszym mieście Spotkaniach 
Teatralnych, które umożliwia-
ły nie tylko oglądanie spektakli 
w wykonaniu profesjonalnych te-
atrów, ale również dawały szansę 
na spotkania z aktorami i ludźmi 
teatru. W programie znalazł się 
ponadto adresowany do młodzieży 
Turniej Melpomeny. Wśród zgro-
madzonych w książnicy dokumen-
tów życia społecznego zachowały 
się szczątkowe informacje o Od-

dziale Powiatowym Towarzystwa 
Kultury Teatralnej, które organi-
zowało np. Miesięczne Spotkania 
Teatralne (dane za 1975 rok). 

M. K.
SEKCJA HISTORII MIASTA

MBP W TCZEWIE

Fragment „Pomyłek” w wykonaniu Sceny Literackiej 
„Propozycje”, 1966 rok. Na zdj. Roman Birna, Ewa Kac, 
Zygmunt Zander. Źródło: kronika Sceny Literackiej 
„Propozycje” za lata 1964–1968, k. 32

Źródło: Kronika „Ziemia Tczewska” Józefa Dylkiewicza, 
księga II, s. 75

Errata do art. w numerze 7/278, s. 18
2. kolumna tekstu, wers 13.: 
Jest: „Podczas sprowadzania zwłok 
Sienkiewicza do Polski…”
Winno być: „Podczas sprowadzania 
zwłok Słowackiego do Polski…”
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KONKURS FOTOGRAFICZNY

TERMIN:

31 PAŹDZIERNIKA 2014 

BIURO KONKURSU:

Urz!d Miejski w Tczewie � Biuro Rzecznika Prasowego

pl. Marsza�ka Pi�sudskiego 1, 83-110 Tczew, tel. 58 77-59-322

O NAGRODĘ PREZYDENTA TCZEWA
„CZTERY PORY ROKU W TCZEWIE – KALENDARZ 2015”

Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.wrotatczewa.pl

NAGRODA GŁÓWNA:
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