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Tczew stał się w tym roku stolicą polskich działkowców. Byliśmy gospodarzami 
i współorganizatorami Krajowych Dni Działkowca. 29 sierpnia na tczewski Bul-
war Nadwiślański zjechało ok. 700 delegatów z całej Polski, w imprezie chętnie 
wzięli udział także mieszkańcy Tczewa. Na uroczystość przybyła też premier Ewa 
Kopacz. Na ręce prezydenta Tczewa Mirosława Pobłockiego z całej Polski spły-
nęły podziękowania i gratulacje za bardzo dobrą organizację przedsięwzięcia. 
Tczew stawiany jest za wzór współpracy między działkowcami i samorządem. 
Jak napisał Eugeniusz Kondracki, prezes Polskiego Związku Działkowców, była 
to jedna z najlepszych imprez w historii Związku.

TCZEW STOLICĄ DZIAŁKOWCÓW
	 Tczew	zdobył	drugie		

miejsce	w	konkursie		
„Gmina	przyjazna		
rowerzystom”

	 Finał	budżetu		
obywatelskiego	2015

	 Prezydent	Tczewa		
wyróżniony	przez	ministra	
administracji	i	cyfryzacji

	 Radni	uchwalili	plan		
zagospodarowania		
przestrzennego	dla	terenu	
byłych	koszar

	 In	Memoriam	–	po	raz	
czternasty	w	Tczewie		
odbył	się	Festiwal		
Grzegorza	Ciechowskiego
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Tczewianie głosowali w 
28 obwodach, w tym 3 
to obwody zamknięte 
(szpitale).

Na pytania:
• czy jesteś za wpro-

wadzeniem jedno-
mandatowych okrę-
gów wyborczych  
w wyborach do Sej-
mu – TAK odpowie-
działy 2933 osoby, 
NIE – 838; 

• czy jesteś za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowa-
nia partii politycznych z budżetu państwa – TAK odpowiedziało 
670 osób, NIE – 3104; 

• czy jesteś za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpli-
wości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść 
podatnika – TAK odpowiedziało 3578 osób, NIE – 193.

M.M.

Z samorządem miasta związana od 1998 
r., początkowo jako członek spoza Rady, 

a od 2002 r. – radna Rady Miejskiej. Do Rady 
Miejskiej w 2014 r. kandydowała z ramienia 
KW Porozumienie na Plus. Jest przewodni-
czącą Komisji Polityki Społecznej oraz człon-
kiem Komisji Polityki Gospodarczej.

Angażuje się w pracę Towarzystwa Miłoś-
ników Ziemi Tczewskiej oraz Towarzystwa 
Przyjaciół Orkiestry Harcerskiej w Tczewie. 

Wspiera rewitalizację Starego Miasta, współ-
pracuje ze Strażą Miejską w celu poprawy ładu, porządku i bezpie-
czeństwa w mieście, zabiega o rozwój budownictwa komunalnego, 
socjalnego i TTBS. Problemy gospodarcze uważa za równie ważne 
jak społeczne. Zaangażowana w pomoc dla rodzin wielodzietnych, 
zwiększenie liczby świetlic środowiskowych i przedszkoli. Zabiegała 
o utrzymanie ogniska wychowawczego im. K. Lisieckiego „Dziadka”  
w Tczewie. Inicjowała działania zmierzające do ograniczenia uciąż-
liwych zapachów na os. Staszica w związku z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej przez jedną z firm. Sprzeciwia się budowie 
biogazowi w granicach administracyjnych miasta. Współpracuje  
z MOPS poszukując skutecznego systemu oparcia dla osób dotkniętych 
wykluczeniem społecznym. Zależy jej na aktywizacji mieszkańców, włą-
cza się do organizacji imprez plenerowych na starówce (Święto Ulicy, 
„Tacy Sami”). Wykształcenie średnie. Mężatka, dwoje dzieci.

Dyżur radnej: trzecia środa miesiąca godz. 15.00-16.00  
– Biuro Rady Miejskiej; adres mailowy: krzy.ch04@wp.pl, tel. 512 323 685

Aktualności

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
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Ilu nas jest?

Kto jest kim w Radzie Miejskiej
bożena anna chylicKa X	SESJA

Porządek obrad X sesji Rady Miejskiej w Tczewie na dzień  
24 września 2015 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej 

im. F. Fabicha w Urzędzie Miejskim w Tczewie (ul. 30 Stycznia 1)

i. część pierwsza:
1. Otwarcie sesji i powitanie gości.
2. Sprawdzenie obecności radnych.
3. Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji.
4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z 27 sierpnia 

2015 r.
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za wrzesień 

2015 r.
6. Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych w okresie od 

27 sierpnia do 23 września 2015 r.

ii. część druga:
1. Informacja z wykonania budżetu miasta Tczewa za I półrocze 2015 r.
2. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samo-

rządowych instytucji kultury za I półrocze 2015 r.
3. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 

za I półrocze 2015 r. 
4. Informacja o funkcjonowaniu spółek prawa handlowego, w któ-

rych Gmina Miejska Tczew posiada udziały.
5. Informacja z działalności Młodzieżowej Rady Miasta w roku szkol-

nym 2014/2015.
6. Podjęcie uchwał w sprawie
6.1  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w rejonie  
ul. Głowackiego w Tczewie,    

6.2  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w rejonie  
ul. Głowackiego, drogi krajowej nr 91 i ul. 30 Stycznia w Tczewie,

6.3  określenia warunków i trybu przyznawania nagród oraz przyzna-
wania, pozbawiania i wstrzymywania stypendiów sportowych,

6.4  przyjęcia programu rozwoju sportu na lata 2015 – 2018,
6.5  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego, 
6.6  wygaśnięcia mandatu radnego. 
7. Zgłaszanie interpelacji, zapytań oraz wniosków.
8. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, 

życzenia itp.).
Porządek sporządzono 10 września 2015 r.

1 września br. w Tczewie zameldowane były 58 793 osoby, w tym 
57 279 na pobyt stały i 1514 na pobyt czasowy. Od początku sierpnia 
przybyło 10  mieszkańców miasta.

RefeRenduM w Tczewie  
– fReKwencja 8,34 pRoc.
6 września w Tczewie w referendum wzięło udział 3847 osób spośród 
46112 uprawnionych. Frekwencja wyniosła 8,34 proc. 
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Aktualności

Krótko
 Rozpoczął się nowy rok szkolny
1 września w tczewskich samorzą-
dowych szkołach podstawowych  
i gimnazjalnych naukę rozpoczęło 
ok. 6200 uczniów. W szkolnych ław-
kach usiadło 666 dzieci 6-letnich.
W szkołach podstawowych na-
ukę rozpoczęło ok. 4600 ucz-
niów, w tym 1045 w klasach 
pierwszych. Zdecydowana 
większość pierwszoklasistów to 
dzieci 6-letnie (666 dzieci). Poza 
tym 284 dzieci rozpoczęło zaję-
cia w szkolnych oddziałach wy-
chowania przedszkolnego, tzw. 
„zerówkach” (dzieci 5-letnie)
Liczba uczniów w poszczególnych 
szkołach (stan na 1.09.2015 r.):
SZKOły PODSTAWOWE: 

SSP 2 – 581
SP 5 – 509
SP 7 – 265
SP 8 – 365
SP 10 – 828
SP 11 – 807
SP 12 – 1249
Razem: 4604

GIMNAZJA:
Gim. 1 - 626
Gim. 2 – 288
Gim 3 – 683
Razem: 1597

Na wniosek poparty opinią  
z Poradni Psychologiczno-Pe-
dagogicznej, dyrektorzy szkół 
przyznali 127 odroczenia od 
realizacji obowiązku szkolnego 
dla dzieci 6-letnich. 

M.M.

Odznaki Honorowe za Zasłu-
gi dla Samorządu Terytorial-

nego zostały przyznane po raz 
pierwszy. Oprócz prezydenta 
Tczewa Mirosława Pobłockie-
go, wyróżnienie otrzymało 36 
pomorskich samorządowców. 
Niektórzy, jak franciszka cegiel-
ska, była prezydent Gdyni, zostali 
odznaczeni pośmiertnie. 

Wręczenie wyróżnień nastąpiło 
3 września w Narodowym Mu-
zeum Morskim w Gdańsku, pod-
czas uroczystości z okazji 25-lecia 
funkcjonowania samorządu te-
rytorialnego w Polsce. Odznaki 
wręczali Andrzej Halicki, mini-
ster administracji i cyfryzacji oraz 
Adam Korol, minister sportu. 

Odznaka przyznawana jest za 
szczególne zasługi w działalności 
samorządowej. 

– Podsumowując 25-lecie pol-
skiego samorządu – fundamentu 
polskiej demokracji, uświadomili-
śmy sobie, że samorządowcy nie 
mają swojej odznaki – powiedział 
minister Andrzej Halicki. – Na 
wniosek Rady Ministrów posta-
nowiliśmy tę lukę uzupełnić. Bez 
państwa pracy, zaangażowania, 

Prezydent	Tczewa	wyróżniony	przez	ministra	administracji

BEZ SAMORZĄDÓW nIE MA ROZWOjU

Konkurs organizowany jest 
przez PTTK, pod patronatem 

Ministerstwa Sportu i Turystyki 
oraz Polskiej Organizacji Tury-
stycznej. 
W tej samej kategorii przed 
Tczewem znalazł się Piotrków 
Trybunalski, za nami – Kołobrzeg  
 Sopot. Do konkursu zgłosiła nas 
Lokalna Organizacja Turystyczna 
KOCIEWIE.
Gminy uczestniczące w konkur-
sie pytano m.in. o infrastrukturę 
ułatwiającą przemieszczanie się 
rowerzystom (drogi i szlaki ro-
werowe, stojaki na rowery, tab-
lice informacyjne), współpracę  
z organizacjami pozarządowymi 
i innymi organizatorami imprez 
dla rowerzystów. Pytano również 
o działania promocyjne zachę-

II	miejsce	w	ogólnopolskim	konkursie

Tczew gMiną pRzyjazną RoweRzysToM 

aktywności i pokonywania barier, 
nie byłby możliwy tak dynamicz-
ny rozwój Polski. Bez samorzą-
dów nie ma rozwoju. 

Jak powiedział minister, 25 lat 
temu, ówczesny premier tade-
usz Mazowiecki rozpoczął swoją 
pracą od tworzenia samorządów 

Prezydent Mirosław Pobłocki otrzymał wyróżnienie z rąk 
ministrów A. Halickiego i A. Korola

– To była baza wolnej, demokra-
tycznej Polski – dodał minister. 
Ta odznaka jest podziękowaniem 
za wasz trud i ciężką prace, ale 
mam nadzieję, że jest ona rów-
nież zobowiązaniem do kolej-
nych działań na rzecz waszych 
samorządów.

M.M.

W konkursie pochwaliliśmy się m.in. ścieżkami rowerowymi, 
które powstały w ciągu ostatnich dwóch lat.

Miasto Tczew zdobyło II miejsce w ogólnopolskim konkursie Gmina Przyjazna Rowerzystom (edycja 2015) – w kategorii gmin od 30 tys. do 100 
tys. mieszkańców. 

Minister administracji i cyfryzacji wyróżnił prezydenta Tczewa 
za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego. 

cające do uprawiania turystyki 
rowerowej na terenie gminy .
Zgłoszenia oceniało jury złożo-
ne z przedstawicieli Minister-
stwa Sportu i Turystyki, Polskiej 
organizacji Turystycznej, Związku 
Powiatów Polskich, Komisji Tury-
styki Kolarskiej ZG PTTK i koordy-
natora konkursu (PTTK)
Jury zwróciło uwagę na wysoki 
poziom gmin zgłoszonych do 
konkursu i podkreśliło, że po-
wstają coraz ciekawsze inicjaty-
wy adresowane do mieszkańców 
i turystów
Wręczenie certyfikatów i wyróż-
nień nastąpi 25 września 2015 r. 
podczas VI edycji Międzynarodo-
wych Targów Rowerowych BIKE-
EXPO w Kielcach.

M.M.



Wrzesień 2015 • Panorama miasta • www.wrotatczewa.pl • www.bip.tczew.pl
� • samorząd

Uchwała w sprawie Miejscowe-
go planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu Nowego 
Centrum Usługowego przy ulicy 
Wojska Polskiego w Tczewie została 
podjęta na sesji 27 sierpnia. Rad-
ni przyjęli ją 22 głosami „za”, przy 
jednym wstrzymującym się.

Obszar podlegający opracowa-
niu planu obejmuje kompleks 
dawnych terenów wojskowych 
przy ul. Wojska Polskiego w Tcze-
wie wraz z terenami przyległymi 
o łącznej powierzchni ok. 20,2 
ha. Celem opracowania planu 
jest zapewnienie dogodnych 
warunków przestrzennych dla 
realizacji zabudowy centrum 
usługowego w Tczewie, w tym 
układu komunikacyjnego, dosto-
sowanych do istniejących warun-
ków terenowych przyjmując ład 
przestrzenny i zrównoważony 
rozwój za podstawę tych działań. 
Realizacja planu włączy tereny 
powojskowe do struktury funk-
cjonalnej miasta. Miasto zyska 
tereny rozwojowe.

Nowe Centrum Usługowe  
w Tczewie zaprojektowano jako 
zrównoważony, wielofunkcyjny 
zespół urbanistyczny integru-
jący podstawowe sfery życia  
w zakresie usług, pracy, obsługi  
i wypoczynku.

W obszarze planu znajdują się:

– funkcje usług centrotwórczych 
(usługi administracji i zarządza-
nia, biurowe, nauki, oświaty, 
zdrowia, handlu, gastronomii, 
kultury, sportu, rekreacji, hote-
larstwa i rzemiosła) w części pół-
nocnej;

– funkcje usługowo-przemysło-
we (funkcje usługowe, przemysł 
high-tech, nieuciążliwe funkcje 
przemysłowe, w formie parków 

jEST PLAn ZAGOSPODAROWAnIA ByŁyCh KOSZAR
Tczewscy	radni	uchwalili	plan	zagospodarowania	przestrzennego	dla	nowej	dzielnicy	Tczewa.

Autorem wizualizacji jest ARCA Biuro Projektów Urbanistyki i Architektury z Gliwic

technologicznych i centrów labo-
ratoryjnych i wdrożeniowych itp.) 
w części południowej.

– funkcje usług nieuciążliwych 
lub usługowo-mieszkaniowych 
w części wschodniej.

Główną ulicę obszaru stanowić 
będzie ulica lokalna o przebie-
gu północ-południe powiązana 
skrzyżowaniami z drogą krajo-
wą nr 91 i ul. Wojska Polskiego. 
Pozostały układ komunikacyjny 
tworzyć będą drogi dojazdowe 
oraz ciągi pieszo-rowerowe.

Więcej informacji na temat za-
gospodarowania nowej dzielnicy 
znajdziesz: www.nctinvest.com

M.M.
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Budżet obywatelski jest reali-
zowany w Tczewie po raz drugi.  
W ubiegłym roku pula środków 
na jego wykonanie wynosiła 500 
tys. zł, w tym roku jest dwukrot-
nie wyższa. 

Głosowanie trwało od 6 do 27 
marca 2015 r. Zagłosowało 6238 
osób, w tym 4894 w formie pa-
pierowej i 1344 – przez Inter-
net. Oddano 11 499 głosów,  
w tym 10 292 głosy ważne (7965 
– oddano tradycyjnie – papiero-
wo, 2327 – przez Internet). Gło-
sowali mieszkańcy w wieku od 
16, najstarsza osoba miała 98 lat. 
Najliczniej głosującą grupą byli 
tczewianie w wieku 30–40 oraz 
45–60 lat.
EFEKTy BUDżETU  
OByWATELSKIEGO 2015:

• budowa, rozbudowa lub mo-
dernizacja 7 placów zabaw 
(ul. Andersena, ul. A. Frycza-
Modrzewskiego/Broniewskie-
go, niecka czyżykowska, ul. 
Okulickiego, ul. Portowców, 
ul. Spółdzielcza, ul. Grunwal-
dzka)

• montaż 5 siłowni pod chmur-
ką (niecka czyżykowska, ul. 
Wąska, ul. Armii Krajowej, ul. 
Portowców, ul. Spółdzielcza)

• wykonanie parkingu (ul. Ce-
glarska) 

• poszerzenie parkingu (al. 
Zwycięstwa)

• muzyczny plac zabaw (ul. Za-
mkowa)

• bezpieczne przejście dla pie-
szych (ul. J. Dąbrowskiego)

• boisko do siatkówki plażowej 
(Bulwar Nadwiślański)

Place	zabaw,	parkingi,	siłownie,	chodniki…

FInAŁ BUDżETU OByWATELSKIEGO
Wszystkie z 24 projektów budżetu 
obywatelskiego zostały już zrea-
lizowane. Trwa jeszcze realizacja 
tych zadań, który wynikają z po-
wstałych oszczędności.

• ogrodzenia siłowni lub placów 
zabaw (ul. A. Frycza-Modrzew-
skiego/Broniewskiego)

• modernizacje chodników  
w 4 lokalizacjach (ul. Jurgo, ul. 
Armii Krajowej, ul. Niepodle-

głości, al. Zwycięstwa)
• obsadzenie skarpy żywopło-

tem (al. Zwycięstwa)
• montaż 5 stojaków na rowery 

– (al. Zwycięstwa)
• remont schodów (al. Zwycię-

stwa/Wojska Polskiego)
• ustawienie psich pakietów (al. 

Zwycięstwa)
• dokumentacja oświetlenia 

ciągu pieszego (ul. Orzeszko-
wej)

Pozostały jeszcze dodatkowe za-
dania, które wynikają z oszczęd-
ności (doposażenie placów za-
baw przy ul. Armii Krajowej i na 
niecce czyżykowskiej, budowa 
placu zabaw przy ul. Przemysła-
wa II oraz doposażenie siłowni 
pod chmurką przy ul. Stanisław-
skiego). 

M.M.

Boisko do siatkówki plażowej na Bulwarze Nadwiślańskim

Siłownią pod chmurką na Os. Staszica wypróbował już prezydent 
Tczewa M. PobłockiNowe urządzenia do rekreacji na os. Górki

Jeden z siedmiu nowych placów zabaw – na niecce czyżykowskiej
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Ogłoszenia

Odblaski można przypiąć do 
tornistra, kurtki itp. Ucznio-

wie otrzymują je podczas zajęć 
dotyczących bezpieczeństwa 
na drodze, które prowadzone są 
przez policjantów z Komendy Po-
wiatowej Policji w Tczewie. W tym 
roku prezydent Tczewa Mirosław 
Pobłocki przekazał 1100 odbla-
sków – trafią one do wszystkich 
uczniów pierwszych klas tczew-
skich szkół podstawowych.
– Akcje organizujemy już od kilku 
lat i nadal będziemy ją kontynu-
ować – zapowiada prezydent M. 
Pobłocki.
Dwie pokaźne paczki z odblaska-
mi odebrał z rak prezydenta Tcze-
wa – Krzysztof Bielski, zastępca 
komendanta powiatowego poli-
cji w Tczewie.
Co roku na początku września, 
tczewska policja wspólnie ze 
strażą miejską i inspektoratem 

Prezydent Miasta Tczewa in-
formuje, że na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miejskiego  
w Tczewie (II piętro) został wy-
wieszony: 

• wykaz nieruchomości 
gruntowej przeznaczonej 
do oddania w dzierżawę, 
zabudowanej wiatą śmiet-
nikową oznaczony jako 
część działki nr 388/4 obr. 
9 KW GD1T/00016854/1 
położonej w Tczewie przy 
ul. Polnej. 

• wykaz nieruchomości prze-
znaczonej do sprzedaży w 
drodze bezprzetargowej, 
w celu poprawienia warun-
ków zagospodarowania 
nieruchomości przyległej, 
położonej  przy al. Solidar-
ności w Tczewie, obr. 13, 
dz. 300/125

• wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do sprze-
daży w drodze bezprzetar-
gowej, w celu poprawienia 
warunków zagospodaro-
wania nieruchomości przy-
ległej, położonej  przy al. 
Solidarności w Tczewie, 
obr. 13, dz. 300/126

Rozpoczęły się prace przy budo-
wie skrzyżowania z al. Kociew-
ską (tzw. Nowosuchostrzycką). 
Kierowcy nie muszą się martwić 
– wykonawca (firma Strabag) 
przewiduje tylko niewielkie 
utrudnienia w ruchu, nie planuje 
zamknięcia całej jezdni.

Do tej pory, wykonana została 
podbudowa na całej długości 
jezdni, ułożono też wszystkie 
sieci podziemne – gazową, cie-
płowniczą, deszczową, ułożono 
kable pod oświetlenie. 

Realizowany etap al. Kociewskiej 
(tzw. ul. Nowosuchostrzycka), 
długości ok. 450 m biegnie od ul. 
żwirki do ul. Jagiellońskiej. Zada-
nie obejmuje wykonanie jezdni, 
chodników po obu stronach, 
ścieżki rowerowej – po prawej 
stronie patrząc w kierunku ul. Ja-
giellońskiej, wykonanie oświetle-
nia, przebudowę sieci podziem-
nych. W zakresie zadania jest 
także wybudowanie skrzyżowania 
nowej drogi z ul. Jagiellońską oraz 
montaż sygnalizacji świetlnej.

Prace potrwają do końca paź-
dziernika.

Bezpieczna	droga	do	szkoły

ODBLASKI DLA PIERWSZOKLASISTÓW

Prezydent Tczewa przekazał odblaski dla pierwszaków zastępcy 
komendanta policji

transportu drogowego prowa-
dzi działania  „Bezpieczna droga 

do szkoły”.  – Oprócz działań w 
okolicach szkół, organizujemy 

spotkania z uczniami w całym 
powiecie tczewskim – mówi 
Krzysztof Bielski. – Na tych spot-
kaniach tłumaczymy dzieciom  
i młodzieży, na jakiego rodzaju 
niebezpieczeństwa narażone są 
w drodze do szkoły. Pierwszokla-
sistom przekazujemy odblaski, 
które mają sprawić, że będą lepiej 
widoczne na drodze. 
Jak przypomniał zastępca ko-
mendanta policji, każda osoba  
poza obszarem zabudowanym, 
po zmierzchu, jest zobowiązana 
używać elementów odblasko-
wych – w taki sposób, aby były 
one widoczne dla innych uczest-
ników ruchu. – Dzięki elemen-
tom odblaskowym, pieszy jest 
widoczny z odległości nawet do 
150 m, podczas gdy przy braku 
odblasków może to być zaledwie 
50 m, a nawet 20 m  – jeśli ubrany 
jest w ciemny strój.  

M.M.

Ostatni	etap	al.	Kociewskiej	

Rozpoczęła się budowa sKRzyżowania

Koszt inwestycji to 3,8 mln zł. In-
westycja uzyskała dofinansowanie 
w ramach Narodowego Progra-
mu Przebudowy Dróg Lokalnych 
– Etap II Bezpieczeństwo – Dostęp-
ność – Rozwój (Edycja 2015).

Po zakończeniu inwestycji zmieni 
się organizacja ruchu na skrzyżo-
waniu al. Kociewskiej z ul. żwirki 
– al. Kociewska będzie ulicą z 
pierwszeństwem przejazdu, ul. 
żwirki – ulica podporządkowaną. 
Na skrzyżowaniu al. Kociewskiej 
z ul. Jagiellońską funkcjonować 
będzie sygnalizacja świetlna.

UL. WIGURy 
Zakończony został remont jed-
nego z etapów ul. Wigury – ok. 
700-metrowego odcinka od ul. 
żwirki w kierunku al. Solidarno-
ści. Nadal realizowany jest drugi 
etap remontu – 420 m między ul. 
Jagiellońską i żwirki. Nawierzchnia 
została wykonana w ok. 60 proc., 
trwają prace przy budowie kana-
lizacji sanitarnej. Termin zakończe-
nia prac to połowa października.
Koszt remontu obu odcinków ul. 
Wigury to blisko 3,6 mln zł.

M.M.

Prace przy budowie tzw. ul. Nowosuchostrzyckiej potrwają  
do końca października

M
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Do końca października ma się za-
kończyć budowa ostatniego etapu 
al. Kociewskiej – od ul. żwirki do 
jagiellońskiej.

Do wszystkich tczewskich pierwszoklasistów trafiły breloczki odblaskowe – by dzieci były bezpieczniejsze na drodze.
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Publiczne czytanie klasyków 
polskiej literatury zainicjował 

w 2012 roku były prezydent Bro-
nisław Komorowski. Przypomnie-
liśmy sobie kolejno „Pana Tadeu-
sza” Adama Mickiewicza, dzieła 
Aleksandra Fredry i Sienkiewi-
czowską „Trylogię”. Obecny prezy-
dent Andrzej Duda, który przejął 
patronat nad przedsięwzięciem, 
zapowiedział, że Narodowe 
Czytanie będzie kontynuowane 
podczas jego kadencji. Akcja 
ma popularyzować fundamen-
talne w polskiej kulturze dzieła, 
wzmacniać poczucie wspólnej 
tożsamości, a także promować 
kulturę żywego słowa.

W sobotnie południe na deptaku 
przy ul. J. Dąbrowskiego, mieli-
śmy okazję wysłuchać „Pamiętni-
ka starego subiekta” – fragmentu 
adaptacji powieści, specjalnie 
przygotowanej na tegoroczną 
akcję. Lektorami byli: prezydent 
miasta Mirosław Pobłocki, se-
kretarz miasta Katarzyna Mejna, 
Alicja Gajewska, dyrektor Fabryki 
Sztuk, Krzysztof Korda, dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicznej, An-
drzej jachimowski, komendant 
Straży Miejskiej, Gabriela Makać, 
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5, 
Katarzyna Piernicka, pracownik 
miejskiej książnicy, Marta Brzó-
ska, uczennica Zespołu Szkół 

1 września tczewianie uczcili 76. 
rocznicę wybuchu II wojny świa-
towej. 
Przy obelisku, na Skwerze Boha-
terów Szymankowa spotkali się 
kolejarze, celnicy, samorządowcy 
miasta i powiatu, parlamentarzyści, 
duchowieństwo, młodzież tczew-
skich szkół, kombatanci, harcerze, 
przedstawiciele zakładów pracy, 
instytucji, stowarzyszeń. 

Uroczystości uświetnił udział Re-
prezentacyjnej Orkiestry Straży 
Granicznej oraz Kompanii Hono-
rowej 22. Bazy Lotnictwa Taktycz-
nego z Malborka. Wśród gości był 
też Honorowy obywatel Miasta 
Tczewa – Kazimierz Piechowski. 
Kazimierz ickiewicz, historyk 
i radny Rady Miejskiej, przypo-
mniał wydarzenia historyczne 
z 1 września 1939 r. Hitlerowcy 
zaatakowali Tczew już o godz. 
4.34, a więc 11 minut przed ofi-
cjalnym rozpoczęciem II wojny 
światowej. 

naRodowe czyTanie „lalKi” w Tczewie

Budowlanych i Odzieżowych 
oraz mieszkańcy miasta. Wszyscy 
czytali z dużym zaangażowaniem, 
co zgromadzona publiczność do-
ceniła brawami.

W tegorocznej odsłonie Naro-
dowego Czytania wzięli udział 
także nauczyciele i uczniowie z 
I Liceum Ogólnokształcącego i 
Zespołu Szkół Technicznych w 
Tczewie, którzy popularyzowali 
słowo czytane w restauracji Moc-
ca na placu Hallera.

Wspólnej lekturze powieści to-

warzyszyły utwory muzyczne  
z filmowych adaptacji „Lalki”, wy-
konywane na żywo przez Karola 
i Weronikę Pieczewskich oraz 
Mikołaja Połoma.

Każdy, kto przyszedł z własnym 
egzemplarzem książki otrzymał 
pamiątkowy stempel.

Imprezę zorganizowała Miejska 
Biblioteka Publiczna, a popro-
wadziły jej pracownice – wspo-
mniana już Katarzyna Piernicka i 
Katarzyna jędraszka.

M.Ś.

– Co roku 1 września spotykamy 
się przy tczewskich mostach i 
wspominamy tych, którzy jako 
pierwsi stawili opór wojskom 
hitlerowskim – spotykamy się 

w miejscu gdzie rozpoczęła się 
II wojna światowa – powiedział 
Mirosław Pobłocki, prezydent 
Tczewa. – Informacja o tym, że to 
właśnie w Tczewie padły pierw-

sze strzały II wojny światowej nie-
dawno trafiła do podręczników 
historii. 

– Dziś świat wydaje się inny. Od-
budowaliśmy już nasze miasta, 
stworzyliśmy nowy świat, w któ-
rym chcemy czuć się bezpiecz-
nie. Granice przestają nas dzielić,  
a przeciwnie – pozwalają pozna-
wać i otworzyć się na świat. Dzisiaj 
jesteśmy obywatelami wolnego 
demokratycznego kraju, jesteśmy 
częścią NATO i Unii Europejskiej. 
Bezpieczeństwo Polski wydaje 
się stabilniejsze niż kiedykolwiek 
przedtem. Przeszłość wciąż jed-
nak pozostaje dla nas ostrzeże-
niem – dodał M. Pobłocki.

Na zakończenie uroczystości, 
delegacje złożyły kwiaty pod 
obeliskiem poświęconym Boha-
terskim żołnierzom 2. Batalionu 
Strzelców, obrońcom mostu na 
Wiśle, polskim celnikom i koleja-
rzom z Szymankowa.

M.M.

Żołnierze 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego z Malborka oddali 
salwę honorową

Dyrektor A. Gajewska, prezydent M. Pobłocki i sekretarz  
K. Mejna (od lewej) przypomnieli nam szkolną lekturę

UCZCILIśMy BOhATERÓW WRZEśnIA 1939
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W sobotę 5 września w Tczewie i w tysiącach miejsc na terenie całej Polski mogliśmy usłyszeć „Lalkę” Bole-
sława Prusa. 

Krótko
	MBP kupi więcej książek

Miejska Biblioteka Publiczna 
otrzymała dofinansowanie z 
Biblioteki Narodowej na za-
kup nowości wydawniczych 
z lat 2014–2015. Kwota do-
finansowania wynosi 60.200 
zł i zostanie przeznaczona na 
zakup książek do wszystkich 
dziewięciu filii biblioteki. Zakup 
będzie obejmował najbardziej 
potrzebne i najchętniej wypo-
życzane publikacje. Niemniej 
MBP pragnąc poznać oczeki-
wania czytelników zaprasza do 
zgłaszania propozycji. Sugestie 
można przesyłać mailem na 
adres: propozycje@mbp.tczew.
pl w terminie do 25 września 
(piątek) włącznie. Po tym czasie, 
pracownicy biblioteki rozpatrzą 
propozycje i w miarę możliwo-
ści dokonają zakupu najbardziej 
oczekiwanych i najczęściej zgła-
szanych publikacji. Na propozy-
cje mieszkańców zostanie prze-
znaczona kwota nie większa niż 
10% całego dofinansowania.  
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Tel.	alarmowy	986
Fax	58 77 59 338
Dyżurny	Straży	Miejskiej		
58 77 59 371

STRA ż MIE jSKA  
W TCZEWIE

Krótko

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  zna-
czące zasługi dla Tczewa i jego 
mieszkańców.
Medal można przyznawać za 
działalność naukową, gospo-
darczą, społeczną, kulturalną  
i sportową oraz inne osiągnięcia 
promocyjne, przydające miastu 
splendoru lub wyraźne korzyści 
mieszkańcom. Może być przy-
znawany mieszkańcom miasta 
oraz osobom spoza Tczewa.
Kandydatów do wyróżnienia 
zgłaszają instytucje, organizacje, 
zakłady pracy i inne formalno-
prawne zbiorowości oraz grupy 
składające się z co najmniej 30 
mieszkańców Tczewa. Do wnio-
sku należy dołączyć szczegółowe 
uzasadnienie. Złożone wnioski 
trafiają do przewodniczącego 
Rady Miejskiej, który sprawdza, 
czy spełniają one wymogi for-
malne. Jeśli tak – wnioski kiero-
wane są do komisji stałych Rady 
– do konsultacji i zaopiniowania. 
Dopiero po zaopiniowaniu wnio-
sków przez wszystkie komisje 
Rady Miejskiej, przewodniczący 
kieruje te pozytywnie zaopinio-
wane do Kapituły Medalu „Pro 
Domo Trsoviensi”. Dniem wrę-
czenia medalu jest Dzień Tczewa, 
przypadający 30 stycznia.

Od 2010 r. – 29 sierpnia strażnicy 
miejscy i gminni obchodzą swoje 
święto. Z tej okazji wyróżniają-
cy się tczewscy funkcjonariusze 
otrzymali nagrody i awanse.
Ze strażnikami spotkał się prezy-
dent Tczewa Mirosław Pobłocki. 
Prezydent wysoko ocenił ich służ-
bę. Potwierdzeniem dobrej pracy 
na rzecz mieszkańców Tczewa 
jest przyznany tczewskiej straży 
przez wojewodę pomorskiego – 
Certyfikat Standaryzacji i Cyfryza-
cji. Takim certyfikatem mogą się 
poszczycić jedynie cztery straże 
miejskie w Polsce. 
- Certyfikat obliguje nas, byśmy 
robili wszystko, aby mieszkańcy 
czyli się w Tczewie bezpiecznie, 
a aby w mieście był porządek – 
powiedział komendant Andrzej 
jachimowski. 
Komendant wspomniał o spotka-
niach z mieszkańcami (ostatnio 
na os. Zatorze), które pozwalają 
dobrze poznać problemy po-
szczególnych dzielnic i skutecz-
niej na nie reagować.
– Wierzę, że tczewianie są rozsąd-
ni i wiedzą, że likwidacja straży 
miejskiej przyniosłaby miastu  
i jego mieszkańcom duże szko-
dy – powiedział prezydent Mi-
rosław Pobłocki. – Nie skupia-
cie się na łapaniu kierowców, ale 
zajmujecie się tym, czym straż 

• Do Komendy Powiatowej Policji 
przekazano materiały z monito-
ringu dotyczące: kolizji (3.08), 
kradzieży (3, 5, 18, 20, 21.08), 
uszkodzenia ciała (10, 12, 18.08), 
pobicia (23.08), kradzieży pojaz-
du ( 24.08), nietrzeźwego kieru-
jącego (26.08).
• Przewieziono 11 osób z upo-
jeniem alkoholowym – 7 do Po-
gotowia Socjalnego w Elblągu, 3 
– do miejsca zamieszkania, 1 – do 
policyjnej izby zatrzymań.

STRAż MIEjSKA – OD 24 LAT W TCZEWIE

Prezydent Tczewa oraz komendant straży miejskiej wręczyli 
nagrody i awanse wyróżniającym się funkcjonariuszom
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miejska powinna się zajmować 
– bezpieczeństwem i porządkiem  
w mieście. Wprowadziliście w życie 
kilka pomysłów, które się świet-
nie sprawdziły – myślę głównie  
 dzielnicowych strażnikach miej-
skich oraz współpracy z aresz-
tem śledczym i wykorzystaniu 
osadzonych do prac porządko-
wych. Sądzę, że dzięki waszym 
działaniom obraz straży miejskiej 
w Tczewie jest pozytywny. 
Tczewska straż miejska funkcjo-
nuje od 24 lat.

M.M.

pro domo Trsoviensi 

czeKaMy na wniosKi

STRAż MIEjSKA W SIERPnIU 2015 R. 
• Przeprowadzono 89 wspólnych 
patroli z funkcjonariuszami KPP.
• Dzielnicowi strażnicy miejscy 
działający na osiedlach Sucho-
strzygi i Bajkowym podjęli 38 
interwencji własnych oraz 41 
zleconych (przez administracje 
osiedli, dyżurnych SM, miesz-
kańców), nałożyli 14 mandatów 
karnych na łączną kwotę 950 zł. 
Wystawiono też 2 wezwania dla 
sprawców wykroczeń, 16 osób 
pouczono.
Na terenie Os. Garnuszewskiego 
i Zatorza dzielnicowi podjęli 18 
interwencji własnych oraz 91 zle-
conych, nałożyli 8 mandatów kar-
nych na łącznie 900 zł, wystawili 
5 wezwań dla sprawców wykro-
czeń oraz 9 osób pouczyli. 
Na terenie Starego Miasta i Czy-
żykowa dzielnicowi podjęli 25 
interwencji własnych oraz 71 zle-

conych, nałożyli 7 mandatów kar-
nych na łącznie 450 zł, wystawili 
3 wezwania dla sprawców wykro-
czeń oraz 37 osób pouczyli. 
Interwencje dzielnicowych do-
tyczą głownie spraw porządko-
wych, spożywania alkoholu w 
miejscach publicznych, wykro-
czeń drogowych.
• Doprowadzono do usunięcia 
2 długo nieużytkowanych po-
jazdów: Forda z ul. Wodnej oraz 
Opla z ul. Obr. Tczewa.
• Funkcjonariusze przeprowa-
dzili 441 kontroli w miejscach 
zagrożonych występowaniem 
zjawisk niepożądanych: 35 – na 
terenie byłej jednostki wojskowej 
(przeciwdziałanie dewastacjom  
i kradzieżom), 61 – na Starym 
Mieście (przeciwdziałanie wan-
dalizmowi), 29 – na zintegrowa-
nym węźle transportowym (prze-

ciwdziałanie paleniu papierosów, 
spożywaniu alkoholu w miejscu 
publicznym itp.), 2 – na terenie 
ogródków działkowych, 314 –  
w pozostałych miejscach.
• Funkcjonariusze straży miejskiej 
zabezpieczali miejskie imprezy 
plenerowe: Piknik Ekologiczny na 
Górkach, kino objazdowe na bul-
warze, Pomorskie Święto Wisły, 
Krajowe Dni Działkowca. 
• Przeprowadzono działania doty-
czące egzekwowania od właści-
cieli psów zgodnego z przepisami 
wyprowadzania czworonogów  
i sprzątania po nich. Przeprowa-
dzono 26 interwencji. Nałożono 2 
mandaty karne na łącznie 150 zł – 
za niezgodne z przepisami wypro-
wadzanie psów, pouczono 4 osoby. 
9-krotnie zgłoszono do schroniska 
informację o psach bez opieki.

M.M.

W sierpniu 2015 r. tczewska straż 
miejska odnotowała 1211 inter-
wencji, w tym 602 zgłoszone przez 
mieszkańców i przedstawicieli in-
stytucji, 206 – od operatorów mon-
itoringu, 155 zgłoszonych przez 
dyżurnych Komendy Powiatowej 
Policji w Tczewie oraz 428 – to in-
terwencje własne strażników.

TCzEwIAnIE	nIE	ChCą	lIKwIDACJI	
STRAży	MIEJSKIEJ
15 września inicjatorzy referendum  
w sprawie likwidacji tczewskiej straży 
miejskiej złożyli w tej sprawie wniosek 
do prezydenta tczewa. wniosek wy-
magał poparcia 10 proc. osób upraw-
nionych do głosowania, czyli 4622, 
tymczasem podpisów zebrano 773 
(jest to liczba przed weryfikacją).
grupa inicjatywna zbierała podpisy od 
połowy lipca.



• �
Panorama miasta • www.wrotatczewa.pl • www.bip.tczew.pl • Wrzesień 2015

Kultura

M
. M

yk
ow

sk
a 

(3
)

21 sierpnia odbył się XIV Festi-
wal Grzegorza Ciechowskiego 

IN MEMORIAM oraz X Konkurs 
Piosenek Grzegorza Ciechow-
skiego. W tym roku wydarzeniom 
muzycznym, towarzyszyły – hap-
pening, wystawa fotograficzna  
i salonik literacki. 
Inicjatorem i organizatorem festi-
walu jest józef Golicki (Gazeta 
Reklamowa, Agencja Impresa-
ryjna Pop&Art), wspierany przez 
wiele instytucji, m.in. samorząd 
miasta Tczewa.
Festiwal rozpoczął się wymar-
szem (i wyjazdem) spod „cie-
chowskiej lokomotywy” przy 
dworcu PKP: psów z opiekuna-
mi, rowerzystów i motocyklistów. 
Uczestników tych happeningów 
można było łatwo zauważyć 
dzięki elementom nawiązującym 
do twórczości „Republiki” i Grze-
gorza Ciechowskiego (koszulki, 
biało-czarne krawaty i flagi). 
Przy ul. J. Dąbrowskiego odbył się 
salonik literacki, na który zaprosił 
organizator festiwalu i Miejska 
Biblioteka Publiczna. Wydarzeniu 
przyświecała idea promocji mniej 
znanej strony twórczości Grzego-
rza Ciechowskiego, mianowicie 
przedstawienie jego poezji oraz 
tekstów piosenek, które napisał 
dla innych wokalistów, w tym 
tak znanych jak Justyna Steczkow-
ska, Kayah czy Katarzyna Groniec. 
Wybraną poezję i teksty piosenek 
prezentowali: Barbara jackiewicz, 
tomasz Hildebrandt, Małgorza-
ta Kornas, Wiesława dolina-Ni-
żyńska i Katarzyna Mielczarek 
przy gitarowym akompaniamen-
cie Bartosza Paprota.
W parku Kopernika otwarta zo-
stała plenerowa wystawa „Grze-
gorz Ciechowski i Republika  
w fotografii Mirosława Stępniaka”. 
Na otwarcie przybył twórca zdjęć. 
Zanim jednak doszło do oficjal-
nego otwarcia wystawy, z wieży 
ratuszowej rozbrzmiała „Biała fla-
ga” – jeden z najbardziej znanych 
utworów Republiki. Ekspozycja 
w Parku Kopernika dokumentuje 
wydarzenia z życia zawodowego 
Ciechowskiego oraz Republiki 
zarejestrowane przez artystę fo-
tografika, Mirosława stępniaka. 
Na ten wyjątkowy fotoreportaż 
składają się zdjęcia z koncertów, 
rocznic czy konferencji praso-
wych. Gratką dla fanów i sym-
patyków Republiki jest pierwsza 
oficjalna sesja zdjęciowa zespo-
łu z 1982 r. Spora część zdjęć na 
wystawie została upubliczniona 

XiV in Memoriam

To było święTo gRzegoRza ciechowsKiego i jego fanów

po raz pierwszy. Wystawę można 
oglądać do końca września.
O godz. 19.00, na dziedzińcu Fa-
bryki Sztuk, rozpoczął się X Kon-
kurs Piosenek Grzegorza Ciechow-
skiego. Młodzi artyści zmierzyli 
się z twórczością lidera Republiki 
proponując własne interpretacje 
utworów. Wystąpiło 11 grup i so-
listów z całej Polski. 
– Uczestnicy koncertu finałowego 
X Ogólnopolskiego Konkursu Pio-
senek Grzegorza Ciechowskiego 
to artyści już z niemałym doświad-
czeniem muzycznym i znaczącymi 
sukcesami artystycznymi. Prezen-
tują różne style i gatunki muzyczne 
od piosenki poetyckiej po różne 
odmiany rocka. Wykonawcy grają-
cy na co dzień rock progresywny, 
alternatywny, metal czy elektro-
rock zaaranżowali na własny spo-
sób utwory Grzegorza Ciechow-
skiego – mówi józef Golicki.
Na artystów czekały atrakcyjne 
nagrody. Grand Prix zdobył ze-
spół HAtBREAKERs (6000 zł 
– nagroda marszałka wojewódz-
twa pomorskiego), a I nagrodę 
(5000 zł – nagroda prezydenta 
Tczewa) – grupa Bregma.
Na zakończenie koncertu wy-
stąpiła 17-letnia Paula Brzóska, 
tczewianka, finalistka programu 
telewizyjnego „Must be the Mu-
sic. Tylko muzyka” oraz Krzysztof 
Zalewski z zespole, zwycięzca 
drugiej edycji „Idola”.

M.M.W Parku Kopernika można oglądać wystawę zdjęć Republiki

Wystąpiło 11 zespołów i solistów z całej Polski

Ulicami Tczewa przejechał peleton miłośników G. Ciechowskiego

Już	po	raz	czternasty	Tczew	zapełnił	się	wielbicielami	twórczości	Grzegorza	Ciechowskiego.
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Do Tczewa zjechało ponad 700 de-
legatów Polskiego Związku Dział-
kowców z całej Polski. Oprócz pre-
mier Ewy Kopacz z działkowcami 
świętowali również m.in. Maciej 
Grabowski, minister środowiska, 
Mieczysław struk, marszałek 
woj., pomorskiego, wicewojewo-
da pomorski Michał owczarczak, 
parlamentarzyści i oczywiście 
samorządowcy oraz mieszkańcy 
Tczewa. Uroczystości odbyły się 
na Bulwarze Nadwiślańskim im. 
księcia Sambora II.
– Spotykam się z wieloma ludźmi 
i widzę, jak potrafią zakasać ręka-
wy i wziąć się do pracy dla dobra 
swoich małych ojczyzn – mówiła 
premier Ewa Kopacz. – Widzę, 
jak szybko buduje się w naszym 
kraju społeczeństwo obywatel-
skie. Wy też tworzycie historię 
swojego społeczeństwa obywa-
telskiego. Potraficie w trudnych 
chwilach się zjednoczyć i walczyć 
o sprawy dla was ważne.
– Dzisiaj uczestniczę wraz  
z wami w wyjątkowym święcie 
– powiedziała E. Kopacz. – Nie 
muszę mówić, ile dla was znaczą 
ogródki działkowe. Niech za-
zdroszczą wam ci, którzy ich nie 
mają. To dzięki nim realizujecie 
wasze pasje, to tam spotykacie 
się z przyjaciółmi. Jestem do wa-
szej dyspozycji i służę pomocą. 
Niezależnie od tego, jak potoczą 
się losy, macie we mnie – Ewie 
Kopacz – przyjaciela. 
Jak powiedział Eugeniusz Kon-
dracki, prezes PZD, ogródki 
działkowe są cały czas bardzo 
popularne. Wiele osób stara się ,  
a nawet walczy o ogródki. Może 
to jest rzeczywiście RODOS – ro-
dzinne ogrody działkowe ogro-
dzone siatką – ale bliższe i bardziej 
dostępne niż grecka wyspa.

Dożynki	z	premier	Ewą	Kopacz

TCZEW STAŁ SIę STOLICĄ POLSKICh DZIAŁKOWCÓW
Z udziałem premier Ewy Kopacz 
odbyły się w Tczewie Krajowe Dni 
Działkowca.

Działkowców z całej Polski witała orkiestra dęta 
„Torpeda”

Gdańska Orkiestra Ogrodowa porwała działkowców  
do tańca

Przy stoisku Urzędu Miejskiego czekała kawa, herbata  
i pączki

Od lewej: Mirosław Pobłocki, Ewa Kopacz i Eugeniusz Kondracki – śpiewają hymn działkowców

Premier Ewa Kopacz chętnie oglądała dożynkowe stoiska,  
np. to z produktami z pasieki

Prezes Kondracki podziękował 
prezydentowi Tczewa Mirosła-
wowi Pobłockiemu za bardzo 
dobrą współpracę z działkowca-
mi – na co dzień i pomoc w zor-
ganizowaniu uroczystości.
– Tczew zawsze był przyjazny 
działkowcom – podkreślił prezy-
dent Mirosław Pobłocki. – Mamy 
na terenie miasta 11 ogrodów 
działkowych. Najstarsze mają po-
nad 100 lat, najmłodsze zostały 
założone w latach 80. Ogródki 
zajmują w Tczewie prawie 150 ha. 
To świadczy o tym, że ludzie tęsk-
nią do swojego kawałka ziemi. 
życzę Wam wszystkim obfitych 
plonów i przyjemnego pobytu w 
naszym pięknym Tczewie.
Premier Ewa Kopacz w towarzy-
stwie prezydenta Tczewa zwie-
dziła stoiska tczewskich ogrodów 
działkowych. Działkowcy chętnie 
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Działkowcy dumnie prezentowali swoje stoiska

laureatami	tegorocznego	konkursu	
prezydenta	Tczewa	na	„najładniej-
szą	działkę	Tczewa”	laureatami	
zostali:	
Działki	rekreacyjne:
I	miejsce	–		

Anna	i	Ryszard	Kupczykowie
II	miejsce	–	Mirosława	i	Janusz	

Behrendtowie
III	miejsce	–		

Beata	i	Marek	Chojnaccy
Działki	warzywno-rekreacyjne:
I	miejsce	–		

Małgorzata	i	zbigniew	Demscy
II	miejsce	–	Barbara	żuchlińska
III	miejsce	–	zdzisław	Kocaj
Podziękowania	za	udział		
w	konkursie	otrzymali:
–	Roman	Pestka
–	Bożena	i	Edward	Musiałowie
–	Katarzyna	lipska
–	Danuta	i	Ryszard	Gotfrydziakowie
–	Danuta	i	zdzisław	Szczygłowie.

Gdańska Orkiestra Ogrodowa porwała działkowców  
do tańca

Dziewczęta z zespołu „Frantówka” pokazały, jak się 
tańczy po kociewsku Warsztaty artystyczne z Fabryką Sztuk

Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki i Klaus Kosowski reprezentujący Konwent Prezesów ROD  
w Tczewie nagradzali gospodarzy najładniejszych działek

częstowali panią premier plona-
mi ze swoich ogrodów, a myśliwi 
z kół łowieckich „Szarak” i „Ko-
ciewiak” zaproponowali własne 
wyroby z dziczyzny.
Oprócz oficjalnych uroczystości, 
na bulwarze odbył się festyn dla 
mieszkańców i dożynkowych gości. 
Wśród atrakcji dla dzieci były war-
sztaty artystyczne Fabryki Sztuk, fo-

tobudka, zjeżdżalnie, „dmuchańce”. 
Swoje stoiska miały m.in. tczewskie 
ogrody działkowe, Koło Gospodyń 
Wiejskich z Tczewskich łąk, Koła ło-
wieckie „Szarak” i „Kociewiak”, Miej-
ska Biblioteka Publiczna i Dawny 
Tczew, Urząd Miejski, Straż Miejska. 
Była wystawa gołębi, kiermasz ce-
bulek i roślin ogrodowych, miodów 
i… stoisko góralskie.

Nie zabrakło występów artystycz-
nych, podczas których dożynko-
wi goście rwali się do tańca.
Wystąpili Kociewsko-Kaszubska 
Orkiestra Dęta TORPEDA, zespół 
Frantówka, Gdańska Orkiestra 
Ogrodowa, zespoły folklorystycz-
ne Burczybas i Niebieska Wstęga 
oraz Paula Brzóska i Małgorzata 
Kornas.

Krajowe Dni Działkowca były oka-
zją do dobrej zabawy, ale też do 
wręczenia nagród i wyróżnień naj-
lepszym działkowcom. Wyróżnione 
zostały również tczewskie ogrody, 
które w tym roku obchodzą jubile-
usze działalności: ROD im. Koper-
nika – 80 lat, ROD im. Sienkiewicza 
– 65 lat oraz ROD Wiosna – 40 lat.

M.M.

Premier Ewa Kopacz zapewniła o swoim poparciu dla odbudowy 
Mostu Tczewskiego
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W kategorii budynków wielo-
mieszkaniowych przyjęto  
– 15 zgłoszeń, w tym 1 dotyczy-
ło otoczenia budynku,  
a 14 balkonów. W kategorii 
domów jednorodzinnych wpły-
nęło 6 zgłoszeń, a w kategorii: 
elewacje budynków na terenie 
Starego Miasta – 9.

Uroczystość wręczenia nagród  
i wyróżnień odbyła się 2 wrześ-
nia w Urzędzie Miejskim. Laure-
aci otrzymali nagrody pieniężne 
i upominki. łączna pula nagród 
wynosiła 58 tys. zł, w tym 52 tys. 
na elewacje.

– Cieszę się, że konkurs, który 
organizujemy już od wielu lat, 
wciąż cieszy się popularnością 
– powiedział Mirosław Pobło-
cki – prezydent Tczewa. – Dzięki 
temu, ze dbacie Państwo o 
swoje otoczenie, Tczew jest co-
raz ładniejszym miastem, coraz 
przyjemniej się w nim żyje.

wyniki konkursu:
W kategorii budynków wielo-
mieszkaniowych 
BALKONy

I miejsce – żaneta Data,  
ul. Andersena 12A

I miejsce – Gertruda Kosz-Kwiat-
kowska, ul. Wyzwolenia 5C

II miejsce – Joanna Hasse,  
ul. Armii Krajowej 2B

II miejsce – Genowefa Leśniak, 
ul. Jaworowa 4A

II miejsce – Maria Sołtys,  
ul. Wojska Polskiego 29 B

III miejsce – Leonard Kryża,  
ul. Wyzwolenia 6C 

III miejsce – Ewa Jaszczerska,  
ul. Orzeszkowej 10C

III miejsce – łukasz Sawiński,  
ul. Wyzwolenia 3C.

Podziękowania otrzymali: 
Maria Mech   
– ul. Jedn. Narodu 14
Katarzyna Szczepańska 
– ul. Armii Krajowej 57C 
Gabriela Prabucka  
– ul. Saperska 6B
Teresa Myszk  
– ul. Jedn. Narodu 20F
Kazimierz Langmesser 
– ul. Jedn. Narodu 13
Maria i Edmund Pek  
– ul. Wyszyńskiego 37

KOnKURS ROZSTRZyGnIęTy – TCZEW PIęKnIEjE
Rozstrzygnięty został konkurs na „Najładniej utrzymany dom, balkon, elewację 
budynku, otoczenie”. Konkurs odbył się po raz osiemnasty. Wpłynęło 30 zgło-
szeń, w tym 9 na staromiejskie elewacje.

Jedna z nagrodzonych elewacji – przy ul. Kopernika 7 
(fot. dostarczona przez mieszkańców)

OTOCZENIE 

I miejsce – Kazimiera Koper, ul. Jedności 
Narodu 31E

W kategorii budynków jednorodzinnych
I miejsce – Ilona Lipiak,  

ul. Szewczyka Dratewki  
II miejsce – Janina Małecka,  

ul. Stoczniowców 
III miejsce – Sylwia Momotko, ul. Bema
III miejsce – Wioleta Ociepa, ul. Dokerów

Podziękowania: 
Anna i Roman Trepczyk (ul. Portowców) 
Iwona Nitza (ul. Robotnicza)

W kategorii elewacja budynku znajdujące-
go się na obszarze rewitalizacji
Wszystkie zgłoszone elewacje zostały 
nagrodzone, a wspólnoty mieszkaniowe 
otrzymały nagrody pieniężne od 1950 zł 
do 15 tys. zł:

ul. Kopernika 7
ul. Sambora 13 
ul. Zamkowa 19A
ul. Kard. Wyszyńskiego 26
ul. łazienna 5
ul. Podgórna 6
ul. Sobieskiego 29
ul. J. Dąbrowskiego 18 
ul. Skromna 2.

M.M.

 Nagrody wręczył laureatom prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki
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W tym roku przypada 30. rocznica 
śmierci Kazimierza Piskorskiego 
(1910-1985). Blisko pół wieku swo-
jego życia zawodowego i społeczne-
go spędził w Tczewie. Dał się poznać 
jako wybitny organista i ceniony 
profesor muzyki kościelnej. 
Rodzina Piskorskich wywodzi 
się z Grudziądza. Kazimierz, syn 
Franciszka i Antoniny (z domu 
Tadrowska), urodził się 8 marca 
1910 r. Jego rodzice żyli z pracy 
rzemieślniczej. Dzieciństwo i mło-
dość spędził w Grudziądzu. Po-
czątkowo uczył się w niemieckiej 
szkole powszechnej, a od 1920 
roku w szkole polskiej. W latach 
1923-1927 ukończył Szkołę Wy-
działową. Niejako równolegle 
dokształcał się muzycznie. W la-
tach 1928-1930 uczył się w Szko-
le Organistowskiej w Pelplinie.  
W roku 1938 uzyskał dyplom 
„organisty pierwszej klasy”. Po 
wojnie, w 1955 roku uzyskał pań-
stwowe kwalifikacje do „naucza-
nia przedmiotu gry na fortepianie 
w szkołach muzycznych I stop-
nia”. Z kolei biskup chełmiński K.J. 
Kowalski, w 25-lecie jego pracy 
organistowskiej, nadał mu tytuł 
profesora muzyki kościelnej. 
Pracę organisty podjął Kazimierz 
Piskorski 1 września 1931 roku  
w Pomieczynie (gmina Przodkowo). 
W latach 1932-1935 posługiwał 
jako organista w Sierakowicach. Z 
kolei w 1936 r. został zatrudniony 
przez proboszcza A. Kupczyńskie-
go (1873-1941) w Tczewie, w parafii 
św. Krzyża. Do końca życia zawodo-
wo, społecznie i rodzinnie związał 
się z grodem Sambora. Po wojnie, 
blisko 15 lat uczył w Państwowej 
Szkole Muzycznej w Tczewie, pro-
wadząc klasę fortepianu. Społecz-
nie kierował Chórem Parafialnym 
im. św. Grzegorza. Chór ten zaliczał 
się do najlepszych w diecezji cheł-
mińskiej.
W 1934 roku w Sierakowicach 
ożenił się z Anną Konkel, córką 
zamożnego rolnika. Państwo Pi-
skorscy zgodnie przeżyli blisko 
40 lat. Pani Anna zmarła w 1973 
roku. Wychowali i wykształcili 
czworo dzieci tj. trzech synów Se-
bastiana, Romana i Andrzeja oraz 
córkę Marię. W Tczewie tradycje 
rodzinne podtrzymał syn Roman 
Piskorski. W parafii św. Krzyża był 
także organistą. Blisko 10 lat z 
dużym powodzeniem prowadził 
Chór Parafialny św. Grzegorza.  
W 1977 roku Kazimierz Piskorski 
przeszedł na emeryturę. Zmarł 
14 stycznia 1985 r. , pochowa-
ny został na Starym Cmentarzu  
w Tczewie. 

Jan Kulas

Spotkanie, które odbyło się 4 
września w Miejskiej Biblio-

tece Publicznej stanowiło senty-
mentalną podróż profesora m.in. 
do lat jego najwcześniejszej mło-
dości, w otoczeniu jego rodziny  
i przybyłych mieszkańców.

To w Tczewie bowiem profesor, 
choć w okresie późniejszym los 
połączył go z Bytowem czy War-
szawą stawiał swoje pierwsze 
kroki, nawiązywał pierwsze zna-
jomości, to również tu rozpoczął 
naukę i przeżył straszliwy okres II 
wojny światowej.

Z zebrani goście mieli okazję 
zaznajomić się z dalszymi losa-
mi rodziny Jana Strelaua, która 
szukając lepszych warunków 
bytowych została zmuszona do 
przeprowadzki na tereny odzy-
skane. Dowiedzieliśmy się o dzia-
łalności Jana w harcerstwie (którą 
podejmował już w Tczewie, a roz-
winął w Bytowie), straży pożarnej,  
o jego aktywności sportowej, ale 
i trudnych chwilach jakie przeżył 
dzięki aparatowi represji ówczes-
nej władzy.

Pomoc społeczna – w ramach 
konkursu będą dotowane inne 
zadania w zakresie polityki spo-
łecznej w szczególności zabez-
pieczenie dziennej pomocy oraz 
innych form wsparcia osobom 
bezdomnym. Planowana kwo-
ta na realizację zadań objętych 
konkursem na 2015 rok wynosi: 
10.000,00 zł.

Na realizację zadań objętych kon-
kursem Gmina Miejska Tczew prze-
znaczyła w 2015 r. 74.000,00 zł.

Na realizację zadań objętych kon-
kursem Gmina Miejska Tczew prze-
znaczyła w 2014 r. 74.000,00 zł.  

Zasady przyznawania dotacji, wa-
runki realizacji zadań i tryb oraz 
kryteria stosowane przy dokony-
waniu wyboru ofert znajdują się 
w: Biuletynie Informacji Publicz-
nej, na miejskiej stronie interne-
towej www.wrotatczewa.pl oraz 
w Urzędzie Miasta Tczewa w Wy-
dziale Spraw Społecznych, budy-
nek przy ul. 30 Stycznia 1 pok.38 
tel. 77 59-382, na temat konkursu 
w zakresie pomocy społecznej.

PROF. jAn STRELAU W BIBLIOTECE 

Po spotkaniu profesor Strelau jeszcze przez ponad godzinę 
podpisywał książki licznie przybyłym słuchaczom

Szczególnie ciekawy wymiar hi-
storii życia profesora – obok oczy-
wiście jego dokonań naukowych, 
stanowi wątek wyboru przez nie-
go narodowości. Otóż po wojnie, 
mając możliwość z racji posiada-
nej w Niemczech dużej rodziny 
przybycia do niej i zamieszkania 
z nią na stałe, świadomie wy-
brał bycie Polakiem. Pozostanie  

w kraju, za tzw. żelazną kurtyną, 
w późniejszym okresie, w którym 
zajmował się już pracą badawczą, 
znacznie utrudniło mu to dostęp 
do najnowszych osiągnięć nauki. 
Determinacja profesora pozwo-
liła mu jednak zostać jednym  
z najbardziej cenionych psycho-
logów na świcie.

 (teKst i foto – MBP)

PREzyDEnT	MIASTA	TCzEwA	
ogłasza	OTwARTy	KOnKURS	OFERT	na	realizację	zadań	Gminy	w	zakresie:	

• Termin realizacji zadań:  
2015 rok

• Oferty należy składać do dnia 
25 września 2015 r. do godziny 
14.00 w Biurze Obsługi Klienta 
Urzędu Miejskiego w Tczewie, 
przy ul. 30 Stycznia 1, w zakle-
jonej kopercie opisanej – ot-
warty konkurs ofert w zakresie 
„Pomoc Społeczna”

• Otwarcie ofert w zakresie po-
mocy społecznej nastąpi dnia 
28 września 2015 r. o godz. 
13.00.

• Konkurs zostanie rozstrzygnię-
ty w terminie 60 dni od daty 
otwarcia ofert.

• Informacja o wyborze najlep-
szych ofert zostanie umiesz-
czona: w „Panoramie Mia-
sta”, na stronach miejskiego 
portalu informacyjnego oraz 
wywieszona na tablicy ogło-
szeń w Urzędzie Miejskim  
w Tczewie.

• Organizator konkursu za-
strzega sobie możliwość nie 

przyznania dofinansowania 
najniżej ocenionym ofertom 
oraz zmniejszenia wielkości 
dofinansowania, stosownie do 
posiadanych środków w przy-
padku, gdy suma dofinanso-
wania pozytywnie ocenionych 
ofert przekracza wysokość 
środków przeznaczonych na 
dotację zadania. W przypad-
ku zaistnienia konieczności 
zmniejszenia kwoty dotacji 
w stosunku do wnioskowanej 
przez oferentów, nie będą oni 
związani złożonymi ofertami. 
Poszczególnym podmiotom 
może być przyznana więcej 
niż jedna dotacja.

• Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do odwołania konkur-
su bez podania przyczyny 
przesunięcia terminu składa-
nia ofert oraz zmiany terminu 
rozpoczęcia i zakończenia po-
stępowania konkursowego.

Szczegółowe informacje na: 
www.bip.tczew.pl oraz  
www.wrotatczewa.pl

Ogromne zainteresowanie, wypełniona po brzegi sala a przede 
wszystkim On – gość specjalny profesor Jan Strelau.

prof. Kazimierz piskorski 
(1910-1985)
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Ogłoszenia

Gospodarka

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

Dom PrzeDsiębiorcy w tczewie
Program współfinansowany 
przez Unię Europejską  
z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego  
oraz Gminę Miejską Tczew

Prezydent Miasta Tczew zaprasza 
do wzięcia udziału w konkursach 
przeznaczonych dla przedsiębior-
ców „Przedsiębiorca Roku” oraz 
uczniów szkół ponadgimnazjal-
nych „Mój Biznesplan”. 
Celem konkursu „Przedsiębior-
ca Roku” jest rozpoznanie oraz 
promowanie lokalnych wyrobów 
rzemieślniczych dostarczanych 
na obszarze Tczewa wraz z wy-
różnieniem ich wytwórców bądź 
dostawców. 

Do konkursu, każdy mieszkaniec, 
może zgłosić mikroprzedsiębior-
stwo – sklep, lokal gastronomicz-
ny, punkt usług, rzemieślnika,  
z których usług miał okazję sko-
rzystać lub usłyszeć, i jego zda-
niem, poziom świadczonych 
usług zasługuje na wyróżnienie 
na tle innych przedsiębiorstw. 
Zgłoszenia do konkursu mogą na-
pływać również ze strony samych 
przedsiębiorców, wskazujących 
swoją firmę. Podczas dokonywa-
nia oceny oprócz wymogów for-
malnych, kluczowe będą również 
kryteria jak: prezentowana jakość, 
opinie klientów, rzetelność, zaan-
gażowanie w sprawy miasta, dba-
łość o tradycje rzemieślnicze itp. 
Nagradzać będziemy w dwóch 
kategoriach mikro oraz małych 
i średnich przedsiębiorstw. Na-
grodę główną stanowi tytuł 

„Przedsiębiorcy Roku 2015”, 
nadanych przez Prezydenta 
Miasta Tczewa oraz nagroda rze-
czowa. 

Misją konkursu „Mój Biznes-
plan” jest promowanie postaw 
pro – przedsiębiorczych wśród 
młodzieży, upowszechnianie 
kreatywnego myślenia. Konkurs 
ma również ukazać plusy prowa-
dzenia własnej działalności oraz 
korzyści płynące z wdrażania 
innowacji do  prowadzonych 
przedsiębiorstwach. Przy oce-
nie złożonych prac będą brane 
pod uwagę kryteria jak: pomysł 
na produkt lub usługę, czy traf-
ność założeń marketingowych 

pRzedsiębioRca RoKu i Mój biznesplan 
– czeKaMy na zgłoszenia 

przedsięwzięcia. W konkursie 
mogą brać udział uczniowie 
szkół ponadgimnazjalnych  
z terenu miasta Tczewa. Każdy 
uczeń może zgłosić do konkur-
su jeden biznesplan. Nagrody 
będą wręczane w dwóch kate-
goriach: najlepszy biznesplan 
oraz najlepszy pomysł. Główną 
nagrodę stanowić będzie nowo-
czesny smartfon. Przewidziana 
jest także nagroda rzeczowa dla 
nauczyciela przedsiębiorczości, 
w szkole której uczy się laureat 
konkursu. 

Młodzież zainteresowaną udzia-
łem w konkursie zapraszamy na 
specjalne spotkania poświęcone 
tematyce biznesplanów oraz po-
mysłów na pierwszy biznes. Spot-

kania odbędą się 1 i 15 paździer-
nika w sali konferencyjnej Domu 
Przedsiębiorcy w Tczewie.

Pracodawcy Pomorza w Tczewie, 
Regionalna Izba Gospodarcza Po-
morza oddział Tczew oraz Cech 
Rzemiosł Różnych w Tczewie 
zapraszają przedsiębiorców do 
udziału w konkursie! 

Wszelkie regulaminy oraz in-
formacje dotyczące konkursów 
znajdą Państwo na stronie inter-
netowej: www.dp.tcz.pl, na profi-
lu facebookowym: www.facebo-
ok.com/dptczew oraz w siedzibie 
Domu Przedsiębiorcy w Tczewie, 
przy ul. Obrońców Westerplatte 
3 lub pod numerem telefonu: 
58 777 53 41/42.

inkuBatoR – BiuRo
• Biuro dla twojej firmy,  

z pełnym wyposażeniem  
i mediami 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 

poszukiwania funduszy 
unijnych 

• Doradca Podatkowy 
• Bezpłatne konsultacje prawne 
• Konsultacje z ekonomii 

społecznej, w każdy cz-
wartek  
w godz. 9:00–13:00, pok. 13.

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

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

• Cykliczne spotkania: Szminki, 
ploty, papiloty i Młodzieżowy 
Klub Biznesu

• Biuro oddziału Pracodawców 
Pomorza

Prezydent Miasta Tczewa infor-
muje, że na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Tczewie 
(II piętro) zostały wywieszone:

• wykaz nieruchomości sta-
nowiącej własność Gminy 
Miejskiej Tczew, położonej  
w Tczewie przy al. Zwycięstwa 
(dz. 288/1), przeznaczonej do 
sprzedaży w drodze bezprze-
targowej za cenę niższą niż 
wartość rynkowa; 

• wykaz nieruchomości – lo-
kali mieszkalnych – prze-
znaczonych do sprzedaży  
w drodze bezprzetargowej 
na rzecz najemców.



• ��
Panorama miasta • www.wrotatczewa.pl • www.bip.tczew.pl • Wrzesień 2015

Gospodarka

Kontynuując organizację targów 
i jarmarków na Starym Mieście, 
z przyjemnością informujemy, że 
w tym roku w dniach 19 i 20 grud-
nia, na Placu hallera będzie miał 
miejsce III jarmark Bożonarodze-
niowy. 
Zapraszamy zainteresowanych 
przedsiębiorców do składania 
wniosków oraz aktywny udział 
w organizacji jarmarku. 

Wzorem roku ubiegłego regula-
min wydarzenia precyzuje usłu-
gi oraz towary gastronomiczne, 
zgodne z klimatem towarzyszą-
cemu temu wydarzeniu oraz wa-
runki prowadzenia tych działań. 

Podczas jarmarku dozwolona 
jest sprzedaż artykułów spo-
żywczych, jak i przemysłowych, 
związanych ze świętami bożo-
narodzeniowymi, między inny-

III jARMARK BOżOnARODZEnIOWy 

mi: bakalie, słodycze, wyroby 
pamiątkarskie, orzechy, wyroby 
cukiernicze, ozdoby świątecz-
ne, usługi gastronomiczne pod 
postacią małych poczęstunków, 
piwo, grzane wino, kawa czy 
herbata. 

Prosimy aby Państwa wnioski 
uwzględniały warunki regu-
laminu. W przypadku dużej 
ilości wniosków zostanie do-
konany wybór propozycji naj-
trafniejszych dla charakteru 
wydarzenia. 

Handlujący podczas Jarmarku 
otrzymają do dyspozycji drew-
niany, zamykany stragan, nato-
miast w przypadku gastronomii 
drewniany otwarty domek bądź 
wiatę. 

formularz zgłoszeniowy oraz 
regulamin dostępny jest na stro-
nach: www.dp.tczew.pl, www.
pchlitarg.tczew.pl – zakładka 
Jarmark Bożonarodzeniowy. 

Zgłoszenia będzie można skła-
dać w Biurze Podawczym Urzę-
du Miejskiego (pl. Piłsudskiego 1)  
w Tczewie lub za pośrednictwem 
poczty elektronicznej (skan 
podpisanego zgłoszenia) info@
dp.tczew.pl. 

Wszelkie pytania dotyczace Jar-
marku prosimy kierować na nasz 
adres e-mail lub telefonicznie pod 
nr 58 77 59 379 lub 58 777 53 42. 

– stanowisko w sprawie ustalenia okoliczności związanych z faktycz-
nym miejscem  zamieszkania radnego Mieczysława Matysiaka oraz 
następujące:

– uchwałę Nr IX/65/2015 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Gdańsku informacji o kandydatach na 
ławników;

– uchwałę Nr IX/66/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie określe-
nia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicie-
lem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Tczew oraz warunków  
i zasad korzystania z nich przez przewoźników i operatorów wraz 
ze stawkami opłat;

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym ( tekst jednolity w Dz. U. z 2013r. poz. 594 
z późniejszymi zmianami ) w związku z art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 
lipca 2001r. prawo o ustroju sądów powszechnych ( tekst jednolity 
Dz. U. z 2015 r. poz. 133 z późniejszymi zmianami ) – Rada Miejska  
w Tczewie uchwala co następuje

§ 1
1. Zasięga się od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku 
informacji o kandydatach na ławników zgłoszonych w wyborach na 
kadencję od 2016 r. do 2019 r. w trybie art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 
lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.
2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie do 
przesłania, do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku łącz-
nie z uchwałą, danych osobowych kandydatów, o których mowa  
w ust. 1:
1) imię (imiona) i nazwisko;
2) nazwisko rodowe ( poprzednio używane );
3) imiona rodziców;
4) data i miejsce urodzenia;
5) miejsce zamieszkania;
6) nr PESEL

UChWAŁy RADy MIEjSKIEj 
na sesji Rady Miejskiej w Tczewie 27 sierpnia 2015 r. podjęto: 

– uchwałę Nr IX/67/2015 w sprawie uchwalenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego terenu Nowego Centrum 
Usługowego przy ul. Wojska Polskiego w Tczewie;

– uchwałę Nr IX/68/2015 zmieniająca uchwałę Nr VII/54/2015 Rady 
Miejskiej w Tczewie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie emisji obli-
gacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania 
i wykupu;

– uchwałę Nr IX/69/2015 w sprawie utworzenia na obszarze miasta 
Tczewa odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia 
wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczy-
pospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Uchwała nr IX/65/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji  
w Gdańsku informacji o kandydatach na ławników 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podlega również ogło-
szeniu w prasie lokalnej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  
w Tczewie.

Przewodniczący rady Miejskiej w Tczewie

Mirosław augustyn

Uzasadnienie

Art.162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów po-
wszechnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 133 z późniejszymi 
zmianami ) zobowiązuje rady gmin do zasięgnięcia od komendanta 
wojewódzkiego policji informacji o kandydatach na ławników. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały w celu zasięg-
nięcia informacji przed wyborami ławników na kadencję 2016r. do 
2019r. jest konieczne i uzasadnione.

        
  sekreTarz MiasTa

     Katarzyna MeJna
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OBWIESZCZEnIE
Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 15 września 2015 r.

w sprawie obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, ze zm.1) podaje się do publicznej wiado-
mości informację o numerach i granicach obwodów głosowania, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika oraz o 
wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, 
w których odbędzie się głosowanie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Numer 
obwodu Granice obwodu Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1

ulice: Bosmańska, czatkowska, szyprów, kapitańska, Marynarska, Ret-
mańska, chłopska, dokerów, Flisaków, nizinna, okrętowa, Partyzantów, 
Pionierów, Portowców, Robotnicza, Rzemieślnicza, spółdzielcza, stocz-
niowców, wiślana, za Portem, kapitana Mamerta stankiewicza;

szkoła Podstawowa nr 7, ul. stoczniowców nr 15 a, tel. ( 58 ) 531-35-06
lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
komisja wyznaczona do wykonywania zadań związanych z głosowaniem korespon-
dencyjnym

2 ulice: elżbiety, kolejowa, krucza, łąkowa, Młyńska, Półwiejska, Prosta, 
wierzbowa, wilcza, za dworcem, Żuławska; gimnazjum nr 2, ul. Południowa nr 6, tel. (58) 531-50-19

3
ulice: gdańska, Południowa, Mostowa, nowy Rynek, Pomira, kaszubska, 
kozia, Pomorska, sadowa, kwiatowa, Malinowska, jana sobieskiego, 
dworcowa, Północna, gazety tczewskiej;

sportowa szkoła Podstawowa nr 2, ul. gdańska nr 2, tel. (58) 777-28-88
lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
komisja wyznaczona do wykonywania zadań związanych z głosowaniem korespon-
dencyjnym

4 ulica armii krajowej nr 1 – 85 (nieparzysta);

gimnazjum nr 3, ul. wł. jagiełły nr 8, tel. 532-458-842
lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
komisja wyznaczona do wykonywania zadań związanych z głosowaniem korespon-
dencyjnym

5
ulice: armii krajowej nr 2 – 86 (parzysta), Romualda traugutta, dział-
kowa, generała Bora – komorowskiego, generała leopolda okulickiego, 
generała grota – Roweckiego;

szkoła Podstawowa nr 8, ul. armii krajowej nr 70, tel. 882-853-793

6 ulice: obrońców tczewa, Hanny Hass, Harcerska, władysława jurgo, 
gryfa Pomorskiego; szkoła Podstawowa nr 8, ul. armii krajowej nr 70, tel. 882-853-747

7 ulice: jodłowa, jaworowa, jarzębinowa, Brzozowa;

Przedszkole nr 8, ul. jodłowa nr 6, tel. (58) 531-68-11
lokal przystosowany do potrzeb  wyborców niepełnosprawnych
komisja wyznaczona do wykonywania zadań związanych z głosowaniem korespon-
dencyjnym

8 ulice: kasztanowa, topolowa, aleja solidarności; szkoła Podstawowa nr 12, ul. topolowa nr 23, tel. (58) 531-60-70

9 ulice: akacjowa, Żwirki, jakuba jasińskiego, kilińskiego, suchostrzygi 
dworzec; Przedszkole niepubliczne „ jarzębinka „, ul. jarzębinowa nr 4, tel. (58) 531-62-41

10 ulica władysława jagiełły (cała); gimnazjum nr 3, ul. wł. jagiełły nr 8, tel. (58) 532-60-28

11

ulice: władysława andersa, stefana Batorego, królowej Bony, kazimierza 
jagiellończyka, jagiellońska, lotnicza, królowej Marysieńki, janusza 
korczaka, Rejtana, skarszewska, zygmunta starego, gen. władysława 
sikorskiego, suchostrzycka, wigury;

warsztaty terapii zajęciowej, ul. wigury nr 84, tel.(58) 531-66-48
lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
komisja wyznaczona do wykonywania zadań związanych z głosowaniem korespon-
dencyjnym

12 ulice: Rokicka, jana Brzechwy, szewczyka dratewki, aleja kociewska, 
Pinokia, jasia i Małgosi; Przedszkole akademia Przedszkolaka, ul. andersena nr 2F, tel. 882-853-731

13 ulice: christiana andersena, czerwonego kapturka, kubusia Puchatka, 
Braci grimm, Piotrowo; akademia „Melodica” (żłobek), ul. kubusia Puchatka nr 1, tel. 882-853-715

14 ulica jedności narodu nr 1-4, 7-9, 23, 27-32, 34-37;

szkoła Podstawowa nr 11, ul. saperska nr 12, tel. (58) 531-59-52
lokal przystosowany do potrzeb  wyborców niepełnosprawnych
komisja wyznaczona do wykonywania zadań związanych z głosowaniem korespon-
dencyjnym

15 ulice: jedności narodu nr 12-14, 18-22, chłodna, saperska; szkoła Podstawowa nr 11, ul. saperska nr 12, tel. (58) 530-23-68

16 ulice: aleja zwycięstwa, niepodległości, wyzwolenia; ośrodek opiekuńczy, ul. niepodległości nr 10, tel. (58) 777-27-11
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Wybory

informacje dodatkowe
1. Każdy wyborca może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego do dnia 12 października 

2015 r. (poniedziałek).
2. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat 

może udzielić pełnomocnictwa do głosowania. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania należy zgłosić do Urzędu Miejskiego do dnia 
16 października 2015 r.(piątek).

3. Obwodowe komisje wyborcze, które mają siedziby w lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, są komisjami właściwymi dla 
celów głosowania korespondencyjnego w kraju.
W dniu głosowania lokale obwodowych komisji wyborczych otwarte będą w godzinach od 7.00 do 21.00.

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, 
poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529, z 2014 poz. 179, 180 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1043, 1044 i 1045.

17

ulice: wojska Polskiego (cała), warsztatowa, Piaskowa, saperów, Plac 
Patriotów, targowa, grunwaldzka, Fabryczna, Mieszka i, księżniczki 
dobrawy, Bolesława chrobrego, Rycerska, kazimierza wielkiego, Pia-
stowska, Świętopełka, Przemysława ii;

specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, ul. grunwaldzka nr 1, tel. (58) 531-55-50

18

ulice: jana z kolna, kopernika, królowej jadwigi, lecha, Plac Marszał-
ka Piłsudskiego, strzelecka, słowackiego, 1 Maja, kościuszki, nowa, 
obrońców westerplatte, sambora, Małgorzaty samborówny, ks. Ście-
giennego;

szkoła Podstawowa nr 5, ul. obrońców westerplatte nr 18, tel. (58) 531-35-27

19

ulice: chopina, dominikańska, garncarska, Plac Św. grzegorza, Plac 
gen. józefa Hallera, Podmurna, kościelna, krótka, lipowa, Mestwina, 
nad wisłą, okrzei, Podgórna, Rybacka, wodna, zamkowa, Żeglarska, 
Mickiewicza, łazienna, stefana kardynała wyszyńskiego, ks. aleksandra 
kupczyńskiego, stara, skromna;

Forum inicjatyw społecznych, ul. łazienna nr 5, tel. (58) 530-22-20
lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
komisja wyznaczona do wykonywania zadań związanych z głosowaniem korespon-
dencyjnym

20 ulice: kręta, jarosława dąbrowskiego, ogrodowa, kołłątaja, ignacego 
Paderewskiego, stroma, wąska;

Fabryka sztuk, ul. 30 stycznia nr 4, tel. (58) 530-44-84
lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
komisja wyznaczona do wykonywania zadań związanych z głosowaniem korespon-
dencyjnym

21

ulice: szkoły Morskiej, 30 stycznia, kasprowicza, sportowa, janusza 
kusocińskiego, gen. Bema, Marii konopnickiej, Bolesława Prusa, stefana 
Żeromskiego, Franciszka Fenikowskiego, wincentego Pola, ks. Bernarda 
sychty, adama ważyka, wybudowanie, jarosława iwaszkiewicza, Bał-
dowska, jabłoniowa, wisławy szymborskiej;

szkoła Podstawowa nr 10, ul. Marii konopnickiej nr 11, tel. (58) 531-17-07

22
ulice: zielona, sienkiewicza, staszica, krasińskiego, Parkowa, wybickiego, 
wyspiańskiego, czyżykowska bez nr 64-66 i 69, nadbrzeżna, Matejki, 
generała dąbrowskiego, Pułaskiego; 

zespół szkół Rzemieślniczych i kupieckich, ul. czyżykowska nr 17, tel. (58) 532-09-
92

23 ulice: konarskiego, orkana, Polna, starowiejska, nowowiejska; 

gimnazjum nr 1, ul. czyżykowska nr 69, tel. (58) 531-17-63
lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
komisja wyznaczona do wykonywania zadań związanych z głosowaniem korespon-
dencyjnym

24 ulice: kochanowskiego, tetmajera, orzeszkowej, ceglarska, Reja, krzysz-
tofa kamila Baczyńskiego, czyżykowska nr 64-66 i 69; gimnazjum nr 1, ul. czyżykowska nr 69, tel. (58) 530-01-82

25

ulice: lecha Bądkowskiego, Biskupa konstantyna dominika, tadeusza 
Boya – Żeleńskiego, ks. Feliksa Bolta, karola Borchardta, władysława 
Broniewskiego, józefa czyżewskiego, adolfa dygasińskiego, Forste-
rów, aleksandra Fredry, andrzeja Frycza Modrzewskiego, konstantego 
gałczyńskiego, Bartosza głowackiego, józefa chełmońskiego, wiktora 
jagalskiego, ppłk stanisława janika, Romana klima, wojciecha kossaka, 
juliusza kraziewicza, leona kruczkowskiego, Romana landowskiego, 
anny łajming, jacka Malczewskiego, ks. władysława Młyńskiego, zofii 
nałkowskiej, c. kamila norwida, ks. j. st. Pasierba, Przemysłowa, juliana 
Przybosia, władysława Reymonta, leopolda staffa, jana stanisławskie-
go, spacerowa, wita stwosza, juliana tuwima, st. ignacego witkiewicza, 
leona wyczółkowskiego, gabrieli zapolskiej, por. józefa dambka, por. jó-
zefa gierszewskiego, ks. ppłk józefa wryczy, rotm. witolda Pileckiego, 
płk Ryszarda kuklińskiego, ks. jerzego Popiełuszki, andrzeja struga.

„tęczowe Przedszkole „, ul. chełmońskiego nr 1a, tel. 882-853-824

26 obwód zamknięty (szpital powiatowy); szpitale tczewskie sa, ul. 30 stycznia nr 57/58, tel. (58) 777-66-70

27 obwód zamknięty (szpital powiatowy – oddział chorób wewnętrz-
nych); szpitale tczewskie sa, ul. ignacego Paderewskiego nr 11, tel. (58) 777-66-94 w. 21

28 obwód zamknięty (szpital powiatowy – oddział rehabilitacji i opieki 
długoterminowej); szpitale tczewskie sa, ul. 1 Maja nr 2, tel. (58) 531-30-72
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M.	K.
Fabryka	Sztuk

ul.	30	Stycznia	4
83-110	Tczew

Sceny	z	życia	miasta

TCZEW W LATACh 1920-1939
saMochody

Pamiętajmy, że wówczas 
samochody nie były popu-

larnym środkiem transportu. 
Ich właściciele byli związani  
z przedsiębiorstwami. Dosko-
nałym tego przykładem w Tcze-
wie jest działalność Władysława 
Gembusza, właściciela piekarni, 
który dowoził towar samocho-
dem „Ford”. Przedstawicielstwo 
w naszym mieście tej dość 
popularnej marki prowadził J. 
Klein. Tczewskie taksówki – to 
na ogół również „Fordy”. Po-
jawiły się one pod koniec lat 
dwudziestych w naszym mie-
ście. Nazywane były dorożka-
mi samochodowymi. Zgodnie  
z rozporządzeniem policyjnym 
musiały być one zaopatrzone  
w taksametry. Opłata w pierw-
szej strefie przy podróży za-
miejscowej tam i z powrotem 
wynosiła 0,60 zł za trasę do 
300 metrów i 0,10 zł za każde 
150 metrów. Z kolei tzw. taksa 
II obejmowała granice miasta  
i stawki wyglądały następująco: 
0,60 zł – do 200 metrów i 0,10 
zł za każde następne 100 me-
trów. Ostatnia strefa – to podróż 
pozamiejscowa w jedną stronę 
– w tym przypadku płaciło się 
0,60 zł do 130 metrów i 0,10 zł 

Szofer Paweł Gołembiewski i syn właściciela taksówki Leon 
Piernicki, 1939 rok

za każde dalsze 65 metrów. Gdy 
kierowca musiał czekać na pasa-
żera, to co dwie minuty naliczał 
opłatę 0,10 zł. Istniały również 
dopłaty, m.in. za podróż w go-
dzinach nocnych, tj. od 22.00 do 
6.00 w wysokości 0,50 zł.

Stan dróg pozostawia wiele do życzenia, benzyna dostępna w aptece lub składzie che-
micznym, przechodnie zdezorientowani nowym środkiem transportu, stąd ciągle trzeba 
na nich trąbić i trąbić. Na szczęście widok mojego „Forda” rekompensuje owe straty… 
– tak mógłby brzmieć fragment pamiętnika właściciela samochodu żyjącego w latach 
dwudziestych minionego wieku. 

Na podstawie:
Golicki Józef, Album Tczewski lata 
1900-1945. Szkolnictwo i gospodarka 
Tczewa, Tczew 2000.
Rozporządzenie policyjne w sprawie 
dorożkarstwa w mieście Tczewie. 
Oryginał w zbiorach Muzeum Wisły 
w Tczewie.

Kursanci z Gimnazjum męskiego (obecnie SP 5) wraz dyrektorem Janem Zwierzańskim  
obok Fiata 509 i Opla Olympia, 1938 rok
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Władysław Gembusz z rodziną i pracownikami
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Wydarzenia

dyŻURy W sPRAWiE sKARG i WNiosKÓW MiEsZKAŃcÓW

Mirosław PoBłocKi, prezydent Tczewa, przyjmuje interesantów 
– w czwartki w godz. 14.00–16.00; 

zastępcy prezydenta Tczewa – adaM urBan – w czwartki w godz. 14.00–16.00,
a adaM BurczyK – w poniedziałki w godz. 14.00–15.30.
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„Wrześniowe Targowisko” zorga-
nizowane zostało przez Urząd 
Miejski oraz Fabrykę Sztuk w od-
powiedzi na potrzeby mieszkań-
ców, którzy zgłaszali chęć udzia-
łu w imprezach podobnych do 
czerwcowego „Pchlego Targu”. 
Tym razem wystawcy rozłożyli 
swoje stoiska w niecce przy ul. 
łaziennej. Impreza odbyła się  

Imprezę zainaugurował integra-
cyjny przemarsz, którego uczest-
nikami byli podopieczni domów 
pomocy społecznej i ośrodków 
wsparcia, dzieci ze świetlic śro-
dowiskowych i przedszkoli, 
młodzież, seniorzy, pracownicy 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej oraz mieszkańcy.

Imprezę objął honorowym pa-
tronatem prezydent Tczewa Mi-
rosław Pobłocki, który również 
dokonał uroczystego otwarcia 
festynu w asyście ks. prałata Pio-
tra Wysgi, komendanta powiato-
wego policji w Tczewie Roberta 
sudenisa i przedstawicieli orga-
nizatorów.

– Spotykamy się z okazji Ogól-
nopolskiego Dnia Solidarności  
z Osobami Chorymi na Schizofre-
nię, aby zamanifestować swoje 
wsparcie dla osób poszkodowa-
nych przez los  – wyjaśniła julita 
jakubowska, dyrektor tczew-

Festyn	Przyjaźni	„Tacy	Sami”

InTEGRACjA, RÓWnOść, TOLERAnCjA 

„wRześniowe TaRgowisKo” – ponad 50 wysTawców

skiego MOPS-u. – Mam nadzieję, 
że w naszym mieście osoby chore 
i niepełnosprawne zawsze będą 
mogły liczyć na pomocną dłoń.

Festyn miał miejsce na pl. Hallera, 
gdzie rozstawione zostały stoi-
ska z wyrobami rękodzielniczymi.  
W integracyjny charakter im-
prezy wpisały się także wystę-
py artystyczne – obok osób 
niepełnosprawnych na scenie 
zaprezentowały się m.in. zespo-
ły „Cameleon” i „Wiecznie Mło-
dzi”, Paula Brzóska oraz Joanna 
Lewandowska. Uczestnikom 
szczególnie przypadł do gustu 
program przygotowany przez 
gości specjalnych:  Starogardzkie 
Bractwo Rycerskie i zespół folklo-
rystyczny ze Stanów Zjednoczo-
nych „Booher Family Band”.

Wszystkich częstowano domo-
wym ciastem i grochówką.

Celem organizatorów – Środowi-
skowych Domów Samopomocy 
MOPS, Polskiego Komitetu Pomo-
cy Społecznej i Towarzystwa Mi-
łośników Ziemi Tczewskiej – jest 
przeciwdziałanie marginalizacji 
osób dotkniętych wykluczeniem 
społecznym i wyrównywanie ich 
szans w społeczności lokalnej.

M.Ś.

już po raz dwunasty tczewianie 
mieli okazję przekonać się,  
że w naszym mieście integracja, 
równość i tolerancja to nie puste 
hasła. Wspólnie bawiliśmy się 
podczas Festynu Przyjaźni „Tacy 
Sami”.

w pierwsza sobotę po rozpo-
częciu roku szkolnego, aby 
młodzież miała jeszcze szansą 
kupić lub sprzedać podręcz-
niki. Handlowano też innymi 
książkami, płytami, grami kom-
puterowymi, używaną odzieżą, 
biżuterią, wyrobami rzemiosła 
artystycznego i in.

Do odwiedzenia targowiska za-
chęcała tczewian muzykująca ro-
dzina Pieczewskich oraz Bartosz 
Paprot. Na najmłodszych czekały 
warsztaty plastyczne prowadzo-
ne przez Fabrykę Sztuk.

M.M.

51 wystawców wzięło udział  
w drugiej edycji „Wrześniowego 
Targowiska”. Większość  
wystawców to tczewianie,  
ale przybyli również goście,  
m.in. z Grudziądza i Kwidzyna. 
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KONKURS FOTOGRAFICZNY

TERMIN:
31 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

BIURO KONKURSU:

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

O NAGRODĘ PREZYDENTA TCZEWA
„CZTERY PORY ROKU W TCZEWIE – KALENDARZ 2016”

Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.wrotatczewa.pl

NAGRODA GŁÓWNA:
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