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PANORAMA MIASTA
W NUMERZENOWA SALA DLA „ÓSEMKI”

Więcej na str. 3 

Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 8 – to kolejny 
krok samorządu miasta Tczewa do poprawy infrastruktury sporto-
wej w placówkach oświatowych. Dzięki nowej inwestycji, uczniowie 
„ósemki” nie będą już ćwiczyć na korytarzach, ale w nowoczes-
nym obiekcie, który mieści trzy boiska do siatkówki. Sala służyć 
będzie przede wszystkim  uczniom, ale po godzinach lekcyjnych 
i w dni wolne, jest udostępniana  innym amatorom sportu.

	Nowe	mieszkania	
komunalne	przy	ul.	Prostej

	Nagrody	dla	najlepszych	
sportowców	i	trenerów

	Strefa	ekonomiczna	
będzie	większa

	Słuck	–	nowe	miasto	
partnerskie	Tczewa

	Tczewianie	przesiedli	się	
na	rowery

	Harcerska	Orkiestra	Dęta	
zaprasza	na	70-lecie
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XXXIV SESJA
Porządek obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Tczewie na dzień  

28 września 2017 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 dnia 

28 sierpnia 2017 r.       
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za wrze-

sień 2017 r.
6. Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych w okre-

sie od 28 sierpnia do 27 września 2017 r.
ii.	 część	druga:
7. Informacja z działalności Młodzieżowej Rady Miasta w roku 

szkolnym 2016/2017,
8. Informacja o funkcjonowaniu spółek prawa handlowego, w 

którym Gmina Miejska  Tczew posiada udziały,
9. Informacja z wykonania budżetu miasta Tczewa za I półro-

cze 2017 r.,
10. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych sa-

morządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 r.,
11. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finan-

sowej za I półrocze 2017 r.,
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
12.1 przyjęcia do realizacji Aktualizacji założeń do planu zaopa-

trzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe mia-
sta Tczewa,

12.2 uchwalenia statutu Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie.
13. Zgłaszanie interpelacji, zapytań oraz wniosków.
14. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowa-

nia, życzenia itp.).

Ilu nas jest?
1 września  br. w Tczewie zameldowanych było 57 647 osób, w 
tym 56 398 na pobyt stały i 1249  na pobyt czasowy. Od począt-
ku sierpnia ubyło 158 osób.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie zawiadamia, że 
we wrześniu rozpoczął prace modernizacyjne Stacji Uzdatniania Wody 
„Motława” przy ul. Działkowej. 
Prace polegają na wymianie układu pompowego oraz rurociągów 
technologicznych. Wiąże się to z czasowym wyłączeniem miej-
skich magistrali wodociągowych. Narzuca to konieczność zasi-
lania miasta jedną magistralą, co powodować może odwrócenie 
przepływu wody w części sieci wodociągowej w ulicach – Armii 
Krajowej, Żwirki oraz Jagiellońskiej. W związku z tym, możli-
we jest pogorszenie jakości dostarczanej wody na skutek zerwania 
ze ścian rurociągów osadów żelaza i manganu.
Przewidywany termin zakończenia  prac modernizacyjnych to 27 
października br. Do tego czasu, w przypadku wystąpienia zakłóceń 
w jakości dostarczanej wody, reagując na zgłoszenia mieszkańców, 
ZWIK Tczew prowadzi awaryjne płukania sieci wodociągowej.
Wyżej wymienione działania zostały uzgodnione z przedsta-
wicielami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  
w Tczewie.

Co roku, w trosce o bezpieczeństwo najmłodszych, prezydent Tczewa 
Mirosław Pobłocki  przekazuje uczniom pierwszych klas szkół podsta-
wowych breloczki odblaskowe. 
Odblaski można przypiąć do tornistra, kurtki itp. Uczniowie otrzy-
mują je podczas zajęć dotyczących bezpieczeństwa na drodze, któ-
re prowadzone są przez  policjantów z Komendy Powiatowej Po-
licji w Tczewie. W tym roku przekazaliśmy 600 odblasków. Z rąk 
prezydenta Tczewa odebrał je zastępca komendanta powiatowego 
policji mł. insp. Mariusz Cybulski.
Jak powiedział M. Cybulski, policja od wielu lat prowadzi akcję 
„Bezpieczna droga do szkoły” ucząc najmłodszych uczniów , jak 
powinni zachować się na drodze. Jednym z elementów tej eduka-
cji są właśnie odblaski. Wspólnie ze Strażą Miejską policjanci pa-
trolują tereny wokół szkół – przejścia dla pieszych, oznakowanie, 
widoczność.
Komendant podkreślił, że zajęcia z uczniami to nie wszystko, waż-
na jest rola rodziców i opiekunów i ich dobry przykład np. przy 
przechodzeniu przez jezdnię.

M.M.

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

Odblaski dla wszystkich 
tczewskich pierwszaków

komunikat zwik w związku  
z modernizacją stacji Uzdatniania wody

m
.	m

yk
Ow

Sk
a	



• �
Panorama miasta • www.wrotatczewa.pl • www.bip.tczew.pl • Wrzesień 2017

Aktualności

12 września w Słucku na Białorusi 
prezydent Tczewa Mirosław Pobło-
cki oraz przewodniczący Słuckiego 
Rejonowego Komitetu Wykonaw-
czego – Andriej Janczewski podpi-
sali porozumienie o współpracy po-
między Tczewem a Słuckiem.
W porozumieniu strony zobo-
wiązały się m.in. do zacieśnia-
nia współpracy poprzez wymianę 
doświadczeń pomiędzy miejsco-
wymi organami samorządowymi, 
instytucjami oraz organizacjami 
odpowiadającymi za działalność 
gospodarczą, kulturalną, eduka-
cyjną, rozwój sportu i turystyki, 
a także za działalność organizacji 
społecznych. – To porozumienia 
otwiera drogę do wymiany dzieci 
i młodzieży, współpracy klubów 
sportowych, ale też współpracy 
gospodarczej pomiędzy firmami 
– powiedział Mirosław Pobło-
cki, prezydent Tczewa. 
Kontaktom gospodarczym mię-
dzy przedsiębiorcami z woj. po-
morskiego a Białorusią było po-

słUck – nOwe miastO partnerskie tczewa

święcone IX Regionalne Forum 
Gospodarcze, które odbyło się 
w tym samym czasie w Miń-
sku. Delegacja samorządu miasta 
Tczewa gościła na forum wspól-
nie z przedstawicielami Urzędu 
Marszałkowskiego w Gdańsku 
oraz przedstawicielami „Praco-
dawców Pomorza.

Podpisanie porozumienia między Tczewem a Słuckiem

Tczew ma teraz 11 miast part-
nerskich: Słuck (Białoruś), Wit-
ten (Niemcy), Kursk (Rosja), 
Werder/Havel (Niemcy), Lev 
Hasharon (Izrael), Birżai (Li-
twa), Barking&Dagenham (An-
glia), Dębno (Polska), Beauvais 
(Francja), Czarnomorsk  (Ukra-
ina), Aizkraukle (Łotwa).

Tczewscy radni zde-
cydowali wesprzeć 
Zarząd Dróg Woje-
wódzkich, w celu 
wyremontowania 
chodnika wzdłuż  
ul. Jagiellońskiej.
Uchwała podjęta podczas 
sierpniowej sesji uwzględnia 
przekazanie na ten cel kwoty 
100 tys. zł z budżetu miasta. 
Ul. Jagiellońska jest drogą wo-
jewódzką, więc jej utrzymanie 
należy do Zarządu Dróg Wo-
jewódzkich. 

Województwo pomorskie - 
Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Gdańsku zamierza przy-
stąpić do remontu chodnika 
w pasie drogowym drogi wo-
jewódzkiej DW 224 – ul. Ja-
giellońskiej w Tczewie, na od-
cinku od drogi wewnętrznej 
za marketem Intermarche do 
ul. Władysława Jagiełły, po 
stronie lewej, wzdłuż zabudo-
wy jednorodzinnej. Remont 
wskazanego odcinka chodnika 
nie uwzględnia wymiany na-
wierzchni zjazdów leżących w 
pasie drogowym ulicy Jagiel-
lońskiej.  Zjazdy w ciągu uli-
cy Jagiellońskiej są nierówne, 
występują na nich liczne spę-
kania,  po opadach deszczu 
tworzą się kałuże. W związku 
ze złym stanem technicznym 
oraz ze względu na koniecz-
ność poprawy bezpieczeństwa 
ruchu drogowego oraz piesze-
go, miasto zdecydowało się na 
udzielenie pomocy finansowej 
Samorządowi Województwa, 
w zakresie remontu wszystkich 
zjazdów na obszarze planowa-
nego remontu chodnika. 

Przebudowa chodnika wraz 
ze zjazdami w istotny spo-
sób usprawni i poprawi bez-
pieczeństwo uczestników ru-
chu pieszego i drogowego we 
wskazanym wyżej rejonie mia-
sta Tczewa.  

Uchwałę przyjęto 21 głosami 
„za”, przy jednym przeciwnym.

M.M.

Uroczystemu rozpoczęciu roku 
szkolnego towarzyszyło otwar-
cie sali gimnastycznej przy Szko-
le Podstawowej nr 8.

4 września w 9 tczewskich sa-
morządowych szkołach podsta-
wowych naukę rozpoczęło 5637 
uczniów.  534 to uczniowie klas 
pierwszych, 852 – uczniowie 
klas gimnazjalnych (II i III).
Miejska inauguracja roku szkol-
nego odbyła się w Szkole Pod-
stawowej nr 8, która ma dodat-
kowy powód do świętowania 
– placówka otrzymała zupełnie 
nową salę gimnastyczną.
– To dla nas wspaniały prezent, 
zwłaszcza że jesteśmy w przede-
dniu jubileuszu 100-lecia naszej 
placówki – powiedziała Boże-
na Dudzińska, dyrektor SP 8. – 
Zyskaliśmy piękny, industrialny 
obiekt, który doskonale wkom-
ponował się w otoczenie. Obiekt, 
mający służyć uczniom, ale też 
pozostałym mieszkańcom.
Jak powiedziała pani dyrektor, 
odtąd dzieci nie będą już musia-
ły ćwiczyć na korytarzach, ale w 
nowej sali będą doskonalić swo-
je sportowe umiejętności. Szkoła 
zyskała także miejsce, gdzie od-
bywać się będą uroczystości.
Symboliczną wstęgę przecię-
li dyr Bożena Dudzińska oraz 

nowy rok szkolny z nową salą gimnastyczną

Mirosław  Pobłocki, prezydent 
Tczewa, który o pomoc poprosił 
jednego z uczniów.
Inauguracja sali gimnastycznej 
była okazją do pokazu sporto-
wych umiejętności w wykona-
niu uczniów „ósemki”.
Budowa sali gimnastycznej to 
jedna z większych tegorocz-
nych inwestycji samorządu mia-
sta Tczewa. Sala kosztowała 4 
mln zł, z czego blisko 900 tys. 
pochodziło z dotacji Minister-
stwa Sportu i Turystyki.
Hala mieści pełnowymiarowe 
boisko do koszykówki 28 x 15 
m, 3 boiska do siatkówki, nie-

pełnowymiarowe boisko do pił-
ki ręcznej, piłki nożnej halowej. 
Wysokość sali (7 – 9 m) umoż-
liwia rozgrywanie regulamino-
wych meczy w siatkówkę. Za-
projektowano trybuny składane 
na min. 100 osób, pomieszcze-
nie do prowadzenia zajęć z gim-
nastyki korekcyjnej, aerobiku 
itp., szatnie, toalety, pomiesz-
czenie dla trenerów z łazienką 
i zapleczem podręcznym, ma-
gazyn sprzętu sportowego. W 
ramach inwestycji zagospoda-
rowano teren wokół sali i zbu-
dowano miejsca parkingowe.

M.M.

Sala gimnastyczna przy SP 8 to kolejna inwestycja miasta poprawiająca 
warunki uprawiania sportu przez dzieci i młodzież

będą pieniądze na 
remOnt zjazdów 
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Tczewscy radni zajęli się zmiana-
mi w nazwach ulic – dwie otrzy-
mały nowe nazwy, w przypadku 
5 kolejnych – wystarczyło nowe 
uzasadnienie.
2 września 2016 r. weszła w ży-
cie ustawa o zakazie propagowa-
nia komunizmu lub innego ustroju 
totalitarnego przez nazwy budow-
li, obiektów i urządzeń użytecz-
ności publicznej, która nałożyła 
na właściwe organy jednostek sa-
morządu terytorialnego obowią-
zek weryfikacji wszystkich nazw 
obiektów funkcjonujących na te-
renie danej jednostki, wymienio-
nych w tym przepisie, oraz doko-
nanie stosownych zmian zgodnie 
z obowiązującą ustawą w terminie 
12 miesięcy od dnia wejścia w ży-
cie ustawy tj. do 2 września 2017 r. 
W przeciwnym, razie w terminie 3 
miesięcy po upływie powyższego 
terminu, wojewoda wydaje zarzą-
dzenie zastępcze w którym nadaje 
nazwę zgodną z art. 1 ustawy.
Zgodnie z zapisami wyżej przy-
wołanej ustawy obowiązujące 
nazwy nie mogą upamiętniać 
osób, organizacji wydarzeń lub 
dat symbolizujących komunizm 
lub inny ustrój totalitarny.
Zmiany w Tczewie:
•  ul. Leona Kruczkowskiego 

zmieniła nazwę na ul. Cze-
sława Miłosza.

W części osiedla, w której znaj-
duje się ta ulica, nazwy ulic na-
wiązują do osób znanych pi-
sarzy. Wobec tego, nadanie jej 
patronatu Czesława Miłosza 
(1911-2004) – prozaika, esei-
sty, uznawanego za jednego z 
najwybitniejszych polskich poe-
tów XX wieku, laureata Lite-
rackiej Nagrody Nobla (1980), 
będzie bardzo dobrze korespon-
dować z nazewnictwem sąsied-
nich ulic.
Ulicę zamieszkuje 145 osób.
•  ul. Adama Ważyka zmie-

niła nazwę na ul. Ks. Jana 
Twardowskiego.

Nowa nazwa powinna tema-
tycznie wkomponować się w na-
zwy ulic znajdujących się w jej 
bezpośrednim sąsiedztwie. Wo-
bec tego, nadanie jej patronatu 
ks. Jana Twardowskiego będzie 
korespondować z nazewni-
ctwem sąsiednich ulic, których 
nazwy związane są z nazwiska-
mi znanych pisarzy i poetów.
Ulicę zamieszkuje 75 osób.
Nazw y  poniższych  ulic  nie 
zmieniły się, jednak otrzyma-
ły nowe uzasadnienie:
•  ul. Partyzantów 
Nazwa upamiętnia uczestni-
ków walk partyzanckich, wal-
czących o wolność Polski

w okresie II wojny światowej. 
Jest aktem hołdu wobec żoł-
nierzy nieregularnych jedno-
stek z takich formacji jak Gryf 
Pomorski, Armia Krajowa, Sza-
re Szeregi, prowadzących dzia-
łalność dywersyjną na Pomorzu 
przeciw Niemcom.
•  ul. Pionierów
Nazwa ulicy nawiązuje do pionie-
rów, czyli pierwszych osadników, 
mieszkańców osiedla torujących 
drogę innym. Ulica, powstając 
w okresie międzywojennym w 
okresie II RP, stanowiła centrum 
rodzącego się osiedla i jej nazwa 
oddaje hołd pierwszym miesz-
kańcom tego osiedla, osadnikom 
zagospodarowującym nowe tere-
ny – pionierom.
•  aleja Zwycięstwa
Jej nazwa upamiętnia zwycię-
stwo wojsk Jana III Sobieskiego 
pod Wiedniem w 1683 roku nad 
Turkami. Bitwa stała się niezwy-
kle ważna dla losów Europy w 
XVII wieku, gdyż zatrzymała 
ekspansję turecką na Europę.
•  ul. Jedności Narodu
Jedność narodu to wartość, któ-
ra nigdy nie traci na swoim zna-
czeniu. W każdej sytuacji, nie-
zależnie od panującego systemu, 
najważniejsza jest jedność naro-
du. To wartość tak samo cenna 

jak niepodległość, solidarność, 
wolność.
•  ul. Wyzwolenia
Nazwa ulicy upamiętnia wyzwo-
lenie Polski przez Wojsko Pol-
skie (ulica sąsiaduje z ul. Wojska 
Polskiego) w 1920 roku, któ-
re zakończyło okres zniewolenia 
Tczewa, okres zaborów. Wojsko 
Polskie przynosząc do Tcze-
wa wolność po 148 latach zabo-
ru pruskiego, niemieckiego, roz-
poczęło nowy okres w dziejach 
miasta, które odtąd nierozerwal-
nie jest złączone z Polską.
UWAGA, zmiana nazw ulic 
nie wymaga wymiany dowo-
dów osobistych.
Jak podaje na swojej stronie 
Instytut Pamięci Narodowej, 
zgodnie z ustawą, mieszkańcy 
nie mają obowiązku wymiany 
dokumentów. Wszystkie doku-
menty zawierające starą nazwę 
ulicy (dowody osobiste, pra-
wa jazdy itp.) zachowują swoją 
ważność. Również pisma oraz 
postępowania sądowe i admi-
nistracyjne w sprawach doty-
czących ujawnienia w księgach 
wieczystych oraz uwzględnienia 
w rejestrach, ewidencjach i do-
kumentach urzędowych zmiany 
nazwy dokonanej na podstawie 
ustawy są wolne od opłat.

M.M.

Tczewscy radni wyrazili zgo-
dę na powiększenie Pomorskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej  
o blisko 19 ha.
Uchwała, którą podjęli radni 
na sierpniowej (28 sierpnia) se-
sji, zezwala na włączenie do Po-
morskiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej terenu w rejonie ul. 
Malinowskiej w Tczewie. Ob-
szar ten liczy blisko 19 ha i jest 
własnością Agencji Nierucho-
mości Rolnych. Decyzja rad-
nych pozwoli strefie pozyskać 
nowych inwestorów, a co za tym 
idzie – nowe miejsca pracy.
– Pomorska Specjalna Stre-
fa Ekonomiczna jest integral-
na częścią Tczewa. Od począt-
ku istnienia strefy, działające tu 
przedsiębiorstwa zainwestowały 
ponad 1,2 mld zł, tworząc 5663 
nowe miejsca pracy – mówił Pa-
weł Lulewicz, wiceprezes zarzą-
du PSSE. – Wszystkie inwesty-
cje zostały zrealizowane przez 16 

podmiotów, na łącznym obszarze 
120 ha. Teren, który był do dys-
pozycji PSSE został już całko-
wicie wykorzystany, ale lokaliza-
cja Tczewa jest na tyle atrakcyjna, 
że firmy cały czas dopytują się o 
miejsce do zainwestowania.

Na podstawie tych sygnałów, w 
porozumieniu z miastem, za-
rząd PSSE poszukiwał terenu, 
który można by wykorzystać na 
poszerzenie strefy. Stąd wnio-
sek o podjęcie uchwały nie-
zbędnej do przyjęcia nowych 

firm na tereny przy ul. Mali-
nowskiej.

Jak powiedział wiceprezes Pa-
weł Lulewicz, do PSSE zwra-
cają się zarówno firmy lokalne, 
jak i zagraniczne.

Radnych niepokoił profil dzia-
łalności gospodarczej, któ-
ra mogłaby być realizowana w 
Tczewie, dlatego domagali się 
deklaracji, że nie będzie to dzia-
łalność uciążliwa dla środowi-
ska i mieszkańców.

– Mogę zadeklarować, że za-
rząd PSSE, każdorazowo, gdy 
pojawi się inwestor chcący ulo-
kować się w Tczewie, będzie się 
konsultował z miastem – czy 
jest to zgodne ze strategią roz-
woju Tczewa, planami zagospo-
darowania itd. 

Radni podjęli uchwałę jedno-
głośnie.

M.M.

RADNI ChCą POWIęKSZENIA STREFy EKONOMICZNEJ

Paweł Lulewicz, wiceprezes PSSE zapewnił, że będzie konsultował  
z miastem sprawę nowych inwestorów

ZMIANy W NAZWACh TCZEWSKICh ULIC 
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Chociaż deszczowa aura nie sprzy-
ja remontom ulic, wykonawcy ro-
bią wszystko, aby prace zakończyć 
w terminie.

Jeśl i warunki atmosferycz-
ne pozwolą, do końca wrześ-
nia zakończy się remont ul. 
Pułaskiego. W tym roku re-
alizowany jest pierwszy etap 
prac – odcinek o długości ok. 
250 m, od skrzyżowania z ul. 
Czyżykowską za skrzyżowa-
nie z ul. gen H. Dąbrowskiego. 
Oprócz przebudowy instala-
cji podziemnych, ulica zyska-
ła nową nawierzchnie, chod-
niki i oświetlenie. Inwestycje 
realizuje firma Eurovia za ok. 
1,3 mln zł.
Trwa także przebudowa drogi 
dojazdowej do firmy Koral (ok. 
380 m). Wykonano już przebu-
dowę instalacji podziemnych, 
budowę kanalizacji deszczo-
wej, teraz zaczynają się prace 
związane z wykonywaniem na-
wierzchni. Inwestycja kosztuje 
ok. 800 tys. zł. Wykonuje ja fir-
ma B&W z Pruszcza Gd.

19 września prezydent Tczewa 
Mirosław Pobłocki oraz Arka-
diusz Woźniak, prezes TTBS 
przekazali klucze lokatorom 
nowego budynku komunalne-
go przy ul. Prostej 1H.

W nowym budynku znajduje się 
18 mieszkań, w tym 6-jednopo-
kojowych i 12-dwupokojowych. 
Powierzchnia użytkowa  miesz-
kań jednopokojowych wynosi 
28 m2, zaś mieszkań dwupoko-
jowych – 43 m2.

Całkowita powierzchnia bu-
dynku to 1022 m2. Dla każ-
dego lokalu przewidziana jest 
piwnica, ponadto są 2 wózkar-
nie i 2 suszarnie. Mieszkania 
są wykończone i wyposażone w 
urządzenia sanitarne, kuchen-
ki elektryczne i zlewozmywaki. 
Ogrzewanie oraz ciepłą wodę 
zapewniają gazowe piece dwu-
fazowe, zainstalowane w łazien-
kach poszczególnych mieszkań.
Koszt budynku to 2 mln zł. In-
westycja została sfinansowana 

nOwy bUdynek kOmUnalny przy Ul. prOstej ma jUż lOkatOrów

ze środków Tczewskiego Towa-
rzystwa Budownictwa Społecz-
nego, które spółka pozyskała 
ze sprzedaży mieszkań dewe-
loperskich.

– To już szósty budynek przy ul. 
Prostej, który oddajemy lokato-
rom, a jest tu miejsce na jesz-
cze dwa kolejne – powiedział 

trwają inwestycje drOgOwe 

Największe tegoroczne zadanie 
drogowe to remont ul. Gdań-
skiej i Jedności Narodu. Nie-
stety zadanie to sprawia dro-
gowcom najwięcej trudności i 
to nie tylko z uwagi na desz-
czową aurę. – Bardzo dużo 
problemów mieliśmy z insta-
lacjami podziemnymi, wiele z 
nich nie było umieszczonych 
na mapach, a więc i w projek-
cie – mówi Wojciech Rytlew-

ski z Miejskiego Zarządu Dróg. 
– W trakcie odkrywania kolej-
nych przewodów, musieliśmy 
ustalać właścicieli tych insta-
lacji. Często okazywało się, że 
np. rura, która powinna być w 
określonym miejscu, znajdowa-
ła się kilka metrów dalej. Każda 
taka „niespodzianka” wymaga-
ła konsultacji z gestorami sie-
ci i projektantem, a to wyma-
gało czasu.

Wszystkie te problemy spowo-
dowały, że termin inwestycji 
został przesunięty o miesiąc – 
do końca listopada, ale to też 
pod warunkiem, że nie poja-
wią się dodatkowe utrudnie-
nia. – Kamieniem milowym 
tej inwestycji jest budowa ka-
nalizacji deszczowej i sanitar-
nej – mówi Marcin Górny z 
MZD. – Wykonano już in-
stalację gazową oraz energe-
tyczną w zakresie średniego 
napięcia. Wykonawca (firma 
Strabag) przystępuje do robót 
drogowych, które rozpoczyna-
ją się od stabilizowania dolnej 
warstwy podbudowy, w ślad za 
czym nastąpią roboty brukar-
skie, wykonywanie krawężni-
ków, chodników. 
Pełną parą idą inwestycje zwią-
zane ze ścieżkami rowerowymi. 
Remontowana jest droga rowe-
rowa przy al. Zwycięstwa i Ar-
mii Krajowej i budowana nowa 
ścieżka rowerowa wzdłuż ul. 
Wojska Polskiego – od wiaduk-
tu do skrzyżowania z drogą kra-
jową nr 91.

Lokatorzy dostali klucze do nowych mieszkań

Mirosław Pobłocki, prezydent 
Tczewa. – Mam nadzieję, że bę-
dzie się tutaj Państwu dobrze 
mieszkało i że będziecie dbać 
o nowe mieszkania i otoczenie. 
Samorząd miasta ma także pla-
ny dotyczące zagospodarowania 
osiedla Zatorze, aby dzielnica 
była coraz ładniejsza, a miesz-
kańcom dobrze się tutaj żyło.

Nowe mieszkania otrzymali:
– jedna rodzina zobowiązana 
do opuszczenia dawnego lokalu 
służbowego, znajdującego się w 
budynku szkoły, tj. Gimnazjum 
nr 2 (obecnie Sportowa Szkoła 
Podstawowa nr 2)
– 17 rodzin dokonujących na 
wniosek TTBS zamiany do-
tychczas zajmowanych miesz-
kań w celu podniesienia stan-
dardu. Dotyczy to zamiany 
mieszkań z w ięk sz ych na 
mniejsze lub o takiej samej po-
wierzchni mieszkalnej i jedno-
cześnie rodzin, które nie mają 
zaległości czynszowych oraz 
przez ostatnie 2 lata na bieżąco 
ponosiły opłaty z tytułu korzy-
stania z mieszkania.
Obecnie przy ul. Prostej znaj-
duje się 6 budynków z miesz-
kaniami komunalnymi (łącz-
nie 108 mieszkania). Pierwszy 
z budynków powstał w 2010 r., 
ostatni – w 2015 r.

 M.M.

Przy ul. Wojska Polskiego powstaje nowa ścieżka rowerowa

18 tczewskich rodzin otrzymało nowe mieszkania komunalne.
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23 sportowców i 11 trenerów 
otrzymało nagrody prezydenta 
Tczewa za osiągnięcia w 2016 r.  
Ponadto przyznane zostały 2 wy-
różnienia.
Uroczystość uhonorowania 
sportowców i trenerów odby-
ła się 5 września w Urzędzie 
Miejskim. Nagrody i stypen-
dia wręczali prezydent Tczewa 
Mirosław Pobłocki,  wicepre-
zydent Adam Urban oraz Mi-
rosław Augustyn, przewodni-
czący Rady Miejskiej.
– Nagrody to tylko skromny 
wyraz podziękowania za wa-
sze sukcesy – powiedział pre-
zydent Mirosław Pobłocki. – 
Poświęcacie swój wolny czas na 
treningi, rywalizujecie  z ró-
wieśnikami i zdobywacie me-
dale. Gratuluję tak znaczących 
wyników  i życzę Wam jak naj-
więcej wytrwałości  na trenin-
gach i kolejnych sportowych 
sukcesów oraz udziału w  igrzy-
skach olimpijskich, jeśli nie tych 
najbliższych, to kolejnych.
Prezydent pogratulował rów-
nież trenerom, wielu z nich to 
szkoleniowcy wyróżniani co 
roku za kolejne sukcesy swoich 
podopiecznych. – Wychowali-
ście już kilka pokoleń sportow-
ców. Życzę Wam wielu kolej-
nych medalistów – powiedział 
prezydent.
Za nagrody i wyróżnienia, w 
imieniu sportowców i trene-
rów, podziękował Eugeniusz 
Markowicz.
Suma nagród dla sportow-
ców to 42 800 zł (od 1500 do 
2500), dla trenerów – 7700 zł 
(po 700 zł).
Nagrodzeni sportowcy: 
• Oliwia  Wett  – pływanie, 

MKS Sambor Tczew
•  Dawid Kalkowski – pływa-

nie, MKS Sambor Tczew
•  Igor  Wilejto – pływanie, 

MKS Sambor Tczew.
•   Marcel Żurawski – pływa-

nie, MKS Sambor Tczew
•   Julia Sabiecka, karate, SKK 

Senshi Tczew
•   Sebastian Pabjan – wioślar-

stwo, KKS Unia Tczew
•  Zuzanna Golicka – jeździe-

ctwo, Sopocki Klub Jeździecki
•  Maria Deptulska – radioo-

rientacja sportowa, Tczew-
skie Stowarzyszenie Radio-
orientacji Sportowej

prezydent tczewa nagrOdził najlepszych spOrtOwców i trenerów 

•  Patryk Baran – lekkoatlety-
ka, MKS Sambor

•   Patryk Sowiński – lekkoat-
letyka, MKS Sambor Tczew/ 
KS AZS Olsztyn

•   Marcelina Forduńska, lek-
koatletyka, MKS Sambor

•  Daniela Kamińska – triat-
hlon, MKS Sambor

•   Miłosz Walkowiak – triat-
hlon, MKS Sambor

•  Daniel Ławrynowicz – pię-
ciobój nowoczesny, MKS 
Sambor

•   Dominika Karolak – pięciobój 
nowoczesny, MKS Sambor

•   Marceli Frelke – pięciobój 
nowoczesny, MKS Sambor

•  Miłosz Sabiecki – karate, 
SKK Senshi Tczew

•   Zuzanna  Ławrynowicz –
pięciobój nowoczesny, MKS 
Sambor

•   Kamil Sząszor – bilard, KS 
Arkadia Tczew

•  Kacper  Peplińsk i – lek-
koatletyka, MKS Sambor 
Tczew

•  Maksymilian Wieczorkow-
ski – pięciobój nowoczesny, 
MKS Sambor Tczew

•  Weronika  Solińska, pił-
ka ręczna, MKS Sambor 
Tczew

• Katarzyna Godlewska – lekko-
atletyka, MKS Sambor Tczew

Nagrodzeni trenerzy:
•  Mariusz Grubich – wioślar-

stwo, KKS Unia Tczew, tre-
ner Sebastiana Pabjana

•  Stefan Domienikowski – 
jeździectwo, trener Zuzan-
ny Golickiej

•   Eugeniusz  Markowicz – 
lekkoatletyka, MKS Sam-
bor Tczew, trener Patryka 
Sowińskiego

•   Tadeusz Galiński – lekko-
atletyka, MKS Sambor, tre-

ner Marceliny Forduńskiej i 
Katarzyny Godlewskiej

• Józef  Krawczykiewicz – 
lekkoatletyka, MKS Sam-
bor, trener Kacpra Pepliń-
skiego

•  Sławomir Gdaniec – pię-
ciobój nowoczesny, MKS 
Sambor, trener Zuzanny Ła-
wrynowicz, Maksymiliana 
Wieczorkowskiego i Mar-
cela Frelke

•  Mariusz Marut – pięciobój 
nowoczesny, MKS Sambor, 
trener Zuzanny Ławrynowicz, 
Maksymiliana Wieczorkow-
skiego i Marcela Frelke

•  Piotr Maziewski – pływa-
nie, MKS Sambor, trener 
Marcela Żurawskiego, Igo-
ra Wilejto, Dawida Kalkow-
skiego i Oliwii Wett

•   Marcin Walkowiak – triat-
hlon, MKS Sambor, trener 
Miłosza Walkowiaka

•   A rtur  Wierzbick i • pi ł-
ka ręczna, MKS Sambor 
Tczew, trener Weroniki So-
lińskiej

•   Arkadiusz Stubba – kara-
te, SKK Senshi Tczew, tre-
ner Julii Sabieckiej i Miło-
sza Sabieckiego.

Wyróżnienia:
•  Oskar Bonna – radioorien-

tacja sportowa, Tczewskie 
Stowarzyszenie Radioorien-
tacji Sportowej

•  Natalia  Stubba – karate, 
SKK Senshi Tczew.

M.M.

Nagrodzeni sportowcy i trenerzy

Wśród nagrodzonych był karateka Miłosz Sabiecki
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Pod koniec października rozpo-
czną się eliminacje do X Festiwa-
lu Twórczości Kociewskiej im. Ro-
mana Landowskiego , finał – 24 
listopada.
Impreza ma charakter regional-
ny. Jej celem jest m.in. pozna-
wanie twórców kociewskich i 
ich utworów, pielęgnowanie lo-
kalnej tożsamości.
Głównym organizatorem i ko-
ordynatorem konkursu jest To-
warzystwo Miłośników Ziemi 
Tczewskiej, a współpracują z 
nim tczewskie placówki: Miej-
ska Biblioteka Publiczna im. A. 
Skulteta, Fabryka Sztuk, Cen-
trum Kultury i Sztuki oraz Og-
nisko Pracy Pozaszkolnej w Sta-
rogardzie Gd.
Festiwal adresowany jest do 
mieszkańców Kociewia, a w 
części warsztatowej i konkur-
sowej do dzieci i młodzieży w 
wieku przedszkolnym i szkol-
nym, w tym do placówek oświa-
towych wszystkich poziomów 
edukacyjnych, domów kultury 
i placówek wychowania poza-
szkolnego.
Uczestnicy mają możliwość ry-
walizowania w pięciu katego-
riach: recytacje poezji i prozy, 
inscenizacje, programy słow-
no-muzyczne, juwenilia litera-
ckie oraz prace plastyczne.

TERMINy IMPREZy:
24.10 – eliminacje rejonowe  

w Starogardzie Gdańskim 
w kategorii recytacje

25.10 – eliminacje rejonowe 
w Tczewie w kategorii re-
cytacje

22.11 – eliminacje finałowe  
w kategorii recytacje

22.11 – wernisaż prac pla-
stycznych oraz prezentacja 
juweniliów literackich 

23.11 – eliminacje w kategorii 
programy sceniczne (insce-
nizacje i programy słowno-
muzyczne)

24.11 – koncert finałowy  
z udziałem laureatów

Festiwal odbędzie się pod pa-
tronatem prezydenta Tczewa 
Mirosława Pobłockiego.
Więcej informacji:  
www.tmzt.tczew.pl

5 września w miejskiej książnicy 
odbyła się sesja popularnonauko-
wa z okazji 90-lecia urodzin Tade-
usza Mazowieckiego. 

Spotkanie zostało zorganizo-
wane przez Miejską Bibliote-
kę Publiczną w Tczewie, Euro-
pejskie Centrum Solidarności w 
Gdańsku, Odział Instytutu Pa-
mięci Narodowej w Krakowie 
oraz Zrzeszenie Kaszubsko-Po-
morskie odział w Tczewie.
Goście, jako pierwszego, wy-
słuchali wystąpienia Roma-
na Graczyka (Instytut Pamięci 
Narodowej oddział w Krako-
wie), autora biografii Tadeusza 
Mazowieckiego „Od uwikła-
nia do autentyczności”. Graczyk 
przedstawił działalność Mazo-
wieckiego, począwszy od okresu 
powojennego po lata 70., kiedy 
to przyszły premier został usu-
nięty z Sejmu PRL po upływie 
V kadencji – wówczas bowiem 
jako poseł, coraz bardziej nie-
wygodny dla władzy, nie otrzy-
mał zgody na kandydowanie na 
kolejną kadencję.

Na czas Narodowego Czytania, 
skwer przy ul. Żwirki zmienił się 
w podkrakowskie Bronowice.
Lekturą wybraną do Narodowego 
Czytania było “Wesele” Stanisła-
wa Wyspiańskiego.  Organizato-
rzy zadbali o wyjątkową scenerię 
oraz dodatkowe atrakcje, któ-
re wzbogaciły wspólne czytanie 
dramatu. Suchostrzycki plac re-
kreacyjny, na potrzeby insceniza-
cji „Wesela”, zamienił się tego dnia 
w podkrakowskie Bronowice, 
przy weselnym stole zasiadła Para 
Młoda oraz zaproszeni przez nią 
goście. Każdy mieszkaniec Tcze-
wa mógł poczuć się jak uczestnik 
młodopolskiej biesiady.
Nie zabrakło orkiestry – wystą-
piła Kociewsko-Kaszubska Or-
kiestra Dęta TORPEDA, oraz 
tańców – w wykonaniu zespo-
łu „Frantówka”. Był też weselny 
słodki poczęstunek. Uczestnicy 
czytali “Wesele” z podziałem na 
role. Wśród odtwórców postaci z 
dramatu był prezydent Tczewa 
Mirosław Pobłocki (w roli Go-
spodarza) oraz osoby związane z 
edukacją, kulturą, radni.

Razem czytaliśmy „Wesele”

W TCZEWIE JAK W BRONOWICACh

Dla przybyłych gości przygo-
towano quiz dotyczący znajo-
mości czytanego tekstu, a tak-
że okoliczności jego powstania, 
jak również wystawę poświęco-
ną życiu i twórczości Stanisława 
Wyspiańskiego, w szczególno-
ści jego najsłynniejszemu utwo-
rowi dramatycznemu.
Akcja „Narodowe Czytanie” zo-
stała objęta patronatem pary pre-
zydenckiej: Andrzeja Dudy oraz 
Agaty Kornhauser-Dudy. Orga-

nizatorem wydarzenia w Tczewie 
był prezydent Tczewa oraz Miej-
ska Biblioteka Publiczna
– Zależało nam, by tego dnia 
tczewianie na nowo odkryli nie-
powtarzalną nastrojowość „We-
sela”, jego refleksyjność, obecną 
na kartach dramatu symbo-
likę, ironię, a także prawdzi-
wą i nierzadko bolesną ocenę 
Polski oraz Polaków – powie-
dział Krzysztof. Korda, dyrek-
tor MBP.

Uczestnicy czytali „Wesele” z podziałem na role

O premierze mazOwieckim w bibliOtece 

Jan Kulas (Zrzeszenie Kaszub-
sko-Pomorskie Oddział Kociew-
ski w Tczewie), przedstawił m.in. 
zasługi Tadeusza Mazowieckie-
go w zakresie wprowadzania re-
formy samorządowej w Polsce. 
Począwszy od strajków sierpnio-
wych w 1980 roku, Mazowiecki 
sygnalizował bowiem ten temat 
jako niezwykle istotny dla rozwo-
ju polskiej demokracji. Do kwe-
stii tej powrócił w roli pierwszego 
niekomunistycznego premiera, 
doprowadzając, na mocy ustawy 

o samorządzie gminnym z 1990 
roku, do pierwszych wolnych wy-
borów samorządowych w powo-
jennej Polsce.
Jako ostatni swój referat przed-
stawił Adam Cherek (Euro-
pejskie Centrum Solidarności 
w Gdańsku), który zaprezento-
wał zgromadzonym gościom re-
lację oraz nagranie ze spotkania 
z Tadeuszem Mazowieckim w 
jego domu w Warszawie. 

(tekst i zdjęcie: MBP)

X Festiwal twórczości 
kociewskiej
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Tel. alarmowy 986
Fax 58 77 59 338
Dyżurny Straży Miejskiej  
58 77 59 371

S T R A Ż  M I E J S K A  
W  T C Z E W I E

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 pre-
zydent Tczewa Mirosław Po-
błock i .  Prezydent w ysoko 
ocenił ich służbę. – Dzisiaj za-
pewne nikt z mieszkańców so-
bie nie wyobraża Tczewa bez 
Straży Miejskiej – powiedział 
prezydent. – Jesteście w na-
szym mieście bardzo potrzeb-
ni i dobrze postrzegani przez 
tczewian. Cieszę się z waszych 
wyników, z waszej pracy i obec-
ności tam, gdzie jesteście po-
trzebni. Dziękuję za to, co ro-
bicie dla miasta.
Potwierdzeniem dobrej pracy 
na rzecz mieszkańców Tczewa 
jest przyznany tczewskiej stra-
ży przez wojewodę pomorskie-
go – Certyfikat Standaryzacji 
i Cyfryzacji. Takim certyfika-
tem mogą się poszczycić jedy-

tczewska straż miejska – Od 26 lat dba O pOrządek i bezpieczeństwO
nie nieliczne 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. 
Obecny na spotkaniu Kazi-
mierz Mokwa, radny z Os. Wi-
tosa, podziękował strażnikom 
za bardzo dobrą współpracę i 
pomoc w utrzymaniu porząd-
ku na osiedlu. Już od lat do prac 
porządkowych na terenie mia-
sta wykorzystywani są osadze-
ni z Aresztu Śledczego w Sta-
rogardzie Gd. 
Z okazji święta, prezydent 
Tczewa Mirosław  Pobłocki 
wręczył nagrody i awanse wy-
różniającym się strażnikom.
Tczewska straż miejska funk-
cjonuje od 26 lat. Obecnie w jej 
skład wchodzi 28 strażników.

M.M.

Wśród nagrodzonych przez prezydenta była strażniczka Ewa Neumann

Wakacje dobiegły końca. Wzo-
rem lat ubiegłych przy tczew-
skich szkołach pojawili się straż-
nicy miejscy.

378 kontroli w rejonie 259 pla-
cówek oświatowych – to efekt 
działań strażników gminnych 
i miejskich z Pomorza w ra-
mach pierwszego etapu tego-
rocznej akcji „Bezpieczna droga 
do szkoły”. W ostatnich dniach 
sierpnia mundurowi sprawdzali 
przyszkolną infrastrukturę. Za-
strzeżeń do jej stanu mieli nie-
wiele. Jest w tej kwestii coraz 
lepiej – mówią funkcjonariu-
sze. Początek września upłynął 
strażnikom pod znakiem pro-
mowania bezpiecznych zacho-
wań na drodze oraz edukacyj-
nych spotkań z najmłodszymi.
Działania, w które włączyły się 
22 straże z całego regionu, koor-
dynuje Prefektura Straży Gmin-
nych i Miejskich Województwa 
Pomorskiego. Wspólna akcja 

DZIECI BEZPIECZNE W DRODZE DO SZKOły

została zorganizowana drugi 
raz. W tym roku uczestniczą w 
niej straże gminne z Kobylnicy, 
Kolbud, Kościerzyny i Prusz-
cza Gdańskiego oraz miejskie z 
Chojnic, Gdańska, Gdyni, Helu, 
Kartuz, Kościerzyny, Kwidzyna, 
Malborka, Pruszcza Gdańskie-
go, Pucka, Rumi, Słupska, So-

potu, Starogardu Gdańskiego, 
Sztumu, Tczewa, Wejherowa  
i Władysławowa.

– Przez ostatnie dwa tygodnie 
sierpnia strażnicy kontrolowa-
li infrastrukturę przy szkołach 
i przedszkolach. Sprawdza-
li między innymi oznakowanie 

przejść dla pieszych oraz stan 
barierek, ogrodzeń i innych za-
bezpieczeń. Uchybień było nie-
wiele. Większość z nich zarząd-
cy terenów lub dróg usunęli od 
razu. Tam, gdzie administrato-
rzy potrzebowali więcej czasu 
na uporanie się z nieprawidło-
wościami, funkcjonariusze wra-
cali i kontrolowali jeszcze raz 
– aż do skutku – tłumaczy An-
drzej Jachimowski, komendant 
Straży Miejskiej w Tczewie.
Wrzesień to czas spotkań z naj-
młodszymi oraz działań na rzecz 
poprawy ich bezpieczeństwa. W 
ramach akcji „Bezpieczna dro-
ga do szkoły” wszystkie stra-
że przeprowadziły edukacyjne 
spotkania z dziećmi i młodzie-
żą. Mundurowi przeprowadza-
li najmłodszych przez jezdnię 
i promowali bezpieczne zacho-
wania. Przy szkołach stanęły 
patrole, które podejmowały in-
terwencje wobec kierowców po-
pełniających wykroczenia.

Ryszard	wegiera
jarosław	Stachowicz
zbigniew	moder	
monika	Fabich

maria	Śmiełowska	
arkadiusz	grabowski
Sławomir	Sokołowski
Tomasz	matuszczak

Przejście dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 5
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arkadiusz	grabowski	
artur	galikowski	

Nagrody za wzorową służbę otrzymali: 

Awanse otrzymali: 
monika	Fabich	
Dawid	weisbrot	

artur	galikowski
Dawid	weisbrot
ewa	Neumann
joanna	Trojanowska

ewa	Neumann	
joanna	Trojanowska	
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Przy obelisku, na Skwerze Bo-
haterów Szymankowa spot-

kali się przedstawiciele władz 
państwowych, kolejarze, celnicy, 
samorządowcy miasta i powiatu, 
parlamentarzyści, duchowień-
stwo, młodzież tczewskich szkół, 
kombatanci, harcerze, przedsta-
wiciele zakładów pracy, instytu-
cji, stowarzyszeń. 
Uroczystości uświetnił udział 
Reprezentacyjnej Orkiestry 
Straży Granicznej oraz Kompa-
nii Honorowej 22. Bazy Lotni-
ctwa Taktycznego z Malborka. 
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 woj-
ny światowej. Dzięki staraniom 
tczewskich historyków, a wśród 
nich Kazimierza Ickiewicza, 
fakty te trafiły już do podręcz-
ników historii.
Udział w uroczystościach wzię-
li m.in.: minister Paweł Mu-
cha, zastępca szefa Kancelarii 
Prezydenta RP, eurodeputowa-
ni, senatorowie i posłowie RP, 
Kazimierz Smoliński – wice-
minister infrastruktury i bu-
downictwa, sekretarz stanu 
Marian Banaś – szef Krajo-

Tczewianie uczcili 78. rocznicę na-
paści sowieckiej na Polskę. Przy 
pomniku ofiar stalinizmu złożono 
kwiaty i zapalono znicze.

Na uroczystość przybyli miesz-
kańcy Tczewa, samorządowcy, 
kombatanci, parlamentarzyści, 
harcerze, młodzież szkolna, du-
chowieństwo, przedstawiciele 
instytucji i stowarzyszeń. 
O tragicznych wydarzenia z 
17 września 1939 r. przypo-
mniał prowadzący uroczy-
stość Krzysztof  Korda, dy-
rektor Miejsk iej Bibl iotek i 
Publicznej.
Głos zabrał również Edmund 
Pek , przewodniczący Kon-
wentu Kombatantów Powia-
tu Tczewskiego: – Nie moż-

ZłOŻyLIśMy hOłD BOhATEROM WRZEśNIA 

wej Administracji Skarbowej, 
Krzysztof  Mamiński  – pre-
zes PKP SA, Krzysztof Zgo-
rzelski, prezes spółki Przewo-
zy Regionalne.
Odczytany został list skierowa-
ny do organizatorów i uczestni-
ków uroczystości przez Piotra 
Glińskiego, ministra kultury i 
dziedzictwa Narodowego. Głos 
zabrał m.in. prezydent Tczewa 
Mirosław Pobłocki: 
– Nie wywołaliśmy tej wojny i 
nie chcieliśmy jej. Została nam 
narzucona. Mieszkańcy Tczewa 
i Szymankowa, żołnierze, celni-

cy, kolejarze byli wśród pierw-
szych obrońców naszych granic, 
ale też wśród pierwszych ofiar 
tej wojny. Walczyli w poczuciu, 
że tak trzeba. Walczyli w imię 
wartości. Dzisiaj spotykamy się, 
by uczcić ich heroizm i poświę-
cenie – powiedział Mirosław 
Pobłocki, prezydent Tczewa. – 
Od 1939 roku upłynęło już bli-
sko 80 lat i jest wśród nas coraz 
mniej świadków tamtych wy-
darzeń – na naszych oczach w 
sposób nieuchronny odchodzą 
ostatni uczestnicy Drugiej Woj-
ny Światowej. Cztery lata temu 
pożegnaliśmy kapitana rezer-

wy Walentego Faterkowskiego, 
Honorowego Obywatela Mia-
sta Tczewa, ostatniego spośród 
obrońców tczewskich mostów z 
1939 r.  Bardzo zależy nam na 
upamiętnieniu bohaterstwa na-
szych mieszkańców i żołnierzy, 
którzy przed laty sprostali histo-
rycznemu wyzwaniu. Chcemy 
też, aby wydarzenia te zapad-
ły głęboko w pamięć młodego 
pokolenia i pozwoliły mu czer-
pać z naszych narodowych do-
świadczeń i także dzisiaj, mimo 
iż w zupełnie odmiennej sytua-
cji, kształtować swoje ideały.
Na zakończenie uroczystości, 
delegacje złożyły kwiaty pod 
obeliskiem poświęconym Bo-
haterskim żołnierzom 2. Batalio-
nu Strzelców, obrońcom mostu na 
Wiśle, polskim celnikom i koleja-
rzom z Szymankowa.
Ok. godz. 16.00 nastąpił prze-
lot myśliwców MIG-29 22. 
Bazy Lotnictwa Taktycznego 
w Malborku.
Po zakończeniu oficjalnych uro-
czystości, na Bulwarze Nadwi-
ślańskim rozpoczął się Piknik 
Militarny zorganizowany przez 
Fabrykę Sztuk, a wieczorem w 
Centrum Kultury i Sztuki wy-
słuchaliśmy koncertu Filhar-
monii Fortuna.

M.M.

Prezydent Tczewa przypomniał, że mieszkańcy Tczewa i Szymankowa, 
żołnierze, celnicy, kolejarze byli wśród pierwszych obrońców naszych 
granic, ale też wśród pierwszych ofiar tej wojny

WSPOMINALIśMy OFIARy NAPAśCI SOWIECKIEJ

na mówić o początku II wojny 
światowej myśląc tylko o 1 

września 1939 r – mówił kom-
batant. – Z polskiej perspek-

tywy równie ważny jest 17 
września, kiedy Armia Czer-
wona przekroczyła wschodnią 
granicę Rzeczypospolitej. To 
był cios w plecy, złamanie kil-
ku międzynarodowych umów 
i traktatów. 
O dramatycznych wydarzeniach 
naszej historii mówił także Ka-
zimierz Smoliński, sekretarz 
stanu, wiceminister infrastruk-
tury. Za ofiary sowieckiej napa-
ści na Polskę modlił się ks. pra-
łat Piotr Wysga. 
Uczestnicy uroczystości  złożyli 
pod pomnikiem kwiaty i zapa-
lili znicze. Za udział w uroczy-
stościach podziękował wszyst-
kim uczestnikom wiceprezydent 
Tczewa Adam Urban.

M.M.

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

1 września tczewianie uczcili 78. rocznicę wybuchu II wojny światowej. 
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Tczewskie Dożynki Działkowe to 
oprócz wystawy plonów także 
okazja do dobrej zabawy.
Tczewskie Dożynki Działko-
we odbyły się w Tczewie już 
po raz 25. Od kilku lat impre-
za odbywa się poza ogródkami 
działkowymi i adresowana jest 
do wszystkich mieszkańców 
miasta. Organizują je wspólnie 
działkowcy i prezydent Tczewa. 
W tym roku działkowe święto 
plonów odbyło się na Bulwa-
rze Nadwiślańskim. Połączo-
ne zostało z obchodami 50-le-
cia ROD im. Księcia Sambora 
II (ul. Rokicka)w Tczewie oraz 
ROD Sambor w Lubiszewie.
Dożynki rozpoczęły się uroczy-
stą mszą św. w kościele pw. Św. 
Józefa. Stamtąd działkowcy, 
poprowadzeni przez Kociew-
sko-Kaszubska Orkiestrę Dętą 
TORPEDA, przemaszerowa-
li na bulwar, gdzie odbył się fe-

DZIAłKOWCy śWIęTOWALI NA BULWARZE

styn z licznymi atrakcjami dla 
mieszkańców. 
Jak co roku dzia łkowcy ze 
wszystkich tczewskich ogro-
dów przygotowali swoje stoi-
ska, aby pochwalić się plona-
mi. Dla najmłodszych Urząd 
Miasta przygotował tzw. stre-
fę malucha, gdzie dzieci mo-

gły bezpiecznie się bawić. Było 
malowanie twarzy i zaplatanie 
kolorowych warkoczyków. Na 
wszystkich czekała bezpłatna 
grochówka oraz kawa i herba-
ta. Na działkowym festynie nie 
zabrakło muzyki. Zagrał ze-
spół Trzy Korony 2000, Ol-
dyoung i Wesoła Kapela Fran-

ka Zakrzewskiego. Wystąpiła 
również utalentowana uczen-
nica Szkoły Podstawowej nr 8 
– Kalina Kortas.
W okręgu tczewskim znajduje się 
12 ogrodów działkowych (11 w 
Tczewie i 1 w Lubiszewie). Ogro-
dy zajmują łącznie ponad 150 
ha i skupiają 3478 działek. Naj-

Stoisko Straży Miejskiej

większy i najstarszy z ogrodów to 
ROD im. Jana Kasprowicza, któ-
ry rozpościera się na 20,2 ha.

– Ogródki działkowe pełnia 
dziś różne funkcje– mówił Mi-
rosław  Pobłocki, prezydent 
Tczewa. – Dla niektórych to 
typowe działki ogrodnicze, dla 
wielu przede wszystkim miejsce 

Przemarsz działkowców

Prezydent M. Pobłocki życzył działkowcom dobrych plonówNagrodzeni działkowcy

ROD-y przygotowały stoiska pełne tegorocznych plonów

Na scenie zaprezentowała się m.in. Kalina Kortas
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Zespół Black Radio zdobył Grand 
Prix tegorocznego Konkursu Pio-
senek Grzegorza Ciechowskiego.
I miejsce w konkursie i nagro-
dę prezydenta Tczewa Mirosła-
wa Pobłockiego zdobyła grupa 
Wasabi. Konkurs towarzyszył 
16-tej edycji IN MEMO-
RIAM – Festiwalu Grzegorza 
Ciechowskiego. To impreza, 
dzięki której możemy spotkać  
się z najróżniejszymi interpre-
tacjami twórczości frontmana 
Republiki w jego rodzinnym 
mieście. Co roku, pod koniec 
sierpnia Tczew wypełniają 
dźwięki i słowa napisane przez 
Grzegorza Ciechowskiego.
Festiwal rozpoczął się 25 sierp-
nia ulicznymi wydarzeniami 
pod hasłem „Wielki hipnoty-
zer”. W przemarszu lub prze-
jeździe ulicami Tczewa wzięli 
udział rowerzyści, motocykliści, 
opiekunowie z psami, miesz-
kańcy, fani Grzegorza Cie-
chowskiego i zespołu Republi-
ka. Można było też wysłuchać 
mobilnej grupy „Primavera”. 
Fabryka Sztuk przygotowała 
wystawę fotograficzną pt. „By-
łem dzieckiem. Grzegorz Cie-
chowski”. Miejska Biblioteka 
Publiczna zorganizowała spot-
kanie z Danielem Wolakiem z 
Archiwum Polskiego Rocka na 
temat muzyki lat 80.

in memOriam – grand priX dla zespOłU black radiO

W konkursie wzięło udział 11 zespołów

W piątek, 26 sierpnia w Am-
fiteatrze Miejskim i. G. Cie-
chowskiego odbył się Kon-
kurs Piosenek tego artysty. W 
koncercie wzięło udział 11 ze-
społów z całej Polski zakwali-
fikowanych do finału konkur-
su przez profesjonalne jury. 
Wszyscy uczestnicy konkursu 
wykonali po jednym utworze 
z repertuaru Grzegorza Cie-
chowskiego we własnym opra-
cowaniu. 

Podczas gdy obradowało jury, 
na scenie wystąpił Przemek Ra-
dziszewski z zespołem, laureat 
Must be the music i The Voice 
of Poland. Festiwal zakończył 
koncer t K AyAH & Roya l 
String Quartet. 

Wyniki XI Ogólnopolskiego 
Konkursu Piosenek Grzego-
rza Ciechowskiego:
•  Grand Prix Festiwalu  

i nagroda Marszałka Woje-
wództwa Pomorskiego  
w wysokości 6 tys. zł  
– BLACK RADIO

• Nagroda Prezydenta Tcze-
wa – 5 tys. zł – WASABI

• Nagroda Prezydenta Gdań-
ska – 3. tys. zł TRAN-
QUILIZER

• Nagroda Starosty Tczew-
skiego – 2. tys. zł – NEED 
MORE CLOUDS

• Nagroda stowarzyszenia 
Porozumienie na Plus – 1,5 
tys. zł – SHUTTUP

• Nagroda Fanklubu „Repub-
lika Marzeń” – występ pod-

czas festiwalu „Białej Fla-
gi”, umieszczenie nagrania na 
składance CD „Dzień Bia-
łej Flagi 2017” wydanej przez 
Polską Wytwórnię Muzyczną 
RKDF – JUSTYNA RÓ-
ŻEWICZ & AMAZING 
BAND

O podziale nagród zdecydowa-
ło jury w składzie - Barbara Ja-
ckiewicz, Kamil Wicik, Adam 
Wendt, Sławomir Ciesielski  
i Artur Szuba.
Festiwal od 2002 roku organizuje 
w Tczewie Józef Golicki – kolega 
artysty z czasów szkolnych. 
Organizator serdecznie dzięku-
je wszystkim firmom, instytu-
cjom i osobom fizycznym, które 
wsparły w tym roku organizację 
Festiwalu. Ich nieoceniona po-
moc finansowa, rzeczowa i or-
ganizacyjna spowodowała, że po 
raz kolejny mogliśmy wspólnie 
obcować z muzyką i poezją jed-
nego z najważniejszych twórców 
polskiej popkultury.
IN MEMORIAM XVI Festi-
wal Grzegorza Ciechowskiego 
był współfinansowany ze środ-
ków Gminy Miejskiej Tczew 
przeznaczonych na realizację 
zadania publicznego w dziale 
„Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego”.

M.M.

rekreacji, wypoczynku, spędza-
nia wolnego czasu i realizowa-
nia swoich pasji. Życzę Wam 
jak najlepszych plonów i zawsze 
dobrej pogody.

Podczas części oficjalnej, wy-
różniającym się działkowcom 
wręczono wyróżnienia oraz od-
znaczenia Polskiego Związku 
Działkowców” . Złote odznaki 
„Zasłużony działkowiec” otrzy-
mali: Teresa Cybula, Stanisław 
Makarewicz,  Piotr  Hinza, 
Zygmunt Łaniecki, Romuald 
Zuzelski, Zdzisław Gawroń-
ski, Janusz Kampe, Tadeusz 
Ferdka, Stanisław Linka, Ro-
man Aptewicz. Srebrną od-
znakę otrzymała Alicja Szyb-
ko, zaś wyróżnienie specjalne 
– Jerzy Cholewiński. Za za-
sługi dla PZD wyróżniono Ro-
mana Ormianina i Małgorzatę 
Bączkowską.
Wręczone zostały nagrody fi-
nansowe w konkursie prezyden-

ta Tczewa na „Najładniejszą 
działkę miasta Tczewa”:
Działki	rekreacyjne
I miejsce – Andrzej Zarach 
– działka nr 120 – ROD „im. 
Sienkiewicza
II miejsce – Teresa i Ludwik 
Cybula – działka nr 108 – ROD 
im. Ks. Sambora II

III miejsce – Piotr Tartas – 
działka nr 123 – ROD im. Sam-
bora w Lubiszewie

Działki	warzywno	–	rekreacyjne
I miejsce  
– Krystyna i Andrzej Czy-
żewscy – działka nr 394 – 
ROD im. Kasprowicza

II miejsce – Teresa i Józef Bor-
kowscy – działka nr 41 – ROD 
im. Witosa
III miejsce – Halina i Tadeusz 
Jakusz-Gostomscy – działka 
nr 88 – ROD im. Sikorskiego.
Podczas dożynek ogłoszono 
również zwycięzców zawo-
dów wędkarskich. W katego-
rii drużynowej najlepsi okazali 
się wędkarze z ROD „Kolejarz”, 
za nimi ROD im. Obrońców 
Poczty Polskiej w Gdańsku oraz 
ROD im. W. Sikorskiego. In-
dywidualnie I miejsce zdobył 
Zbigniew Smok (ROD „Ko-
lejarz”), II m. – Feliks Jelo-
nek (ROD im. W. Sikorskie-
go), III m. – Zygmunt Reczek 
(ROD im. Obr. Poczty Polskiej 
w Gdańsku).
Dożynkom Działkowym towa-
rzyszył Zlot Foodtrucków, któ-
ry trwał na Bulwarze Nadwi-
ślańskim od 25 do 27 sierpnia.

M.M.

Strefa Malucha cieszyła się wielka popularnością
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W sobotę, 16 września na ka-
nonce stawili się miłośnicy 
dwóch kółek – dzieci, mło-
dzież, dorośli, seniorzy, całe 
rodziny. Pogoda dopisała, a 

10 rowerków czyli główną na-
grodę w konkursie plastycznym, 
zdobyły dzieci z Niepublicznego 
Przedszkola „Fantazja”. 
Rozstrzygnięty został kon-
kurs plastyczny dla przedszko-
li i świetlic środowiskowych 
„Tczewskie przedszkolaki na ro-
wery”. Zadaniem przedszkola-
ków było przygotowanie pracy 
(każde przedszkole mogło zgło-
sić jedną pracę zbiorową) promu-
jącej jazdę na rowerze. Do kon-
kursu zgłosiło się 14 placówek. 
Komisja konkursowa przyzna-
ła trzy nagrody, zaś w podzię-
kowaniu za udział i wkład pracy 
pozostałe przedszkola otrzymały 
puzzle i gry edukacyjne.  
Werdykt jury został ogłoszo-
ny 16 września, po corocznym 
przejeździe rowerowym z oka-
zji „Europejskiego dnia bez sa-
mochodu”. 

Przedszkolaki natychmiast wypróbowały nowe rowerki

ROWERZyśCI ZNOWU OPANOWALI TCZEW
dystans przejazdu – ok. 10 km 
nikogo nie przestraszył. Na 
uczestników czekały kamizel-
ki odblaskowe i lampki rowe-
rowe. Każdy rowerzysta został 
wyposażony także w gwizdek, 
aby było nas słychać podczas 
przejazdu. Przejazd jak co roku 
zabezpieczały policja oraz straż 
miejska. 
Trasa przejazdu liczyła pra-
wie 10 km. wiodła następują-
cymi ulicami: ul. Warsztato-
wa, ul. Wojska Polskiego, Pl. 
Piłsudskiego, ul. 30 Stycznia, 

Na każdego z uczestników czekały kamizelki odblaskowe, gwizdki i 
lampki roweroweW imprezie wzięły udział całe rodziny

ROWERKI DLA PRZEDSZKOLAKÓW Z „FANTAZJI”

1. Nagroda I – 10 rowerków 
dziecięcych – Niepubliczne 
Przedszkole „Fantazja”

2. Nagroda II – 5 hulajnóg – 
Niepubliczne Przedszkole 
„Bajkowe”

3. Nagroda III – trampolina 
– Przedszkole Niepubliczne 
„Chatka Puchatka”

Wyróżnienia otrzymali wszyscy 
pozostali uczestnicy konkursu:

1. Niepubliczne Przedszkole 
„Jodełka”

2. Niepubliczne Przedszkole 
„Czwóreczka”

3. Niepubliczne Przedszkole 
„Domowe Przedszkole”

4. Niepubliczne Przedszkole 
„Jarzębinka”

5. Niepubliczne Przedszkole 
„Twoja Niania”

6. Niepubliczne Przedszkole 
Pan Słonik”

7. Niepubliczne Przedszkole 
„Niebieskie Migdały”

8. Domek Prz edszkola k a 
„Montessori”

9. Publiczne Przedszkole nr 8
10. Świet l ica środowiskowa 

PKPS, ul. Kopernika
11. Świetlica Środowiskowo-

Sąsiedzka, ul. Zamkowa.
Organizatorem konkursu jest 
Urząd Miejski w Tczewie.

M.M.

ul. Bema, ul. Nowowiejska, ul. 
Czyżykowska, ul. Starowiej-
ska, ul. Bałdowska, pl. Piłsud-
skiego, ul. Wojska Polskiego, 
skrzyżowanie z Al. Solidarno-
ści, ul. Jagiellońska, ul. Armii 
Krajowej, ul. Żwirki, ul. Zyg-
munta Starego, ul. Jagielloń-
ska, ul. Wojska Polskiego, ul. 
Warsztatowa. 
Po zakończeniu przejazdu, na 
kanonce, na cyklistów czeka-
ło mnóstwo atrakcji w ramach 
Pikniku Mobilności Aktyw-
nej, który zorganizowało sto-

warzyszenie Tczewska Inicja-
tywa Rowerowa. Były m.in. 
konkursy, konkurencje rowe-
rowe, sportowe, lekcja pilates, 
prezentowali się kurierzy rowe-
rowi. Piknik został dofinanso-
wany ze środków Urzędu Miej-
skiego w Tczewie. Ogłoszone 
zostały również wyniku kon-
kursu „Tczewskie przedszko-
laki na rowery” oraz „Rowe-
rem do pracy”.
Kolejny przejazd rowerowy za 
rok – zapraszamy.

M.M.

Kilkuset rowerzys-
tów wzięło udział 
w jedenastym 
przejeździe z okazji 
Europejskiego Dnia 
bez Samochodu. 
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Wprawdzie dotarła tylko połowa, 
czyli ok. 50 spośród 108 zgłoszo-
nych wystawców, ale i tak 2 wrześ-
nia skwer przy ul. Łaziennej był 
pełen – wystawców i kupujących 
lub tylko oglądających. 
Wydarzenie odbyło się już 
po raz czwarty, tradycyjnie w 
pierwszą sobotę września. Han-
dlowano różnościami – książka-
mi, artykułami szkolnymi, pły-
tami, odzieżą, obuwiem, a także 
wyrobami rękodzielniczymi, 
antykami. Organizatorem wy-
darzenia była Fabryka Sztuk we 
współpracy z Urzędem Miej-
skim, Strażą Miejską i Zakła-
dem Usług Komunalnych.

M.M.

Wokół nas
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Eksponaty z czasów II wojny świa-
towej oraz współczesny sprzęt 
militarny można było zobaczyć 1 
września w Tczewie.

Piknik Historyczno-Militarny 
już po raz drugi zorganizowa-
ła dla mieszkańców Tczewa Fa-
bryka Sztuk. Nawet kapryśna 
pogoda nie zatrzymała w domu 
miłośników militariów. Naj-
więcej atrakcji czekało na dzie-
ci. Wystawiony sprzęt wojskowy 
można było nie tylko obejrzeć, 
ale dokładnie spenetrować, a 
wszystko pod okiem żołnierzy 
lub rekonstruktorów.
– Celem wydarzenia było upo-
wszechnianie historii ze szcze-
gólnym uwzględnieniem wątków 
lokalnych – tłumaczy Małgorza-
ta Kruk z Fabryki Sztuk. 
Klimat drugiej wojny światowej 
odzwierciedliły działania Sa-
modzielnej Grupy Odtworze-
niowej „Pomorze”. Kilkudzie-
sięciu rekonstruktorów podjęło 
się odtworzenia przejścia gra-
nicznego i organizacji sztabu 
Wojska Polskiego z września 
1939 roku. Dla miłośników hi-
storii organizatorzy przygoto-
wali trzy wystawy: „Tczew pod 
okupacją hitlerowską” opraco-
waną przez Radosława Wie-
ckiego z Fabryki Sztuk, a także 

Już po raz czternasty w Tczewie 
odbył się Festyn Przyjaźni „Tacy 
Sami”.
Festyn zorganizowany został 8 
września z okazji Ogólnopolskie-
go Dnia Solidarności z Osobami 
Chorymi na Schizofrenię. 
Impreza rozpoczęła się bar-
wnym korowodem, który po-
przedziła grupa motocyklistów. 
Wśród uczestników nie brako-
wało podopiecznych Środowi-
skowych Domów Samopomocy 
MOPS w Tczewie, przedstawi-
cieli Polskiego Komitetu Pomo-
cy Społecznej, dzieci, młodzieży, 
mieszkańców.
Festyn „Tacy sami” odbył się na 
pl. Hallera. Symbolicznie ot-
worzyli go Adam Urban, wice-
prezydent Tczewa, Julita Jaku-
bowska, dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
oraz Gabriela Brządkowska, 
kierownik środowiskowych do-

BO WSZySCy JESTEśMy TACy SAMI…

mów samopomocy MOPS w 
Tczewie.
– Ogólnopolski Dzień Solidar-
ności z Osobami Chorymi na 
Schizofrenię realizowany jest 
w ramach światowej kampanii 
edukacyjnej „Schizofrenia – ot-

wórzcie drzwi”. Jej celem jest 
zwiększenie akceptacji i tole-
rancji dla osób chorych na schi-
zofrenię. 
Na scenie popisywały się grupy 
ze środowiskowych domów, ale 
także przedszkolaki i młodzież z 

tczewskich szkół. Wśród wystaw-
ców oraz występujących byli rów-
nież goście, m.in. z Szpęgawska, 
Kartuz, Krzywego Koła, Narków, 
Rudna, Kończewic,Damaszki, 
Starogardu Gd., Rokocina, 
Chmielna. 
Były występy szczudlarzy, prezen-
tacje muzyczne i wokalne, a także 
kiermasz wyrobów rękodzielni-
czych. Swoje stoisko miała Straż 
Miejska oraz Zespół Kształcenia 
Zawodowego NAUKA, które-
go uczniowie wykonywali modne 
makijaże i fryzury.
Organizatorzy imprezy to Śro-
dowiskowe Domy Pomocy 
MOPS w Tczewie oraz Polski 
Komitet Pomocy Społecznej.
Wydarzenie współfinansowane 
jest ze środków Gminy Miej-
skiej Tczew. Patronat honoro-
wy przyjął Rzecznik Praw Oby-
watelskich.

M.M

Impreza rozpoczęła się barwnym korowodem

MILITARNE ATRAKCJE NA BULWARZE

„Polska Walcząca” oraz „Taj-
na Organizacja Wojskowa Gryf 
Pomorski” – obie będące pro-
dukcją Instytutu Pamięci Na-
rodowej. Na bulwarze zosta-
ły zaprezentowane zabytkowe 
pojazdy wojskowe: niemieckie 
samochody ciężarowe, moto-
cykle z wózkiem bocznym, lek-
ka armata przeciwpancerna, a 
obok nich współczesny sprzęt 
wojskowy. Żołnierze z 20 Bar-
toszyckiej Brygady Zmecha-
nizowanej pokazali m.in. sa-
mochód terenowy Skorpion 3 i 
ręczną wyrzutnię rakietową Spi-
ke. Odwiedzający piknik po-
znali budowę i funkcjonowanie 

samochodu operacyjnego słu-
żącego do monitoringu, a uży-
wanego przez Straż Ochrony 
Kolei oraz obejrzeli radiowozy 
Izby Administracyjno-Skar-
bowej w Gdańsku. Bezpośredni 
kontakt z militariami umożliwi-
ło Kwidzyńskie Stowarzysze-
nie Sportowo Kolekcjonerskie 
GWARD. Swoje umiejętności 
strzeleckie można było spraw-
dzić w zawodach organizowa-
nych przez Ligę Obrony Kra-
ju. Z kolei Desant Paintball 
Tczew udostępnił strzelnice do 
paintballu laserowego oraz zor-
ganizowało gry i zabawy „Team 
Buildings”. 

Wystawiony sprzęt wojskowy można było nie tylko obejrzeć, ale dokładnie 
spenetrować

wrześniowe targowisko  
– mimo deszczu

Mimo deszczu, wystawcy  
i odwiedzający nie zawiedli

Deszczowa aura nie 
przeszkodziła w zorgani-
zowaniu Wrześniowego 
Targowiska.
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„pro domo trsoviensi” 
zgłOś kandydata
Do	30	września	na	ręce	przewodni-
czącego	Rady	miejskiej	można	kie-
rować	wnioski	o	przyznanie	medalu	
„Pro	Domo	Trsoviensi”.	jest	to	wyróż-
nienie	przyznawane	przez	Radę	miej-
ską	za	znaczące	zasługi	dla	Tczewa	i	
jego	mieszkańców.
medal	można	przyznawać	za	działal-
ność	naukową,	gospodarczą,	społecz-
ną,	kulturalną	i	sportową	oraz	 inne	
osiągnięcia	promocyjne,	przydające	
miastu	splendoru	lub	wyraźne	korzy-
ści	mieszkańcom.	może	być	przyzna-
wany	mieszkańcom	miasta	oraz	oso-
bom	spoza	Tczewa.
kandydatów	do	wyróżnienia	zgłasza-
ją	instytucje,	organizacje,	zakłady	pra-
cy	i	inne	formalnoprawne	zbiorowości	
oraz	grupy	składające	się	z	co	najmniej	30	
mieszkańców	Tczewa.	Do	wniosku	należy	
dołączyć	szczegółowe	uzasadnienie.	zło-
żone	wnioski	trafiają	do	przewodniczą-
cego	Rady	miejskiej,	który	sprawdza,	czy	
spełniają	one	wymogi	formalne.	jeśli	tak	
–	wnioski	kierowane	są	do	komisji	sta-
łych	Rady	–	do	konsultacji	i	zaopiniowania.	
Dopiero	po	zaopiniowaniu	wniosków	przez	
wszystkie	komisje	Rady	miejskiej,	przewod-
niczący	kieruje	te	pozytywnie	zaopiniowa-
ne	do	kapituły	medalu	„Pro	Domo	Trsovien-
si”.	Dniem	wręczenia	medalu	jest	Dzień	
Tczewa,	przypadający	30	stycznia.

Rozstrzygnięty został konkurs 
na „Najładniej utrzymany dom, 
balkon, elewację budynku, oto-
czenie „. Konkurs odbył się po raz 
dwudziesty. Wpłynęło 26 zgło-
szeń, w tym 3 na staromiejskie 
elewacje.
W kategorii budynków wielo-
mieszkaniowych przyjęto – 17 
zgłoszeń, w tym 5 dotyczyło 
otoczenia budynku, a 12 bal-
konów. W kategorii domów 
jednorodzinnych wpłynęło 6 
zgłoszeń, a w kategorii: elewacje 
budynków na obszarze rewitali-
zacji Starego Miasta – 3.
Uroczystość wręczenia nagród i 
wyróżnień odbyła się 19 wrześ-
nia w Urzędzie Miejskim. Lau-
reaci otrzymali nagrody pie-
niężne i upominki. 
– To, że jesteście tutaj, świad-
czy o tym, że macie swój wkład 
w upiększanie naszego miasta 
– powiedział Mirosław Pobło-
cki – prezydent Tczewa. –Dzię-
kuję za to, co robicie – przede 
wszystkim dla siebie, ale przy 
okazji dla miasta. Gratuluję 
wam wszystkim i życzę, abyśmy 
za roku znowu się spotkali. 
Wyniki konkursu:
W kategorii budynków wielo-
mieszkaniowych 
BALKONY
I miejsce – Leonard Kryża, ul. 

Wyzwolenia 6C
I miejsce – Żaneta Data, ul. An-

dersena 12A
I miejsce – Justyna Kowalska, 

ul. Samborówny 7B

Nagrody wręczył laureatom prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki

konkurs rozstrzygnięty – tczew coraz piękniejszy

II miejsce – Bożena Meyer, ul. 
Jaworowa 11B

II miejsce  – Ewa Gettka, ul. 
Konarskiego 4

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

II miejsce – Maria i Edmund 
Pek, ul. Wyszyńskiego 37

III miejsce – Halina Ponieważ, 
ul. Kościuszki 13

III miejsce – Barbara Deresz-
kiewicz, al. Zwycięstwa 4B

III miejsce – Krystyna Witkow-
ska, ul. Wyzwolenia 1A

III miejsce – Barbara Tubiak, 
ul. Armii Krajowej 45B

III miejsce – Dominika Sołtys, 
ul. Orzeszkowej 4

OTOCZENIE 
I miejsce – Andrzej Stolarski, 

ul. Armii Krajowej 8A
II miejsce – Mariusz Żurawski, 

ul. Paderewskiego 21
II miejsce – Bożena Krakowiak, 

ul. Kościuszki 13

III miejsce – Henryk Zieliński, 
ul. Jedności Narodu 32B

III miejsce – Regina Mitigow-
ska, ul. Kościuszki 31.

W kategorii budynków jedno-
rodzinnych
I miejsce – Magdalena Cybul-

ska, ul. Bony 
I miejsce – Lidia Pustkowska, 

ul. Spółdzielcza  
I miejsce – Daniela Cieślik, 

ul. Bony 
II miejsce – Ryszard Piekarski, 

ul. Andersa 
II miejsce – Magdalena Mar-

chel, ul. Portowców 
II miejsce – Anna i Roman 

Trepczyk, ul. Portowców
W kategorii elewacja budyn-
ku znajdującego się na obsza-
rze rewitalizacji nagrodzono 
wspólnoty mieszkaniowe:
ul. Krótka 8 (nagroda 10 tys. zł)
ul. Krótka 12 (nagroda 10 tys. zł) 
ul. Lipowa 4 (nagroda 8 tys. zł)

M.M.

Ośmiu flisaków z Ulanowa za-
winęło do Tczewa. Podróż za-
kończyli w Gdańsku.
Na tczewskiej przystani flisa-
ków przywitał Adam Burczyk, 
zastępca prezydenta Tczewa. 
Flisacy otrzymali flagę Tczewa 
i upominki promocyjne.
– Tczew to miasto bardzo sil-
nie związane z rzeką, może być 
wzorem dla innych miast nad-
wiślańskich. Macie piękną przy-
stań i wspaniałe muzeum po-
święcone Wiśle i nadwiślańskim 
tradycjom – powiedział Tomasz 
Sikora, koordynator flisu.

M.M.

Flisacy z Ulanowa przypłynęli do tczewa

Prezydent	miasta	Tczewa	informuje,	
że	na	tablicy	ogłoszeń	urzędu	miej-
skiego	w	Tczewie,	 ii	piętro,	zostały	
wywieszone:
	wykaz	nieruchomości	gruntowej	sta-
nowiącej	własność	gminy	miejskiej	
Tczew,	położonej	przy	ulicy	Okrętowej	
w	części	o	powierzchni	624	metrów	kwa-
dratowych,	oznaczonej	numerem	dział-
ki	929,	obręb	jeden,	księga	wieczysta	
gD1T/00016845/5,	przeznaczonej	do	po-
nownego	oddania	w	dzierżawę	w	dro-
dze	bezprzetargowej	zabudowanej	szes-
nastoma	boksami	garażowymi.
 	wykaz	nieruchomości	gruntowej	
stanowiącej	własność	gminy	miej-
skiej	Tczew,	położonej	przy	ulicy	war-
sztatowej	w	części	o	powierzchni	324	
metrów	kwadratowych,	oznaczonej	
numerem	działki	490/1,	obręb	sześć,	
księga	wieczysta	gD1T/00017958/7,	
przeznaczonej	do	ponownego	odda-
nia	w	dzierżawę	w	drodze	bezprze-
targowej	zabudowanej	osiemnasto-
ma	boksami	garażowymi.	

Ogłoszenia
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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 Tczewa zapra-
sza do udziału w 6 edycji kon-
kursów „Mój Biznesplan” oraz 
„Przedsiębiorca Roku”.
Do konkursu „Przedsiębiorca 
Roku” można zgłaszać firmy mi-
kro, małe oraz średnie – wypeł-
niając ankietę zgłoszeniową do-
stępna na stronie www.dp.tczew.
pl w zakładce „konkursy”.
Wybór „Przedsiębiorcy Roku” 
nastąpi w dwóch kategoriach mi-
kro oraz małe przedsiębiorstwa.
Celem Konkursu „Przedsiębior-
ca roku” jest identyfikacja i pro-
mocja lokalnych przedsiębiorstw, 
wyrobów oraz usług rzemieślni-
czych dostarczanych na terenie 
Tczewa wraz z wyróżnieniem ich 
wytwórcy lub dostawcy.
Kryteriami oceny w konkur-
sie są:
a) solidność i jakość poparte do-
brą opinią klientów,
b) dbanie o zachowanie tradycji 
rzemieślniczej, kupieckiej etc.,
c) posiadanie innych znaczą-
cych wyróżnień lub/i odnosze-
nie innych sukcesów o charak-
terze gospodarczym,
d) zaangażowanie w sprawy 
miasta.
Główną nagrodą w konkursie 
jest tytuł „Przedsiębiorca Roku 
2017”, dyplom wraz z płasko-
rzeźbą Urzędu Miasta oraz na-
groda rzeczowa. Przewidziane 
są również wyróżnienia dla pozo-
stałych uczestników konkursu.
Współorganizatorzy: Regional-
na Izba Gospodarcza Pomorza 
w  Tczewie;  Cech  Rzemiosł 
Różnych w Tczewie; Praco-
dawcy Pomorza o/Tczew
Dotychczasowi laureaci w kon-
kursie Przedsiębiorca Roku:
Rok 2012 – Józef Wąs Piekarnia 
Wąs – Nowoczesny Tczew 2012 
i Osada.pl Katarzyna Kaszowicz 
– Rzemieślnik Roku 2012
Rok 2013 – Małgorzata Tru-
chlińska art&me design obec-
nie m2 projektanci – Rzemieśl-
nik Roku 2013

rUszyły kOnkUrsy „przedsiębiOrca rOkU” Oraz „mój biznesplan”

Rok 2014 – „Twoja Niania” Ka-
mila Chabowska – Rzemieśl-
nik Roku 2014 „MF Meble” 
Marcin Firyn – Rzemieślnik 
Roku 2014
Rok 2015 – Piekarnictwo S.C. 
Roman, Grzegorz, Adam Ga-
wrońscy – Przedsiębiorca Roku 
2015 w kategorii mikroprzed-
siębiorstwa; Telkab sp. z. o. o. 
– Przedsiębiorca Roku 2015 w 
kategorii małe i średnie przed-
siębiorstwa
Rok 2016 – Edoradca sp. z o.o. 
– Przedsiębiorca Roku 2016 w 
kategorii małe i średnie przed-
siębiorstwa; Sklep Foto Alicja 
Henning – Przedsiębiorca Roku 
2016 w kategorii mikroprzed-
siębiorstwa
Patronat medialny: Telewi-
zja Tetka, Radio Tczew, Por-
tal tcz.pl, Dziennik Bałtycki, 
Kurier Tczewski.
W konkursie „Mój Biznesplan” 
udział może wziąć młodzież ze 
szkół ponadgimnazjalnych, rów-
nież w tym roku pomysły na bi-
znes muszą być związane z dzia-
łalnością na Starym Mieście. W 

miesiącu październiku odbędą się 
w Domu Przedsiębiorcy specjalne 
warsztaty dla młodzieży, biorącej 
udział w konkursie, podczas któ-
rych będzie okazja do skonsulto-
wania biznesplanu i nauczenia się 
podstaw przedsiębiorczości.
Celem Konkursu jest:
– kształtowanie postaw pro–
przedsiębiorczych wśród mło-
dzieży,
– przedstawienie zalet prowa-
dzenia własnego biznesu jako 
sposobu osiągnięcia sukcesu za-
wodowego,
– ukazanie korzyści płynących 
z wprowadzenia innowacji do 
planowanych własnych przed-
sięwzięć,
– oddziaływanie na kreatyw-
ne myślenie.
Przedsięwzięcie opisane w biznes-
planie powinno być zlokalizowane 
na obszarze Starego Miasta. Wy-
maganym kryterium jest pomysł 
na biznes, który nawiąże do staro-
miejskiego klimatu oraz uzupełni 
jego aktualną ofertą.
Przy ocenie Biznes Planów są brane 
pod uwagę następujące kryteria:

– niepowtarzalność pomysłu, 
oryginalność pracy,
– trafne założenia marketingo-
we przedsięwzięcia,
– pomysł na produkt/usługę nie 
występującą na rynku,
– poziom wiedzy z zakresu pla-
nowanego przedsięwzięcia,
– poprawność wypełnienia  
i zrozumienia biznesplanu.
Dla zwycięzców za najlepiej 
przygotowany biznesplan oraz 
najlepszy pomysł na biznes 
przewidziano bardzo atrakcyj-
ne nagrody rzeczowe.
Wszyscy chętni do wzięcia 
udziału w konkursach mają czas 
do 31 października na przesyła-
nie nam swoich zgłoszeń.
Serdecznie zapraszamy do 
wzięcia udziału w konkursach. 
W przypadku pytań prosimy o 
kontakt z Domem Przedsiębior-
cy w Tczewie – Biuro Wspiera-
nia Przedsiębiorczości Urzę-
du Miejskiego w Tczewie przy 
ul. Obrońców Westerplatte 3 
– I piętro tel. 58 777 53 41 / 
42 – info@dp.tczew.pl, www.
dp.tczew.pl
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Od 1994 roku, w każdy trze-
ci weekend września wy-

ruszamy do lasów, na pobocza 
dróg, do parków i na ulice, aby 
posprzątać.  
„Nie ma śmieci – są surowce”
Pod takim hasłem odbywała się 
tegoroczna akcja „Sprzątanie 
świata – Polska”, koordynowa-
na i organizowana przez Fun-
dację Nasza Ziemia i Fundację 
„Sprzątanie Świata – Polska”. 
Celami tegorocznej akcji były: 
zmiana postrzegania odpadów 
jako „śmieci” i dostrzeżenie ich 

Zapraszamy tczewskie szko-
ły podstawowe do udziału 

w V edycji konkursu „Lider se-
greguje i odzyskuje”. 
Konkurs rozgrywany jest w jed-
nej kategorii czyli „Najefektyw-
niejszy uczeń”. Kategoria „Naj-
skuteczniejsza klasa” w dalszym 
ciągu będzie monitorowana poza 
konkursem i tak jak do tej pory 
– klasy o najwyższej frekwen-
cji zbierających i najlepszych wy-
nikach będą mogły się starać 
o dofinansowanie wyjazdów o 
charakterze edukacyjnym lub wy-
jazdowych zajęć terenowych już 
od stycznia/lutego, a nie dopiero 
na koniec roku szkolnego. 
Czas trwania konkursu: zbiórka 
surowców wtórnych w ramach 
konkursu rozliczana będzie za 
wyniki uzyskane od 1 lipca 2017 
r. do 15 maja 2018 r.
Regulamin  konkursu  –  po 
zmianach: 
1) Celem konkursu jest kształ-

towanie nawyku segregacji 
odpadów w gospodarstwach 
domowych.

2) Adresatami konkursu są 
uczniowie ze szkół podsta-
wowych z terenu Tczewa 
oraz ich rodziny.

3) Konkurs polega na selek-
tywnej zbiórce zużytych od-
padów opakowaniowych z 
papieru, butelek typu PET, 
nakrętek, puszek aluminio-
wych oraz baterii.

V EDyCJA KONKURSU „LIDER SEGREGUJE I ODZySKUJE”
4) Organizatorem konkursu jest 

Pracownia Edukacji Ekolo-
gicznej Urzędu Miejskiego 
w Tczewie przy współpracy 
z ZUOS Sp. z o.o.

5) Finansowanie nagród w kate-
gorii „Najefektywniejszy uczeń” 
– UM i ZUOS – na koniec 
roku szkolnego 2017/2018. 

6) Dofinansowanie usług trans-
portowych dla najlepszych klas 
– Urząd Miejski – w okresie od 
lutego do połowy listopada 2018 
(szczegółowy terminarz zostanie 
podany w styczniu 2018). 

7) Odbiorca segregowanych 
odpadów: ZUOS Sp. z o.o., 
Tczew, ul. Rokicka 5A – oso-
by koordynujące prowadzą 
ewidencję wyników indywi-
dualnych pod kątem odbior-
cy, gdyż zgłoszenie uczniów 
do konkursu powinno doty-
czyć uczestników dostarcza-
jących surowce do ZUOS-u. 

8) Dolna granica ilości su-
rowców kwalifikująca ucz-
nia do udziału w konkursie 
na szczeblu miejskim zosta-
nie określona w dokumen-
cie rozliczenia, jaki szkolni 
koordynatorzy otrzymają w 
maju 2018 r. Wzór rozlicze-
nia zostanie przesłany szko-
łom elektronicznie.

9) W kategorii indywidualnej zo-
staną nagrodzeni uczniowie o 
najwyższych wynikach spo-
śród wszystkich zgłoszonych 
przez koordynatorów uczniów.

10) Komisja konkursowa za-
strzega sobie prawo bra-
nia pod uwagę prawdopo-
dobieństwa zgłoszonego do 
konkursu wyniku – konkurs 
ma promować selektywną 
zbiórkę w gospodarstwach 
domowych z wyłączeniem 
dostaw z zakładów pracy na 
konto ucznia.

11) Wyniki klas, które będą się 
starały o dofinansowanie wy-
jazdów będą oceniane wg 
dwóch informacji:

a) Etap 1 – koordynatorzy oce-
nią i potwierdzą odsetek ucz-
niów w każdej klasie, jaki 
kwalifikuje się do grupy sy-
stematycznie zbierających 
(na spotkaniu koordynato-
rów ustalono, że o systema-
tycznym zbieraniu świadczy 
regularne przynoszenie ok. 5 
kg miesięcznie). 

b) Etap 2 – koordynatorzy po-
twierdzą sumę zebranych 
przez klasę odpadów z po-
daniem okresu, którego ona 
dotyczy. 

 Stosowna średnia, która po-
zwoli porównać wyniki z róż-
nych klas zostanie naliczona w 
Urzędzie Miejskim. 

12) Ostateczny termin przekaza-
nia przez szkoły wyników in-
dywidualnych w ramach kon-
kursu – nie później niż do dnia 
22.05.2018 r. 

13) PEE przy współpracy z 
ZUOS opracuje sprawozda-

nie z przebiegu Konkursu i 
ustali listę laureatów.

14) Dla zwycięzców indywidu-
alnych zostaną przyznane 
nagrody rzeczowe oraz eko-
logiczne upominki.

15) Nagrodzeni laureaci zo-
stają powiadomieni o wy-
nikach Konkursu pismem 
skierowanym do szkół oraz 
do wiadomości koordynato-
rów, a lista laureatów zosta-
nie opublikowana w Pano-
ramie Miasta. 

16) Wręczenie nagród Laure-
atom oraz oficjalne ogło-
szenie wyników nastąpi w 
miesiącu czerwcu 2017r. w 
miejscu podanym w póź-
niejszym komunikacie.

17) Organizatorzy zastrzegają 
sobie prawo dowolnego po-
działu nagród. 

18) Wyniki konkursu opierają 
się wyłącznie na danych do-
starczonych przez poszcze-
gólne szkoły do Urzędu 
Miejskiego oraz miesięcz-
ne sprawozdania z ZOUS w 
Tczewie. W związku z tym 
Urząd Miejski nie przyjmu-
je skarg i zażaleń od uczest-
ników indywidualnych. Za 
organizację i koordynację 
działań na terenie szkoły od-
powiada wyłącznie szkoła. 

W imieniu organizatorów:
AnnA Peichert

Pee UM w tczewie

PO RAZ 24. „SPRZąTANIE śWIATA – POLSKA”
surowcowego potencjału oraz za-
inspirowanie i zaktywizowanie 
Polaków do działania na rzecz śro-
dowiska i promowanie obowiązu-
jącego od 1 lipca 2017 roku stan-
dardu selektywnej zbiórki. 

Zgodnie z opinią uczestników 
akcji, jest ona dla samorządów 
dobrym narzędziem w prowa-
dzeniu ich działalności w zakre-
sie gospodarki odpadami, dla pla-
cówek oświatowych interesującą 
metodą pracy wychowawczej oraz 
wartościowym sposobem na rea-
lizację wolontariatu.

Na terenie Tczewa, jak co roku, 
dzieci i młodzież z większości 
szkół robiły porządki w najbliż-
szej okolicy. 

Tczewskim koordynatorem ak-
cji był Wydział Spraw Komu-
nalnych i Inwestycji Urzędu 
Miejskiego. Współpracowali-
śmy z Zakładem Usług Komu-
nalnych, Zakładem Utylizacji 
Odpadów Stałych, dyrekcjami 
tczewskich szkół. Wyznaczone 
zostały tereny do uprzątnięcia - 
okolice szkół, cmentarzy, tereny 
nad Wisłą oraz tereny komunal-

ne. Większość szkół przepro-
wadziła akcję w dniu 15 wrześ-
nia. Uczniowie SP 8 posprzątali 
swój teren dzień wcześniej.

Uczestnikom akcji przekaza-
no plakaty, worki do gromadze-
nia odpadów i rękawice ochronne 
dla wszystkich uczniów. Zebra-
ne w niebieskich workach nie-
czystości zostały przewiezione 
przez Zakład Usług Komunal-
nych do Zakładu Utylizacji Odpa-
dów Stałych. W tegorocznej akcji 
„Sprzątanie Świata Polska 2017” 
wzięło udział 4081 uczniów. 
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9 czerwca br. w Zielonej Górze 
zmarła najstarsza tczewska har-
cerska, Wanda Merdasińska (Do-
narska). Przed 1939 r. była na-
uczycielką języka polskiego i 
zastępcą komendanta hufca Żeń-
skiego ZhP w Tczewie.   
Jako tczewianie możemy być 
dumni z obecności i aktywności 
rodziny Merdasińskich w naszym 
mieście. Rodzina ta osiedliła się w 
Tczewie w 1919 roku. Uprzednio 
rodzice naszej bohaterki, Józef i 
Stanisława Merdasińscy sprze-
dali w Nadrenii/Westfalii swoje 
domostwo. Postanowili zamiesz-
kać w odrodzonej, wolnej Polsce. 
Zatrzymali sie w Tczewie, jak się 
okazało na zawsze. Przy ul. Sien-

Najzdolniejsi uczniowie szkół 
gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych mogą się ubiegać o na-
grody prezydenta Tczewa. Na-
grody przyznawane są w ramach 
Programu Wspierania Edukacji 
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. 

Pula nagród to 20 tys. zł.
Nagrodę przyznaje się w roku 
szkolnym, w którym złożono 
wniosek za:
– wybitne osiągnięcia w nauce,
– wybitne osiągnięcia arty-

styczne.
Prawo do ubiegania się o nagro-
dę za wybitne osiągnięcia w na-
uce przysługuje uczniom:
1. byłych szkół gimnazjalnych, 
którzy są laureatami lub fina-
listami wojewódzkich konkur-
sów przedmiotowych i posia-
dają co najmniej dobrą ocenę z 
zachowania,
2. szkół ponadgimnazjalnych, 
którzy są laureatami lub finali-
stami olimpiad o zasięgu ogól-
nopolskim (zawody centralne) 
i posiadają co najmniej dobrą 
ocenę z zachowania.
Prawo do ubiegania się o nagro-
dę za wybitne osiągnięcia w na-
uce przysługuje studentom, któ-
rzy spełniają łącznie następujące 
warunki:
1. posiadają znaczące osiągnię-
cia, wykraczające poza program 
nauczania szkoły wyższej i wy-
kazują się aktywnością w tym 
zakresie, przy czym za osiąg-

nięcia i aktywność uważa się w 
szczególności:
– współpracę z innymi ośrod-

kami akademickimi lub na-
ukow ymi pot wierdzoną 
efektami naukowo-badaw-
czymi,

– publikacje w czasopismach 
naukowych.

2. zaliczyli w terminie określo-
nym w regulaminie uczelni, co 
najmniej pierwszy rok studiów,
3. uzyskali w okresie zaliczo-
nego roku studiów średnią ocen 
nie niższą niż 4,8,
4. uzyskali wpis na kolejny rok 
studiów lub wpis świadczący o 
zakończeniu studiów,
5. nie przebywają na urlopie 
dziekańskim,
6. nie powtarzali i nie powta-
rzają roku.
Prawo do ubiegania się o nagro-
dę za wybitne osiągnięcia arty-

styczne przysługuje uczniom 
i studentom, którzy spełniają 
łącznie następujące warunki:
– zyskali czołowe miejsca (od I 

do III) w konkursach, przeglą-
dach i festiwalach o zasięgu co 
najmniej ogólnopolskim,

– są autorami znaczących wyda-
rzeń artystycznych oraz posiadają 
co najmniej dobrą ocenę z zacho-
wania (uczniowie), a w przypad-
ku studentów – nie przebywają na 
urlopie dziekańskim, nie powta-
rzali i nie powtarzają roku.

Z wnioskami o nagrodę mogą 
występować:
– dyrektorzy – dla uczniów b. 

gimnazjów i szkół ponad-
gimnazjalnych

– rodzice uczniów b. gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych

– pełnoletni uczniowie szkół 
ponadgimnazjalnych lub ich 
absolwenci

– studenci
– dyrektorzy: Miejskiej Biblio-

teki Publicznej, Centrum 
Kultury i Sztuki, Fabryki 
Sztuk, Szkoły Muzycznej w 
Tczewie

– organizacje społeczne, stowa-
rzyszenia, fundacje, kluby dla 
swoich członków będących 
uczniami lub studentami.

Wniosek o nagrodę powinien 
zawierać uzasadnienie, z wy-
szczególnieniem osiągnięć 
kandydata ubiegającego się o 
nagrodę. Do wniosku należy 
dołączyć:
– potwierdzoną kopię świade-

ctwa (indeksu), kartę ocen 
semestralnych wystawiona 
przez dyrektora szkoły/ dzie-
kana wyższej uczelni

– potwierdzone kopie doku-
mentów wskazujących na 
szczególne wyniki w nauce, 
osiągnięcia edukacyjne, ar-
tystyczne.

Wnioski należy złożyć do 31 
października, a komisja rozpa-
trzy je do 15 listopada br.
Regulamin przyznawania nagro-
dy określa uchwała Rady Miejskiej 
w Tczewie nr VI/33/2007 z 29 
marca 2007 r. oraz zmieniająca 
ją Uchwała Nr XLVII/408/2010 
z 24 czerwca 2010 r. Uchwa-
ły dostępne są na stronie Biulety-
nu Informacji Publicznej; www.
bip.tczew.pl. Informacji zasięg-
nąć można także w Wydz. Edu-
kacji UM.

NAJZDOLNIEJSI UCZNIOWIE I STUDENCI – NAGRODy CZEKAJą

kiewicza 13 zakupili dom. Tutaj 
wychowywali swoich siedmio-
ro dzieci, w tym najstarszą Wan-
dę. W okresie międzywojennym 
i po 1945 roku rodzina Merda-
sińskich współtworzyła wizeru-
nek Tczewa. Zawsze stawiali na 
patriotyczne wychowanie dzieci i 
dobre wykształcenie.   
Wanda Merdasińska urodziła się 
26 lutego 1912 roku w Nadrenii/
Westfalii, w mieście Essen. Gdy 
rodzina osiada na stałe w Tcze-
wie, córka Wanda miała 7 lat. 
Uczyła się w szkole powszech-
nej przy ul. Czyżykowskiej. Dzi-
siaj mieści się tutaj Zespół Szkół 
Rzemieślniczych i Kupieckich. 
Następnie uczyła się w Humani-

stycznym Gimnazjum Żeńskim, 
oczywiście w Tczewie. W 1933 
roku zdała maturę. W Toruniu 
ukończyła Państwowy Kurs Na-
uczycielski (PKN). Kilka lat póź-
niej została absolwentką Wyższe-
go Kursu Nauczycielskiego. Od 
wiosny 1935 roku W. Merdasiń-
ska uczyła w Tczewie, w szko-
le powszechnej na tzw. Nowym 
Mieście. Pani Wanda naucza-
ła języka ojczystego. Poświęciła 
się również wychowaniu patrio-
tycznemu młodzieży jako harcer-
ka, podharcmistrz i drużynowa. 
Harcerstwo było jej pasją życio-
wą. Już w 1936 roku została za-
stępcą Komendanta Hufca Żeń-
skiego w Tczewie.

W 1939 roku Wanda Merda-
sińska stanęła w obronie Oj-
czyzny, w pomocniczej służbie 
wojskowej w Toruniu. Na Zie-
mi Toruńskiej spędziła okres 
okupacji. Po 1945 roku uczy-
ła w kilku szkołach, także na 
Ziemi Toruńskiej. Wyszła za 
mąż i wychowała troje dzieci. 
Zawsze zachowywała w pa-
mięci rodzinne miasto Tczew. 
Ostatni raz gościła w naszym 
mieście w 2013 roku. Miała 
wtedy 101 lat. Podczas 105. 
urodzin w Zielonej Górze, 
chętnie i przyjaźnie mówiła o 
naszym mieście, o „pięknieją-
cym Tczewie”. 

JAn KUlAs

W ubiegłym roku nagrodę otrzymało 18 młodych tczewian

ZMARłA PhM. WANDA MERDASIńSKA (DONARSKA)
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Jan Kasprowicz poeta, tłumacz, 
krytyk, dramaturg, a także dzia-
łacz społeczny doczekał się pub-
likacji ukazującej jego związki 
z Morzem Bałtyckim i Pomo-
rzem. Książka niezwykle sta-
rannie wydana ukazała się na-
kładem Towarzystwa Przyjaciół 
Narodowego Muzeum Morskie-
go. Dwie jej główne części po-
przedza słowo od wydawcy oraz 
krótki wstęp. Oczywiście nie 
mogło zabraknąć zakończenia 
i bibliografii. Dzięki tej lektu-
rze możemy zapoznać się z naj-
ważniejszymi faktami z życia i 
twórczości Jana Kasprowicza. 
Jan Kulas sporo miejsca poświę-
cił działalności społecznej poety. 
Przypomnijmy, że Kasprowicz 
zaangażował się w 1920 roku w 
kwestię plebiscytu na Warmii, 
Mazurach i Powiślu, który miał 
zadecydować o przynależności 
tych ziem do odrodzonej Pol-
ski lub o pozostawieniu w gra-
nicach Prus Wschodnich. Był 
on mówcą na wiecach, zachę-
cając ludność tam mieszkającą 
do optowania na rzecz Polski. 
Sam plebiscyt okazał się dla Pol-
ski klęską, a jego skutkiem było 
przyłączenie do naszego kraju 
zaledwie kilku wsi, portu rzecz-
nego w Korzeniewie i przyczół-
ka mostowego w Opaleniu. 
Dość enigmatyczne są informa-
cje na temat pobytu Kasprowicza 
nad Bałtykiem, co też podkre-
śla Jan Kulas. Pierwsza wizyta 
datowana jest na 1920 rok, gdy 
odwiedził w Orłowie Stefana 
Żeromskiego, pisarza, autora po-
wieści „Wiatr od morza”. Z ko-
lejnego pobytu, datowanego na 
1922 rok, zachowała się kartka 
pocztowa wysłana do polskiego 
działacza społecznego i politycz-
nego Bernarda Chrzanowskie-

 „Droga Jana Kas-
prowicza nad pol-
skie morze” – to 
tytuł książki Jana 
Kulasa, której pro-
mocję Towarzystwo 
Miłośników Ziemi 
Tczewskiej zorgani-
zowało w Fabryce 
Sztuk. 

KSIąŻKA O JANIE KASPROWICZU

go, w której m.in. napisał: „Bał-
tyk jest jednak cudny”. 
Jan Kasprowicz jest autorem 
hymnu napisanego dla Korpo-
racji Studentów Uniwersytetu 
Poznańskiego „Baltia”, zaczy-
nającego się od słów: „Od mo-
rza jesteśmy, od morza!” Muzykę 
skomponował Feliks Nowowiej-
ski. Zarówno o tym utworze, jak 
również o innych wierszach wpi-
sujących się w tematykę morską 
pisze Jan Kulas na łamach oma-
wianej publikacji.

Promocja książki w Fabryce 
Sztuk rozpoczęła się wierszem 
„Cóż Wam to szkodzi”. Ze-
brani goście usłyszeli ponadto 
„Pieśń XXII” z tomu „Księga 
ubogich” oraz utwór „Rzadko 
na moich wargach” Jana Kas-
prowicza. W roli recytatorów 
wystąpiły uczennice I Liceum 
Ogólnokształcącego: Ariana 
Kołodziej oraz Marzena Klein-
schmidt, pod opieką Pawła Ma-
nikowskiego. Na temat twór-
czości lirycznej Kasprowicza 
wypowiedziała się Kazimiera 
Urban, a laudację promowanej 
publikacji wygłosił Kazimierz 
Ickiewicz. Jednym z punktów 
programu była rozmowa z au-
torem książki. Jan Kulas mówił 
m.in. o początkach swoich za-
interesowań życiem i twórczoś-
cią Kasprowicza.
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Mirosław Pobłocki, prezydent Tczewa, przyjmuje interesantów 
– w czwartki w godz. 15.00–17.00; 

zastępcy prezydenta Tczewa – adaM Urban – w czwartki w godz. 15.00–17.00,
a adaM bUrczyk – w poniedziałki w godz. 14.00–15.30.

Chór Passionata powstał w lu-
tym 2013 roku przy Centrum 
Kultury i Sztuki w Tczewie. W 
swoim repertuarze posiada za-
równo utwory świeckie, ludowe, 
okolicznościowe, patriotyczne 
jak i sakralne. Wszystkie opra-
cowane są w układzie czterogło-
sowym, a wykonywane w wer-
sji a cappella.
Chór Passionata zadebiuto-
wał na deskach CKiS podczas 
koncertu „WOLNOŚĆ JEST 
SŁODKA” z okazji obchodów 
Święta Niepodległości naszej 
Ojczyzny. Kolędował w cza-
sie Wigilii Miejskiej, święta 
Trzech Króli. Swoim śpiewem 
uświetniał liturgię mszy świę-
tych w Sanktuarium w Lubi-
szewie, w Elblągu oraz w wie-
lu kościołach naszego miasta. 
Chór spotkał się z dużym uzna-
niem podczas Przeglądu Chó-
rów Pomorskich  w Dzierżąż-
nie jesienią 2014 r.
Członkami chóru są entuzja-
ści śpiewu chóralnego. Na pró-
by przybywają z różnych oko-
lic miasta.

10 października, godz. 10.00 
Baśń	o	złotej	rybce		
spektakl	dla	dzieci,		
Teatr	Baj	Pomorski	z	Torunia.
Scenariusz	pisany	jest	w	oparciu	o	bajkę	
„O	rybaku	i	złotej	rybce”	oraz	baśnie	i	
poezję	Bolesława	leśmiana.
Bilety:	12	zł

15 października, godz. 17.00 
Boening,	boening	–	spektakl
Nowy	Teatr	im.	witkacego	w	Słupsku.
maks	nie	ma	żadnych	problemów	z	ży-
ciem	uczuciowym,	dopóki	grafik	lotów	
jego	trzech	niewiedzących	o	sobie	na-
wzajem	narzeczonych	stewardess,	pew-
nego	dnia	się	nie	pokryje…	
Bilet	normalny:	50	zł,	ulgowy:	40	zł
20 października, godz. 19.00  
Paweł	Domagała	–	koncert
Debiutancki	 album	 Pawła	 Domagały	
„Opowiem	ci	o	mnie”,	który	ukazał	się	
w	październiku	2016,	spotkał	się	z	gorą-
cym	przyjęciem	publiczności	i	zyskał	już	
status	złotej	Płyty.	jesienna	trasa	będzie	
okazją	do	celebrowania	rocznicy	debiutu	
wokalisty,	który	na	to	wydarzenie	posta-
nowił	przygotować	specjalne	–	winylowe	
wydanie	albumu.
Bilet	normalny	:	40	zł,	ulgowy:	32	zł
28 października 

Festiwal	filmu	PaTRz	wiĘcej	
projekcje	 filmowe	 i	 koncert	 Tymona	
Tymańskiego
w	ramach	Festiwalu	przewidziane	są	
projekcje	filmów,	które	będą	prezen-
towane	z	okazji	15-lecia	Szkoły	wajda	
School	&	Studio.	Pokazy	opatrzone	będą	
wypowiedziami	filmoznawcy.	Na	zakoń-
czenie	Festiwalu	odbędzie	się	koncert	
Tymona	Tymańskiego.	
Godz. 15.00	projekcje	filmowe	wajda	
School	 &	 Studio	 (sala	 widowiskowa	
ckiS)	–	wstęp	wolny
Godz. 20.00 koncert	Tymona	Tymań-
skiego	(artystyczne	zagłębie	ckiS)
Bilety	na	koncert:	20	zł.	
31 października, godz. 19.00  

zaduszki	jazzowe	eljazz	Trio		
i	karen	edwards	–	koncert
karen	edwards	–	 jedna	z	najciekaw-
szych	 amerykańskich,	 swingujących,	
jazz	soulowych	pianistek	i	wokalistek.	
zdobywczyni	grammy	award	for	jazz	
Performance.	współpracowała	z	wie-
loma	światowej	sławy	artystami,	m.in.	
z	Princem,	Stevie	wonderem	i	Tonny	
Bennettem.
wokalistce	towarzyszyć	będą:	zbigniew	
wrombel	 (kontrabas),	 adam	 wendt	
(saksofon),	józef	eliasz	(perkusja).
Bilety:	30	zł

W tym roku harcerska Orkiestra 
Dęta im. Stanisława Moniuszki 
obchodzi Jubileusz 70-lecia dzia-
łalności. 
Z tej okazji zapraszamy miesz-
kańców Tczewa, a szczególnie 
byłych orkiestrantów do udzia-
łu w wydarzeniach towarzyszą-
cych urodzinom HOD:
24 września godz. 9.30 
– msza św. w intencji Harcer-
skiej Orkiestry Dętej, Kościół pw. 
Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Tczewie
30 września godz. 13.00 
– otwarcie wystawy „70 lat  Har-
cerskiej Orkiestry Dętej w Tcze-
wie” organizowana przez Fabry-
kę Sztuk, Park Kopernika
30 września godz. 16.00 
– Koncert Jubileuszowy, sala wi-

październik w ckispotrafisz i lubisz śpiewać – chór passionata zaprasza 

OGŁASZAMy NABóR DO CHóRU PASSIONATA! 
U nas śpiewać może każdy.
Jeżeli jesteś wielbicielem i pa-
sjonatem chóralnego brzmie-
nia – nie zwlekaj i dołącz do 
nas już dzisiaj. Chór miesza-
ny Passionata zaprasza miłoś-
ników śpiewu, amatorów oraz 
tych, którzy znają nuty do 
współtworzenia i przeżywa-
nia piękna muzyki.                                                  

Próby odbywają się w siedzi-
bie Centrum Kultury i Sztuki 
w Tczewie na ul. Wyszyńskie-
go 10, we wtorki o godz. 19.00, 
w sali na poddaszu.
Zapisy przyjmuje: 
Anna Kruszyńska,  
tel. 58/531-07-07 w. 33,  
kom. 535-263-757, mail: 
akruszynska@ckis.tczew.pl 

jubileusz 70-lecia harcerskiej Orkiestry dętej 

dowiskowa Centrum Kultu-
ry i Sztuki
Podczas koncertu będzie moż-
na usłyszeć utwory z najnow-
szej płyty Harcerskiej Orkie-
stry Dętej, która właśnie tego 

wieczoru będzie miała swo-
ją premierę, oraz nowe utwo-
ry, przygotowane specjalnie na 
tą okazję. 
Wstęp na koncert za okazaniem 
bezpłatnych wejściówek. 
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KONKURS FOTOGRAFICZNY

TERMIN:
31 PAŹDZIERNIKA 2017 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 2018”

Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.wrotatczewa.pl

PULA NAGRÓD:
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