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REDAKCJA
Biuro Rzecznika Prasowego
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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  29 

sierpnia 2019 r.       
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za  

wrzesień 2019 r.
6. Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych w 

okresie od 29 sierpnia do 25 września 2019 r.

CZĘŚĆ DRUGA:
1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Tcze-

wa za I półrocze 2019 r.
2. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Fi-

nansowej miasta Tczewa na lata 2019-2033.
3. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego in-

stytucji kultury za I półrocze 2019 r.
4. Informacja z działalności Młodzieżowej Rady Miasta w 

roku szkolnym 2018/2019.
5. Informacja o funkcjonowaniu spółek prawa handlowego, 

w których Gmina Miejska Tczew posiada udziały za 2018 
rok oraz za I półrocze 2019 r.

6. Przedstawienie Opinii Zespołu opiniującego kandydatów 
na ławników do sądów powszechnych  z dnia 09 wrze-
śnia 2019 r. 

7. Podjęcie uchwał w sprawie:
7.1. zmian w budżecie miasta Tczewa na 2019 rok,
7.2. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tcze-

wa na lata 2019-2033,
7.3. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomo-

ści na terenie miasta Tczewa na 2020 rok,
7.4. ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej pole-

gającej na budowie trzech budynków mieszkalnych, 
wielorodzinnych o charakterze społecznym na dział-
kach nr 6/4 i 7/4 (obręb 4) oraz nr 220 (obręb 6) przy 
ul. Sadowej w mieście Tczew,

7.5. przyjęcia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji 
Miasta Tczewa na lata 2016-2030.

8. Zgłaszanie interpelacji, zapytań i wniosków.
9. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podzięko-

wania, życzenia itp.).

XII SESJA Porządek obrad XII sesji Rady Miejskiej w Tczewie 
na dzień 26 września 2019 r. (czwartek) o godz. 10.00 
w sali obrad im. F. Fabicha w Urzędzie Miejskim 
w Tczewie (ul. 30 Stycznia 1)
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jest na stronie internetowej:
www. wrotatczewa.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania 
i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów.

Nakład: 8 000 egzemplarzy
Druk: Wydawnictwo Bernardinum sp. z o.o.
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Mirosław Pobłocki
tel. 58 77 59 354
poblocki@um.tczew.pl
Prezydent przyjmuje interesantów 
w czwartki w godz. 15.00-17.00.

Z-CA PREZYDENTA MIASTA TCZEWA 
DS. GOSPODARCZYCH
Adam Burczyk
tel. 58 77 59 308
burczyk@um.tczew.pl
Wiceprezydent przyjmuje interesantów 
w poniedziałki w godz. 14.00-15.30.

Z-CA PREZYDENTA MIASTA TCZEWA 
DS. SPOŁECZNYCH
Adam Urban
tel. 58 77 59 306
urban@um.tczew.pl
Wiceprezydent przyjmuje interesantów 
w czwartki w godz. 15.00-17.00.

ZDJĘCIA NA OKŁADCE
Małgorzata Mykowska

Ilu nas jest?
Na początku września w Tczewie zameldowanych było 56 775 

osób, w tym 55 472 na pobyt stały i 1303 na pobyt czasowy. 
Od początku czerwca ubyło 29 osób.

Pro Domo Trsoviensi – zgłoś kandydata
Do 30 września na ręce przewodniczącego 

Rady Miejskiej można kierować wnioski 
o przyznanie Medalu „Pro Domo Trsovien-
si”. Jest to wyróżnienie przyznawane przez 
Radę Miejską za znaczące zasługi dla Tcze-
wa i jego mieszkańców.

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

Kandydatów do wyróżnienia zgłaszają instytucje, organizacje, 
zakłady pracy i inne formalnoprawne zbiorowości oraz grupy 
składające się z co najmniej 30 mieszkańców Tczewa.

Do wniosku należy dołączyć szczegółowe uzasadnienie. Złożone 
wnioski trafiają do przewodniczącego Rady Miejskiej, który kon-
sultuje je z zespołem złożonym z przewodniczących klubów rad-
nych. Pozytywnie zaopiniowane wnioski kierowane są do komisji 
merytorycznej przedmiotu działalności kandydata. Wnioski po-
zytywnie zaopiniowane przez komisję merytoryczną, kierowane 
są do Kapituły Medalu „Pro Domo Trsoviensi”. W przypadku po-
zytywnej decyzji, przygotowywany jest projekt uchwały, który 
następnie trafia pod obrady Rady Miejskiej. W danym roku ka-
lendarzowym mogą być nadanie nie więcej niż 3 medale, chyba 
że istnieją szczególnie ku temu powody. Dniem wręczenia meda-
lu jest Dzień Tczewa, przypadający 30 stycznia.

Do tej pory przyznanych zostało 40 Medali „Pro Domo 
Trsoviensi”.

Ma 37 lat. W Radzie Miejskiej Tczewa 
pracuje pierwszą kadencję – od li-

stopada 2018 r. Reprezentuje Stowarzy-
szenie Porozumienie na Plus, został wy-
brany z okręgu nr 4 (osiedla Prątnica, 
Bajkowe, Piotrowo, Suchostrzygi). Jest 
opiekunem Młodzieżowej Rady Miasta.

Chciałby, żeby na osiedlu TTBS powstał 
teren rekreacyjny, podobny do znajdują-
cego się przy fontannie na Suchostrzygach – by młodzi i starsi 
mogli spędzać tam czas. Angażuje się w pracę nad programem 
rozwoju sportu na lata 2019-2023.

Przez ostatnie 8 lat organizował Gale Sportów Walki oraz zaj-
mował się marketingiem w Social Mediach.

Jego największą pasją jest boks. Kocha podróże i odkrywanie 
nowych miejsc. Chętnie spędza czas z rodziną.

Kontakt: krystian.ciesnik@um.tczew.pl 

Kto jest kim w Radzie Miejskiej
KRYSTIAN CIEŚNIK 

mailto:krystian.ciesnik@um.tczew.pl
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Małgorzata Mykowska

10-letni Marcel Rajda to ostatnio 
jeden z najbardziej popularnych 

tczewian. Pod koniec sierpnia znalazł 
na ulicy, w pobliżu miejsca swojego za-
mieszkania, niemałą kwotę pieniędzy. 
Powiedział rodzicom, że na pewno zgu-
ba należała do jakiejś starszej pani, 
której teraz zabraknie pieniędzy na le-
karstwa i trzeba je koniecznie zwrócić. 
Pieniądze trafiły więc na policje, która 
zajęła się poszukiwaniem właściciela.

Wyczyn chłopca nie pozostał jednak bez 
echa. Informacje o nim pojawiły się na-
wet w ogólnopolskich mediach. Pre-
zydent Tczewa Mirosław Pobłocki, 
dumny, że miasto ma tak wspaniałych 
mieszkańców, postanowił nagrodzić 
młodego bohatera. Nie było to jednak 
takie proste. Marcel, pytany, jaką na-
grodę chciałby dostać, uznał, najbar-
dziej potrzebuje… karmy dla psów, którą 
chciałby przekazać schronisku. Okaza-
ło się, że chłopiec bardzo lubi zwierzęta 

Dzięki wsparciu samorządu miasta Tcze-
wa, Szpitale Tczewskie zakupiły dwie 

nowoczesne karetki.
O nowym zakupie poinformował Maciej 
Bieliński, prezes Szpitali Tczewskich 
S.A., podczas sierpniowej sesji Rady 
Miejskiej. Nowe ambulansy zostały za-
kupione dzięki wsparciu z budżetu mia-
sta Tczewa. W ubiegłym roku na ten cel 
miasto przekazało pół miliona złotych.
Karetki są nowoczesne i w pełni wypo-
sażone w zestaw do resuscytacji, defi-
brylator, ssaki, tlenoterapię, sprzęt do 
unieruchamiania złamań, ewakuacji i 
transportu pacjenta. 
Samorząd miasta Tczewa regularnie wspie-
ra szpital. W 2018 r. dzięki środkom z bu-
dżetu miasta zakupiony został nowoczesny 
laparoskop wart 250 tys. zł. W tym roku 
radni zdecydowali o przekazaniu 100 tys. 
zł na zakup sprzętu do hemodializy i oraz 
morcelatora dla tczewskiej lecznicy.
Prezes M. Bieliński podziękował prezy-
dentowi miasta Mirosławowi Pobłockie-
mu oraz radnym za pomoc finansową.

Do zamiatarki oraz odkurzacza dołączył 
Melex – to sprzęt, który służy do sprzą-

tania miasta i jest przyjazny środowisku.

Wszystkie wymienione pojazdy zasila-
ne są elektrycznie. Zakupione zostały 
przez tczewski Zakład Usług Komunal-
nych. To niewielkie pojazdy, więc łatwo 
można nimi manewrować także w trud-
niej dostępnych zaułkach, m.in. na Sta-
rym Mieście.

Zamiatarka wykorzystywana jest m.in. 
do sprzątania ścieżek rowerowych, od-
kurzacz bardziej przydaje się  na chod-
nikach. Do Melexa natomiast można za-
ładować zebrane  odpady.

Ogłoszenia
Prezydent Miasta Tczewa informuje, że 

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Tczewie (II piętro) zostały wywieszone:

› wykaz nieruchomości stanowiącej wła-
sność Gminy Miejskiej Tczew, położonej 
na targowisku miejskim w Tczewie przy 
ul. Żwirki – boks handlowy nr 15, o pow. 
13,20 m2 w hali nr I, oznaczonej nr dział-
ki 32/34, obręb 5, KW GD1T/00016850/3, 
przeznaczonej do oddania w najem w dro-
dze bezprzetargowej, w celu prowadzenia 
działalności gospodarczej;

› wykaz nieruchomości stanowiącej wła-
sność Gminy Miejskiej Tczew, położonej 
na targowisku miejskim w Tczewie przy 
ul. Żwirki – boks handlowy nr 21, o pow. 
23,10 m2 w hali nr I, oznaczonej nr działki 
32/34, obręb 5, KW GD1T/00016850/3, 
przeznaczonej do oddania w najem 
w drodze II przetargu, w celu prowadze-
nia działalności handlowej.

Nowy ekologiczny sprzęt do oczyszczania miasta

Nowoczesny sprzęt ZUK został zakupiony 
w ramach programu elektromobilności, 
który zobowiązuje  jednostki samorządu 
terytorialnego  do wymiany części uży-
wanych pojazdów na elektryczne.

Tczew ma nowe ambulansy

Fo
t. M

ałg
or

za
ta 

My
ko

ws
ka

Prezydent Tczewa nagrodził 10-letniego bohatera

i opiekuje się także kotami, które po-
mieszkują w okolicach szkoły. 

– Oczywiście, zgodnie z życzeniem Marce-
la, kupiliśmy karmę dla psów i kotów, ale 
zależało mi, aby Marcel otrzymał także coś, 
z czego sam będzie mógł skorzystać. Dostał 
więc kilka toreb wypełnionych prezenta-
mi – m.in. zimową kurtkę, klocki lego, gry, 
plecak, słodycze, przybory do szkoły. Mam 
nadzieję, że prezenty go ucieszyły.

Prezydent Mirosław Pobłocki podczas 
spotkania, pogratulował młodemu boha-
terowi: „Mimo swojego młodego wieku, 
potrafiłeś zadziwić wielu starszych od 
Ciebie. Swoim zachowaniem udowodni-
łeś, że uczciwość i troska o drugiego czło-
wieka, to dla Ciebie ważne wartości, a nie 
tylko słowa. My, tczewianie, możemy być 
dumni, że mamy wśród nas tak szlachet-
nego młodego człowieka. Jesteś wzorem 
nie tylko dla Twoich rówieśników, ale dla 
nas wszystkich”.

Prezydent Tczewa 
Mirosław Pobłocki po-
gratulował i nagrodził 
Marcela Rajdę za jego 

wspaniałe zachowanie.

Tekst i zdjęcie:
Małgorzata Mykowska

Marcel Rajda z mamą i prezydentem Tczewa

Małgorzata Mykowska
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Działki przeznaczone na cele 
usługowe

› 3 działki w rejonie ul. Czer-
wonego Kapturka:

• pow. 2877 m2 – cena wy-
woławcza 1 mln zł netto

• pow. 2154 m2 – cena wywo-
ławcza 750 tys. zł netto

• pow. 2154 m2 – cena wy-
woławcza 750 tys. zł netto

Według Miejscowego Pla-
nu Zagospodarowania Prze-
strzennego Miasta Tczewa 
ten teren jest przeznaczo-
ny pod lokalizację usług 
n ieuc i ą ż l iw yc h ,  h a nd lu 
(z w yłączeniem obiektów 
handlu detalicznego o po-
wierzchni sprzedaży więk-
szej niż 2000m2); funkcji 
obsługi turystyki w posta-
ci hoteli i moteli; usług zwią-
zanych z ochroną zdrowia; 
funkcji sieci i urządzeń in-
frastruktury technicznej; 
zieleni urządzonej , parkin-
gów i dróg wewnętrznych 
z w iązanych z podstawo -
wym przeznaczeniem terenu. 
Funkcje wykluczone: nie do-
puszcza się lokalizacji: funk-
cji mieszkaniowych, usług 
ośw iat y i  ochrony zdro -
w ia,  f un kc ji  produ kc y j-
nych, funkcji magazynowych 
i składowych.

Uwaga:* Trwają prace pro-
j e k t o w e  n a d  k o n c e p c j ą 

Miasto sprzedaje nieruchomości

miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego 
dla rejonu Piotrowo-Bajko-
we. Zgodnie z projektowany-
mi zmianami, wymienione 
działki zostaną przeznaczo-
ne pod usługi, jednakże ka-
talog możliwych usług, przy-
ję t y  w dot ychc z a sow y m 
planie może zostać zmienio-
ny. Według stanu na dzień 
7 sierpnia 2019 roku, projek-
towane zmiany przewidują 
wprowadzenie dodatkowych 
funkcji m.in. opiekuńczo-
-wychowawczych, zdrowia, 
edukacji, które w obowią-
zującym planie są niedo-
puszczone. Zmianie mogą 
ulec parametry i wskaźni-
ki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania tere-
nu dot. maksymalnej inten-
sywności zabudowy, wyso-
kości zabudowy, konstrukcji 
dachu itp. Przetarg odbędzie 
się 29.10.2019 r.

› nieruchomość przy ul. 
Kołłątaja/Czyżykowskiej

Są to dwie działki o łącznej 
powierzchni 9080 m2, prze-
znaczone pod usługi publicz-
ne z dużym udziałem zieleni, 
w tym usługi oświaty i nauki, 
usługi zdrowia, obiekty kul-
tury, usługi ośrodkotwórcze, 
w tym: usługi administra-
cji publicznej, usługi kultury, 
usługi komercyjne.

Cena wywoławcza nieruchomo-
ści to 3 mln zł netto. Przetarg 
planowany jest w listopadzie br.

› nieruchomość przy ul. Nad 
Wisłą (przystań)

Nieruchomość zabudowana 
o pow. 1047 m2 (przystań zo-
stała zbudowana w 2008 r.). 
Jest przeznaczona pod usługi 
turystyki wodnej (jak: przysta-
nie żeglugi pasażerskiej, mari-
ny) oraz lądowej, sportu i re-
kreacji na świeżym powietrzu, 
gastronomii oraz inne funkcje 
związane z kulturą, rozrywką 
i spędzaniem wolnego czasu, 
obsługą turystyki.

Cena wywoławcza 2 mln zł 
netto. Przetarg planowany 
jest po 18 listopada br.

› nieruchomość przy ul. Ar-
mii Krajowej 19

Działka zabudowana budyn-
kiem dawnej przychodni dzie-
cięcej, pow. 1851 m2.

Przeznaczenie:

• podstawowe: dopuszczona 
w planie zabudowa miesz-
kaniowa wielorodzinna 
wolnostojąca II-, III-, IV-, 
IX-, X-kondygnacyjna; za-
budowa mieszkaniowa jed-
norodzinna wolnostoją-
ca, bliźniacza i szeregowa; 
wyznaczona w Planie za-
budowa usługowa z ziele-
nią towarzyszącą,

• uzupełniające: usługi pu-
bliczne centrotwórcze; 
usługi usytuowane w par-
terach budynków mieszka-
niowych wielorodzinnych 
lub jednorodzinnych oraz 
w oddzielnych budynkach.

Nie została jeszcze oszaco-
wana wartość nieruchomości 
oraz termin przetargu.

› działka przy ul. Okrętowej

Pow. 3109 m2, cena wywo-
ławcza 600 tys. zł netto. Nie-
ruchomość przeznaczona 
pod centrum usługowe dla ze-
społu małej zabudowy miesz-
kaniowej. Planowany termin 
przetargu – listopad 2019 r.

Nieruchomości przeznaczone 
pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną
› ul. Pileckiego – 5 działek 

o pow. od 927 do 1423 m2, 
cena wywoławcza – od 116 
tys. zł netto. Przetarg pla-
nowany jest w II połowie 
listopada.

› ul. Retmańska – jedna 
działka o pow. 723 m2, 
przetarg planowany jest 
w listopadzie lub grudniu

› ul. Kapitańska – 6 działek 
o pow. od 795 do 1569 m2, 
przetarg planowany jest 
w listopadzie lub grudniu.

Jeszcze w tym roku 
na sprzedaż wystawione 

zostaną należące do miasta 
nieruchomości, przeznaczone 

pod zabudowę usługową 
oraz mieszkaniową.

DODATKOWE INFORMACJE

Wydział Gospodarki 
Mieniem Komunalnym 

Urzędu Miejskiego w Tczewie
pok. 55/II piętro

58 77 59 362
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SAMORZĄDU MIASTA TCZEWA SPOŁECZEŃSTWO

Tczewscy dziennikarze, 
społecznicy, samorzą-
dowcy domagają się prze-

jęcia Mostu Tczewskiego przez 
Skarb Państwa. Przekonują, 
że to jedyny sposób, aby urato-
wać niszczejący zabytek.

Po przejęciu przez państwo We-
sterplatte, o podobne działanie 
wobec Mostu Tczewskiego za-
apelowali dziennikarze portalu 
tcz.pl, Dziennika Bałtyckiego, 
Telewizji TeTka oraz Społecz-
ny Komitet Odbudowy Mostu. 
Akcję poparli m.in. prezydent 
Tczewa Mirosław Pobłocki 
oraz starosta Mirosław Au-
gustyn. Pod petycją podpisu-
ją się kolejne osoby.

Most Tczewski – to tu 80 lat 
temu wybuchła II wojna świato-
wa. Skarb Państwa przejął We-
sterplatte, apelujemy do władz 
Polski o przejęcie również Mo-
stu Tczewskiego, dokończenie 
jego przedłużającej się odbudo-
wy i stworzenie w nim oddzia-
łu Muzeum II Wojny Światowej. 
Mieszkańcy i lokalne władze po-
pierają ten pomysł.

Petycję kierujemy do: Pre-
zydenta RP, Prezesa Rady Mi-
nistrów, Kancelarii Sejmu, 
Ministerstwa Kultury oraz Mi-
nisterstwa Infrastruktury.

Latem 2019 roku doszło do 
precedensu – mimo sprzeci-
wu władz Gdańska posłowie, 
senatorowie oraz prezydent 
RP przyjęli specustawę, któ-
ra przekazuje półwysep We-
sterplatte Skarbowi Państwa 

w celu utworzenia w tym miej-
scu oddziału Muzeum II Woj-
ny Ś w iatowej.  Ty mcza sem 
w Tczewie istnieje kolejne, waż-
ne miejsce pamięci związa-
ne z II wojną światową, które-
go przejęcia przez państwo od 
20 lat nie mogą doprosić się lo-
kalne władze – mowa o zabyt-
kowym, XIX-wiecznym Moście 
Tczewskim. Do tej pory kolejni 
tczewscy starostowie dowiady-
wali się od przedstawicieli ko-
lejnych rządów, że istniały ba-
riery formalno-prawne, które 
uniemożliwiały przejęcie Mo-
stu Tczewskiego przez państwo. 
Specustawa o Westerplatte po-
kazuje, że wszelkie tego typu ba-
riery można na szczeblu central-
nym ominąć.

Most Tczewski powstał w la-
tach 1851-1857 i był wówczas 
najdłuższym mostem na świe-
cie. Do dziś jest uważany za ar-
cydzieło inżynierii. Burzliwa hi-
storia tego obiektu związana jest 
z II wojną światową – to właśnie 
tu 1 września 1939 roku o godzi-
nie 4:34 spadły pierwsze hitle-
rowskie bomby, czyli o 11 minut 
wcześniej niż na Westerplatte. 

Mirosław Pobłocki
Prezydent Tczewa:

Popieram petycję

Most Tczewski, oddany do 
użytku ponad 160 lat temu, 

był wówczas jedną 
z najbardziej nowoczesnych 

budowli mostowych 
w Europie. To miejsce 

o znaczeniu symbolicznym – 
tam padły pierwsze bomby 

II wojny światowej.

Most był dwukrotnie 
wysadzany (m.in. 1 września 

1939 r.), raz zniszczony 
pod wpływem kry. Nigdy nie 
wrócił do pełnej świetności. 

Jego katastrofalny stan 
techniczny spowodował, 

że już kilka lat temu został 
całkowicie zamknięty dla 

ruchu kołowego i pieszego. 
Jest jedynym mostem na 

Wiśle, w dodatku zabytko-
wym, który jest w rękach 

samorządu. Od lat samorządy 
miejski i powiatowy 

alarmują, że bez poważnych 
nakładów finansowych, 

przekraczających możliwości 
samorządów, grozi mu 

katastrofa.

Most Tczewski wzbudza 
podziw nie tylko wśród 

pasjonatów architektury 
i inżynierii budowlanej. 

Doceniło go Amerykańskie 
Towarzystwo Inżynierii 

Budowlanej umieszczając 
na liście cudów techniki wraz 

z Wieżą Eiffel’a, Kanałem 
Panamskim, Statuą Wolności. 

Mam nadzieję, że docenią go 
również władze państwowe.

Most Tczewski jak Westerplatte
– podpisz petycję
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(…) Po II wojnie światowej Most 
Tczewski został odbudowany 
prowizorycznie, do jego osta-
tecznej odbudowy nie doszło. 
W 1999 roku po przeprowadze-
niu reformy administracji most 
został przekazany nowo powsta-
łemu powiatowi tczewskiemu, 
którego nie stać na odbudowę 
zabytku. W 2011 roku starostwo 
zostało zmuszone całkowicie za-
mknąć obiekt z powodu bardzo 
złego stanu technicznego.

Od 2012 roku trwa właściwa, po-
dzielona na wiele etapów, odbu-
dowa Mostu Tczewskiego, która 
ma sprawić, że obiekt będzie wy-
glądał tak jak przed wybuchem 
wojny. W 2019 roku minęło od 
początku remontu 7 lat, wydano 
łącznie ok. 70 mln zł, a most nie 
został odbudowany nawet w po-
łowie. Starostwo cyklicznie co 
kilka lat prosi sąsiednie samo-
rządy oraz Ministerstwo Infra-
struktury o pomoc w finanso-
waniu kolejnych etapów. Przy 
bardzo optymistycznym zało-
żeniu pełna odbudowa Mostu 
Tczewskiego mogłaby zostać za-
kończona dopiero w 2028 roku, 
czyli 17 lat po jego zamknięciu.

160 lat temu Most Tczewski zbudowano 
w 7 lat. Jego aktualna odbudowa może zająć 
nawet kilkanaście lat. Po przyjęciu specustawy 
o Westerplatte nie można już mówić 
o barierach uniemożliwiających przejęcie 
mostu przez Skarb Państwa, o co od wielu lat 
stara się tczewskie starostwo. Uważamy, 
że pełną odbudowę można byłoby zakończyć 
w 3-4 lata, gdyby Most Tczewski został 
przejęty przez państwo i zasilony kwotą ok. 
100 mln zł. Dzięki jednorazowej kwocie można 
byłoby zrezygnować z niezwykle długotrwałe-
go etapowania inwestycji i bardzo szybko 
przywrócić nie tylko funkcję komunikacyjną 
tego obiektu, ale i wzmocnić jego funkcję 
miejsca pamięci oraz pomnika inżynierii. 
W odbudowanych portalach wjazdowych oraz 
wieżach mógłby powstać kolejny oddział 
Muzeum II Wojny Światowej, przypominający 
burzliwą historię tczewskich przepraw 
wiślanych i bohaterskich obrońców Tczewa.

Informacje 
z MostTczewskiJakWesterplatte.pl

(Poprzez te stronę można podpisać 
petycję)

http://www.MostTczewskiJakWesterplatte.pl
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Biuro Programu „Niepod-
legła” ogłosiło wyniki na-
boru w ramach progra-

mu dotacyjnego „Koalicje dla 
Niepodległej”. 119 podmiotów, 
wśród nich tczewska książni-
ca, otrzyma łącznie 2 mln zł do-
tacji. Do Ministerstwa Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego 
wpłynęło 335 wniosków o do-
finansowanie projektów. Do-
finansowanie otrzymało 119 
wnioskodawców – 61 samorzą-
dowych instytucji kultury i 58 
organizacji pozarządowych. 
Dofinansowanie wynosi od 

7 września w Tczewie, po-
dobnie jak w około tysiącu 
polskich miast, wspólnie 

czytaliśmy polskie nowele.

Wszystko to za sprawą ogól-
nopolskiej akcji „Narodowe 
Czytanie”, w którym Tczew 
bierze udział od samego po-
czątku. W tym roku Prezy-
dent RP Andrzej Duda wraz 
z Małżonką dokonali wybo-
ru z ponad stu propozycji ty-
tułów przesłanych do Kan-
celarii Prezydenta i podczas 
tegorocznej akcji „Narodowe 
Czytanie” Para Prezydencka 
zaproponowała do czytania 
polskie nowele.

W Tczewie czytaliśmy nowe-
le Elizy Orzeszkowej „Dobra 
pani” i „Sachem” Henryka 
Sienkiewicza.

Do wspólnego czytania, które 
odbyło się na Suchostrzygach, 
na skwerze przy fontannie, 
zaprosił tczewian Mirosław 
Pobłocki, prezydent Tczewa 

Razem czytaliśmy polskie nowele
Tekst i zdjęcie:

Martyna Link

oraz Krzysztof Korda – 
dyrektor i pracownicy Miej-
skiej Biblioteki Publicznej 
w Tczewie.

Czytanie „Dobrej pani” rozpo-
czął prezydent Mirosław Po-
błocki, następnie pracownicy 
biblioteki, prezes Tczewskie-
go Towarzystwa Budownic-
twa Społecznego Arkadiusz 
Woźniak, prezes Zakładu 
Utylizacji Odpadów Stałych 
Marcin Cejer, sekretarz To-
warzystwa Miłośników Ziemi 
Tczewskiej Jarosław Bar-
toszewski oraz dyrektor 

Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej Krzysztof Korda.

Z kolei nowelę „Sachem” za-
pre z entow a l i  uc z n iow ie 
szkół ponadpodstawowych: 
Z espołu Szkół Budowla-
nych i Odzieżowych, Zespo-
łu Szkół Ekonomicznych, Ze-
społu Szkół Technicznych, II 
Liceum Ogólnokształcącego.

Przerwy w lekturze umilały 
piosenki w wykonaniu Zbi-
gniewa Flisikowskiego.

Na skwerku zebrała się spora 
grupa tczewian, która chętnie 

pomimo niewielkiego desz-
czu, przysłuchiwała się czy-
tającym. Odbył się także kon-
kurs, w którym można było 
popisać się wiedzą na temat 
czytanych nowel. Najmłodsi 
otrzymali pamiątkowe biało 
– czerwone ołówki.

Podstawowym celem przed-
sięwzięcia jest popularyza-
cja czytelnictwa, zwrócenie 
uwagi na bogactwo polskiej 
literatury, potrzebę dbałości 
o polszczyznę oraz wzmoc-
nienie poczucia wspólnej 
tożsamości.

Biblioteka otrzyma dofinansowanie
2 tys. do 20 tys. zł. Wśród nich 
znalazł się projekt Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Tcze-
wie realizowany we współpra-
cy z Oddziałem Kociewskim 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-
skiego i Tczewskim Klubem 
Morsów „Przerębel”. Książni-
ca otrzyma dofinansowanie 
w wysokości 18 500 zł od Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego. Za te środki zreali-
zuje projekt pod nazwą „Tczew 
1920. Droga do Niepodległej”.

W r a mach projek t u p o -
wstanie wystawa oraz kata-
log stanowiący jej rozwinię-
cie i uzupełnienie. Projekt 
ma na celu upowszechnienie 
wśród mieszkańców Tczewa 

wiedzy nt. tczewskiej dro-
gi do niepodległości, ukaza-
nie nastrojów, jakie panowały 
w mieście – przed odzyska-
niem niepodległości w 1920 
roku, w trakcie, jak i po przy-
łączeniu Pomorza do Pol-
ski. Ma również na celu przy-
bliżenie postaci związanych 
z działalnością na rzecz przy-
łączenia Tczewa do Polski. 
Otwarcie ekspozycji nastą-
pi 14 listopada. „Koalicje dla 
Niepodległej” to system ma-
łych dotacji przeznaczonych 
dla samorządowych instytucji 
kultury i organizacji pozarzą-
dowych, które realizują pro-
jekty wraz z partnerami. Ce-
lem strategicznym programu 

jest włączenie mieszkań-
ców w działania związane ze 
zwiększeniem świadomości 
na temat wydarzeń związa-
nych z odzyskaniem przez Pol-
skę niepodległości i odbudo-
wą państwowości, w których 
istotną rolę odgrywa pamięć 
regionalna związana z różny-
mi drogami poszczególnych 
dzielnic kraju prowadzący-
mi do niepodległości. Reali-
zowane w ramach programu 
zadania powinny wzmacniać 
poczucie wspólnoty w opar-
ciu o wartości wpisane w pol-
ską państwową i narodową 
– wolność, solidarność oraz 
poszanowanie godności i praw 
człowieka.

Miejska Biblioteka Publiczna
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Małgorzata Mykowska

Tczewscy czytelnicy mają 
coraz lepsze warunki do 
korzystania ze zbiorów 

miejskiej biblioteki.

W ubiegłym roku bibliote-
ka otrzymała nową siedzibę 
na Os. Górki. Obecnie trwa 
gruntowna przebudowa filii 
przy ul. Kościuszki. 16 wrze-
śnia natomiast of icjalnie 
otwarta została wyremonto-
wana filia przy ul. Jagiełły 8.

Prace przy ul. Jagiełły rozpo-
częły się pod koniec czerwca, 
chociaż już w 2018 r. wyko-
nana została instalacja cen-
tralnego ogrzewania oraz 
w yremontowana łazienka 
i dostosowana do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. 
W tym roku wymieniona zo-
stała instalacja elektryczna, 
wymieniono podłogi, wyma-
lowano ściany. Pojawiło się 
nowe wyposażenie, urządzo-
no przytulny kącik dla naj-
młodszych czytelników.

– Koszt remontu to ok. 150 tys. 
zł, z czego 60 tys. wykorzysta-
liśmy na nowe wyposażenie 
– mówi Krzysztof Korda, 
dyrektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej. – Z tej filii naszej 
biblioteki korzysta rocznie ok. 
24 tys. czytelników, głównie są 
to mieszkańcy osiedli Sucho-
strzygi, Bajkowego i Prątnicy.

Zgodnie z harmonogramem 
przebiegają prace przy mo-
dernizacji filii Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej przy ul. 
Kościuszki 2.

Koszt inwestycji to ponad 
4,2 mln zł. Gmina Miejska 
Tczew otrzymała dofinanso-
wanie na to zadanie w ramach 
projektu ZIT – “Miasto od-
nowa – rewitalizacja Starego 
Miasta i Zatorza w Tczewie” 
współfinansowanego ze środ-
ków Regionalnego Programu 

Kolejna filia Miejskiej Biblioteki 
Publicznej po remoncie

Operacyjnego Wojewódz-
twa Pomorskiego na lata 
2014-2020.

Prace rozpoczęły się w sierp-
niu 2018 r. i potrwają do koń-
ca 2019 r.

Końca dobiega wykonywa-
nie elewacji z cegły k lin-
k ierowej.  Tr wają robot y 

wykończeniowe wewnątrz bu-
dynku – m.in. przygotowania 
do montażu windy, układa-
nie glazury, montaż osprzę-
tu elektrycznego, malowanie 
ścian. Rozpoczęło się zago-
spodarowywanie terenu wo-
kół budynku.

Powierzchnia użytkowa zmo-
dernizowanego budynku to 

542 m2 (w starym obiekcie 
było to 426 m2).

– W nowym budynku będzie 
mieściła się, tak jak poprzed-
nio, filia dla dzieci i doro-
słych, a także zostanie prze-
niesiona tam Sekcja Historii 
Miasta, która pozwoli na lep-
sze wyeksponowanie cen-
nych zbiorów dotyczących hi-
storii Tczewa – tłumaczy dyr 
K. Korda.

Na przyszły rok natomiast 
planowany jest remont głów-
nego gmachu biblioteki przy 
ul. Jarosław Dąbrowskie-
go. Przebudowa zabytkowe-
go obiektu realizowana bę-
dzie również ramach projektu 
rewitalizacji Starego Miasta 
i Zatorza.

Inwestycja zakłada m.in. 
wzmocnienie f undamen-
tów, wykonanie izolacji prze-
ciwwodnych, prace termo-
modernizacyjne, renowację 
murów i elewacji, wzmocnie-
nie konstrukcji m.in. dachu, 
wymianę pokrycia dachowe-
go, dostosowanie obiektu do 
wymogów ochrony przeciw-
pożarowej, budowę zewnętrz-
nej windy osobowej, wyko-
nanie wentylacji, renowację 
stolarki okiennej, moderniza-
cje instalacji elektrycznej, te-
letechnicznej i c.o.
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700 odblasków 
poprawi bez-
pieczeństwo 

pierwszaków z tczewskich 
szkół podstawowych.

Co roku, w trosce o bezpie-
czeńst wo najmłodsz ych, 
prezydent Tczewa Miro-
sław Pobłocki przekazu-
je uczniom pierwszych klas 
szkół podstawow ych bre-
loczki odblaskowe. Odbla-
ski można przypiąć do ple-
caka, kurtki itp. Uczniowie 
otrzymują je podczas zajęć 
dotyczących bezpieczeństwa 
na drodze, które prowadzo-
ne są przez policjantów z Ko-
mendy Powiatowej Policji 
w Tczewie.

Prezydent Tczewa Miro-
sław Pobłocki przekazał je 
na ręce podinsp. Radosława 
Fortuny, zastępcy komen-
danta KPP w Tczewie.

– Bez pie czeń st wo d z ie -
ci to nasz priorytet – pod-
k r e ś l a  M i r o s ł a w  P o -
błocki, prezydent Tczewa. 
– Odblaski to drobny ele-
ment, ale sprawia, że dziec-
ko jest widoczne na drodze, 
a to w połączeniu z wiedzą, 
jaką przekazują dzieciom 

Odblaski dla pierwszaków

policjanci czy strażnicy miej-
scy, jest bardzo ważne dla ich 
bezpieczeństwa.

Również Straż Miejska pro-
wadzi, jak co roku, działania 
„Bezpieczna droga do szkoły” 
kontrolując m.in. oznakowa-
nie w sąsiedztwie szkół oraz 
prowadząc zajęcia z ucznia-
mi. Edukowani są także ro-
dzice, którzy nie zawsze pra-
widłowo parkują samochód 
podwożąc dziecko do szkoły.

Od 2010 r. – 29 sierp-
nia strażnicy miej-
scy i gminni obchodzą 

swoje święto. Z tej okazji wy-
różniający się tczewscy funk-
cjonariusze otrzymali nagro-
dy i awanse.

Tczewska straż miejska funk-
cjonuje od 28 lat.  Obec-
nie w jej skład wchodzi 27 
strażników.

Za wzorową służbę w Straży 
Miejskiej w Tczewie nagro-
dą finansową wyróżniono na-
stępujących funkcjonariuszy:

z-ca komendanta Ryszard 
Wegiera, kier. Referatu Ja-
rosław Stachow icz , k ier. 
Referatu Zbigniew Moder, 
st. spec. Monika Fabich, st. 
insp. Maria Śmiełowska, 
st. insp. Wiesław Zblewski, 
st. insp. Sławomir Soko-
łowski, st. insp. Sławomir 
Zander, st. insp. Arkadiusz 
Grabowsk i,  st .  insp. To -
masz Matuszczak, insp. Ar-
tur Galikowski, str. Joanna 
Trojanowska, st. str. Ewa 
Neumann, str. Wojciech Ka-
miński, mł. spec. Tomasz 

Lewandowski, mł. str. Gra-
żyna Bilska- Górska, apl. 
Katarzyna Kaizer, apl. Mar-
celina Palmowska.

Ponadto awansowali na wyż-
sze stanowiska służbowe na-
stępujący funkcjonariusze: 
starszy specjalista Monika 
Fabich na stanowisko młod-
s z e go  i n s p ek tor a ,  s t a r -
szy strażnik Ewa Neumann 
na stanowisko młodszego 
specjalisty, strażnik Joanna 
Trojanowska na stanowisko 
starszego strażnika.

STRAŻ MIEJSKA 
W SIERPNIU
W lipcu 2019 r. tczewska Straż 
Miejska odnotowała 724 
interwencje, w tym 560 
zgłoszonych przez mieszkańców 
i przedstawicieli instytucji,  
164 – pozostałych, w tym 
zgłoszonych przez dyżurnych 
Komendy Powiatowej Policji 
w Tczewie i interwencje własne 
strażników.

› Przewieziono 5 osób 
z upojeniem alkoholowym, 
w tym: 3 do miejsca 
zamieszkania, 1 – do 
pogotowia socjalnego 
w Elblągu, 1 – do osrodka 
dla bezdomnych 
w Malborku.

› Dzielnicowi strażnicy miejscy 
działający na osiedlach 
Suchostrzygi i Bajkowym 
podjęli 26 interwencji 
własnych oraz 51 zleconych 
(przez administracje 
i mieszkańców osiedli, 
dyżurnych SM), nałożyli  
11 mandatów karnych 
na łącznie 750 zł, wystawili 
11 wezwań dla sprawców 
wykroczeń drogowych oraz 
28 osób pouczyli.

› Do Komendy Powiatowej 
Policji przekazano materiały 
z monitoringu dotyczące: 
kolizji drogowych (1, 14,28 
sierpnia), kradzieży mienia 
(12 sierpnia), pobicia  
(13 sierpnia), kradzieży 
rowerów (14, 27, 28 sierpnia).

› Przeprowadzono działania 
dotyczące egzekwowania  
od właścicieli psów 
niezgodnego z przepisami 
wyprowadzania czworono-
gów i sprzątania po nich. 
Przeprowadzono 17 
interwencji. 1 osobę ukarano 
mandatem w wysokości 50 zł 
za niezgodne z przepisami 
wyprowadzanie psów. 
Pouczono 3 osoby, 
skierowano jeden wniosek 
do sądu. 6-krotnie zgłoszono 
do schroniska informację 
o psach bez opieki.

Prezydent Tczewa przekazał powiatowemu komendantowi policji odblaski 
przeznaczone dla pierwszoklasistów

Tekst i zdjęcie:
Małgorzata Mykowska

– Uwag i zastrzeżeń do stanu 
infrastruktury za każdym ra-
zem jest coraz mniej – mówi 
Monika Fabich ze Straży 
Miejskiej w Tczewie. – Regu-
larne kontrole, przeprowa-
dzane przez funkcjonariuszy 
straży miejskiej sprawiają, 
że okolice placówek oświato-
wych stają się bezpieczniejsze 
i bardziej przyjazne dla naj-
młodszych uczestników ru-
chu drogowego.

Od 28 lat w służbie mieszkańcom
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31 sierpnia wystarto-
wali uczestnicy bie-
gu w hołdzie śp. Ka-

zimierzowi Piechowskiemu.

Do biegu na 10 km zgłosiło 
się 273 uczestników, pakie-
ty odebrało 270 uczestników 
natomiast bieg ukończyło 256 
biegaczy z całej Polski, wśród 
nich wielu z naszego mia-
sta i powiatu. Oprócz kate-
gorii generalnej były również 

kategorie: wiekowa oraz Mi-
strzostw Polski Kolejarzy.
W kategorii generalnej nagro-
dzono pierwszych sześciu za-
wodników. Nagrody finanso-
we dla najlepszych ufundował 
i wręczył prezydent Tczewa 
Mirosław Pobłocki.
Przed biegiem przedstawi-
ciele biegaczy złożyli wią-
zankę kwiatów oraz zapalili 
znicz na grobie śp. Kazimierza 

Odchodzą ludzie blisko 
związani z Tczewem 
i regionem. Ostatnio 

w wieku 90 lat zmarł Wi-
told Banacki, zasłużony dla 
Tczewa i Malborka. Pozosta-
wił po sobie zapiski pt. „Moje 
wspomnienia z lat, które 
minęły”.

Witold Banacki urodził się 
19 czerwca 1929 r. w Tczewie 
w rodzinie kolejarskiej, z ojca 
Józefa i matki Zofii (z domu 
Wilamowskiej). Wychowy-
wał się w wielodzietnej tczew-
skiej rodzinie. Uczęszczał do 
przedszkola sióstr Św. Win-
centego przy ul. Kaszubskiej. 
Do wybuchu wojny ukończył 
trzy klasy w Szkole Podsta-
wowej nr 3.

Agresja hitlerowska była dra-
matem dla wielu polskich 

Witold Banacki (1929-2019)
– rodem z Tczewa

Piechowsk iego. Wsz yscy 
uczestnicy, kibice, zgroma-
dzeni na Bulwarze Nadwiślań-
skim odśpiewali hymn naro-
dowy oraz minutą ciszy uczcili 
wielkiego Polaka, Honorowe-
go Obywatela Miasta Tczewa, 
uciekiniera z obozu koncentra-
cyjnego, wyjątkowego patrio-
tę Kazimierza Piechowskiego.

Na mecie wszyscy uczestni-
cy biegu otrzymali medale 

z w izerunkiem K azimie-
rza Piechowskiego. Po biegu 
dla wszystkich czekał posi-
łek regeneracyjny oraz napo-
je izotoniczne.

Nad całością imprezy czu-
wał Tomasz Tobiański, dy-
rektor Powiatowego Centrum 
Sportu w Tczewie, organizator 
biegu „Biegacze w hołdzie Ka-
zimierzowi Piechowskiemu”.

(organizator)

rodzin. Już 1 listopada 1939 
r., rodzinę Banackich wywie-
ziono na przymusowe roboty 
rolne do Ludwigsfrei (k. No-
wogardu, woj. szczecińskie). 
W gospodarstwie Paula Jur-
gensa, ojciec Józef pracował 
jako robotnik rolny, trakto-
rzysta i kowal, matka – go-
towała obiady dla zatrudnio-
nych pracowników. Niestety, 
tuż po radzieckim wyzwole-
niu, zmarła na skutek wybu-
chu pocisku.

W Tczewie, Witold Banacki 
ukończył Państwowe Gimna-
zjum Mechaniczne i zdał eg-
zamin na czeladnika przemy-
słu ślusarsko-mechanicznego. 
Był też stypendystą Zarzą-
du Okręgowej Technicznej 
Obsługi Rolnictwa (TOR). 
W 1948 r. podjął pierwszą 

pracę zawodową w warszta-
tach TOR w Tczewie. Służbę 
wojskową (1951-1953, Branie-
wo) ukończył w stopniu pluto-
nowego. Z kolei od 1953 r. pra-
cował zawodowo w Malborku 
– w Warsztatach Szkolnych 
Zespołu Szkół Technicznych, 
gdzie przepracował łącznie 
na różnych stanowiskach 41 
lat. W 1956 r. p. Witold oże-
nił się z tczewianką – Regi-
ną Lamek. W 1963 r. urodzi-
ła się ich córeczka Ewa Maria. 
Witold ukończył technikum, 
zdał maturę i uzyskał dyplom 
„technik-mechanik w za-
kresie specjalności obróbka 
skrawaniem”. Podniósł tak-
że swoje kwalifikacje pedago-
giczne, do stopnia nauczycie-
la przedmiotów zawodowych. 
Z powodzeniem udzielał się 
w ZNP, gdzie z czasem został 

prezesem Ogniska Związku. 
Był także społecznym inspek-
torem przy Zarządzie Powia-
towym ZNP. Otrzymał wie-
le nagród i wyróżnień, w tym 
rangi państwowej.

W ostatnich kilkunastu la-
tach W. Banacki ponownie 
zamieszkał w Tczewie. Dla 
swoich wnuków (Krzysztof, 
Elżbieta, Małgorzata i Ma-
riusz) spisał „Moje wspo-
mnienia z lat które minęły”, 
z ciekawą dedykacją: „Pa-
mięci matki naszej poświę-
cam, wnukom przekazuję”. 
Te blisko 200 – stronicowe 
posiadają duże walory źró-
dłowe i poznawcze. To bo-
wiem fragment zbiorowej bio-
grafii mieszkańców Tczewa 
i Malborka.

Jan Kulas

Biegacze w hołdzie 
Kazimierzowi Piechowskiemu
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Przy obelisku, na Skwe-
r z e  B oh ater ów S z y-
mankowa spotkali się 

przedstawiciele władz pań-
stwowych, kolejarze, celni-
cy, samorządowcy miasta 
i powiatu, parlamentarzyści, 
duchowieństwo, młodzież 
tczewskich szkół, kombatan-
ci, harcerze, przedstawicie-
le zakładów pracy, instytucji, 
stowarzyszeń.

Uroczystości uświetnił udział 
Kompanii Honorowej 22. Bazy 
Lotnictwa Taktycznego z Mal-
borka oraz tczewskiej Harcer-
skiej Orkiestry Dętej.

Kazimierz Ickiewicz, hi-
storyk i radny Rady Miej-
skiej, przypomniał wydarze-
nia historyczne z 1 września 
1939 r. Hitlerowcy zaatako-
wali Tczew już o godz. 4.34, 
a więc 11 minut przed oficjal-
nym rozpoczęciem II woj-
ny światowej. Tczewa bro-
niło ponad tysiąc polskich 
żołnierzy, których głównym 
zadaniem było zabezpiecze-
nie mostów – kolejowego oraz 
drogowego – i niedopuszcze-
nie do tego, by dostały się one 

Uczciliśmy 80. rocznicę wybuchu 
II wojny światowej

w ręce nieprzyjaciela. Jeśli 
obrona okazałaby się niemoż-
liwa, walczący otrzymać mie-
li rozkaz zniszczenia obu połą-
czeń, by udaremnić Niemcom 
przeprawę przez Wisłę. O go-
dzinie 4.34 rozpoczęło się na-
tarcie z powietrza. Samoloty 
bojowe nadleciały w okolice 
grodu Sambora i zbombardo-
wały strategiczne dla miasta 
cele: okolice mostu, koszary 
i elektrownię. W tym samym 
momencie miał się rozpocząć 
atak od strony Lisewa. Na sku-
tek ataków niemieckich, Po-
lacy zostali po ponad godzin-
nej obronie, wymianie ognia, 
zmuszeni do wysadzenia mo-
stów łączących brzegi Wisły. 
Pierwsza faza wysadzania roz-
poczęła się o godzinie 6.10, 
kolejna o 6.40. Polscy żołnie-
rze wykonali powierzone za-
danie, mosty nie dostały się 
w ręce wroga. Saperzy polscy 
wykonali rozkaz i uniemoż-
liwili Niemcom opanowanie 
mostów i tym samym szybkie 
przegrupowanie wojsk z te-
renu Wolnego Miasta Gdań-
ska oraz Prus Wschodnich do 
Polski.

Udział w uroczystościach wzię-
li m.in.: Piotr Karczewski, 
doradca Prezydenta RP An-
drzeja Dudy, poseł Kazimierz 
Smoliński, reprezentujący 
marszałek Sejmu RP Elżbietę 
Witek, poseł Jarosław Sel-
lin, sekretarz stanu w Mini-
sterstwie Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, reprezentujący 
prezesa Rady Ministrów Mate-
usza Morawieckiego, Tomasz 
Słaboszowski, podsekreta-
rza stanu w Ministerstwie Fi-
nansów i wiceszef Krajowej 
Administracji Skarbowej.

Odczytane zostały listy skie-
rowane do organizatorów 
i uczestników uroczysto-
ści przez prezydenta RP An-
drzeja Dudę oraz Marszałek 
Sejmu RP Elżbietę Witek 
i premiera Mateusza Mora-
wieckiego. Głos zabrał także 
prezydent Tczewa Mirosław 
Pobłocki:

– Wyrosło już kilka pokoleń 
Polaków, które miały szczęście 
faszyzm poznać tylko z pod-
ręczników historii, filmów 
dokumentalnych, opowie-
ści. II wojna światowa to dla 

nas historia, ale także lekcja. 
Najważniejszymi uczestnika-
mi dzisiejszych uroczystości 
są kombatanci – ci którzy do-
świadczyli wojennego kosz-
maru, ale z tego powodu tak-
że najlepiej poznali wartość 
życia w pokoju. Jest ich wśród 
nas coraz mniej, dlatego tym 
uważniej powinniśmy wsłu-
chać się w ich przesłanie. Dzi-
siaj, żyjąc we wspólnej Europie 
i wyciągając wnioski z trudnej 
historii, staramy się szukać 
tego, co nas łączy, a nie dzie-
li. A łączy nas sprzeciw wobec 
totalitaryzmom, nietolerancji, 
wykluczeniu.– powiedział Mi-
rosław Pobłocki.

Na zakończenie uroczysto-
ści, delegacje złożyły kwiaty 
pod obeliskiem poświęconym 
Bohaterskim żołnierzom 2. 
Batalionu Strzelców, obroń-
com mostu na Wiśle, pol-
skim celnikom i kolejarzom 
z Szymankowa.

Po oficjalnych uroczystościach, 
na Bulwarze Nadwiślańskim 
rozpoczął się Piknik Historycz-
no-Militarny zorganizowany 
przez Fabrykę Sztuk.

Tekst i zdjęcie:
Małgorzata Mykowska

1 września w Tczewie 
uczciliśmy 80. rocznicę 

wybuchu II wojny 
światowej i pamięć 

o pierwszych obrońcach 
polskich granic.
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Inscenizacja zgromadziła 
wielu miłośników historii. 
Jednocześnie na bulwarze 

trwał Piknik Historyczno-
-Militarny, który stał się już 
cykliczną imprezaaaa orga-
nizowaną w rocznice wybu-
chu II wojny światowej. Jak 
zwykle wydarzenie przycią-
gnęło tłumy tczewian, szcze-
gólnie dzieci. Wszyscy mogli 
z bliska obejrzeć sprzęt woj-
skowy, wejść do czołgu, i wozu 
pancernego, obejrzeć uzbroje-
nie żołnierzy.

Tczew 1939 na bulwarze

Do Tczewa przyjechali żoł-
nierze 20. Bartoszyckiej Bry-
gady Z mecha ni zowa nej, 
22. Bazy Lotnictwa Taktycz-
nego z Malborka, 9. Bra-
niewskiej Brygady Kawalerii 
Pancernej im. króla Polski Ste-
fana Batorego, 7. Pomorskiej 
Brygady Obrony Terytorial-
nej im. kpt. mar. Adama De-
dio oraz inne służby mundu-
rowe – Straży Ochrony Kolei, 
Izba Administracji Skarbo-
wej w Gdańsku, Komenda Po-
wiatowa Policji w Tczewie. 

Tekst i zdjęcia:
Małgorzata Mykowska

Każda z jednostek prezento-
wała swój sprzęt i chętnie od-
powiadała na pytania wszyst-
kich zainteresowanych.

Na uczestników pikniku cze-
kały również:

› wystawy plenerowe Fabry-
ki Sztuk i Instytutu Pamię-
ci Narodowej o tematyce 
drugiej wojny światowej 
w Tczewie i na Pomorzu,

› gry edukacyjne IPN, np. 
„Miś Wojtek”,

› warsztaty modelarskie,

› puzzle 3D (model samolo-
tu PZL-37 B Łoś z 1939 r.),

› diorama lotniska wraz ze 
stanowiskiem do budowy 
z klocków COBI modeli sa-
molotów z 1939 r.,

› wystawa statyczna modeli 
RC oraz 2 stanowiska z sy-
mulatorami lotu,

› możliwość budowania mo-
deli z klocków COBI.

Organizatorem wydarzenia 
była Fabryka Sztuk.

1 września, wystrzały i walki 
na tczewskim bulwarze 

przypomniały o wydarze-
niach z 1939 r. Wszystko 

to za sprawą plenerowego 
teatru historycznego pt. 

„Tczew 1939” w wykonaniu 
Samodzielnej Grupy Odtwo-

rzeniowej Pomorze. Tym 
razem początki drugiej wojny 

światowej poznaliśmy przez 
pryzmat żołnierzy 

2. Batalionu Strzelców, którzy 
bronili Tczewa 1 września 

1939 roku.
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Tekst i zdjęcie:
Małgorzata MykowskaTc z e w s k i e  D o ż y n k i 

Działkowe odbyły się 
24 sierpnia, już po raz 

27. Impreza adresowana jest 
do wszystkich mieszkańców 
miasta. Organizują ją wspól-
nie działkowcy i prezydent 
Tczewa. W tym roku dział-
kowe święto plonów połą-
czone zostało z obchodami 
40-lecia ROD im. Władysła-
wa Sikorskiego.

Jubileuszowe ogrody powsta-
ły na przełomie 1979 i 1980 r.. 
Od strony południowej przy-
legają do Os. Staszica, przy ul. 
Partyzantów. ROD im. Wł. Si-
korskiego zajmuje 18,72 ha, 
jest tam 518 ogródków. Po-
siada magistralę wodociągo-
wą, sieć energetyczną oraz 
Dom Działkowca z zapleczem 
kuchennym i dużą świetlicą. 
Ogródki są też podłączone do 
Internetu.

Pierwszym prezesem ROD 
im. Wł. Sikorskiego był Karol 
Piotrowski, obecnie funkcję tę 
pełni Marian Okapiec.

Dożynki rozpoczęły się uro-
czystą mszą św. w kościele 
pw. Św. Józefa. Stamtąd dział-
kowcy, poprowadzeni przez 
Kociewsko-Kaszubską Or-
kiestrę Dętą TORPEDA, prze-
maszerowali na bulwar, gdzie 
odbył się festyn z licznymi 
atrakcjami dla mieszkańców.

Jak co roku działkowcy ze 
wszystkich tczewskich ogro-
dów przygotowali swoje sto-
iska, aby pochwalić się plona-
mi. Dla najmłodszych Urząd 
Miasta przygotował tzw. strefę 

Działkowe święto plonów w Tczewie

malucha, gdzie dzieci mogły 
bezpiecznie się bawić. Było 
malowanie twarzy i zaplata-
nie kolorowych warkoczyków, 
darmowa wata cukrowa i pop-
corn. Najmłodsi chętnie korzy-
stali z przejażdżek konnych, 
starsi z poczęstunku – była 
grochówka, kawa i herbata.

Można było zaopatrzyć się 
w produkty pszczelarskie, 
meble ogrodowe, cebulki i sa-
dzonki oraz środki ochro-
ny roślin.

Na działkowym festynie nie 
zabrakło muzyki. Bernard 
Dornowski z zespołem przy-
pomniał najbardziej znane 
przeboje „Czerwonych Gitar”. 
Wystąpił też Cristo Dance oraz 
Gdańska Orkiestra Ogrodowa.

W okręgu tczewskim znaj-
duje się 12 ogrodów działko-
wych (11 w Tczewie i 1 w Lu-
biszewie). Ogrody zajmują 
łącznie ponad 150 ha, uprawia 
je 3480 działkowców. Naj-
większy i najstarszy z ogro-
dów to ROD im. Jana Kaspro-
wicza, który rozpościera się 
na 20,2 ha. Powstał w 1911 r.

Podczas części oficjalnej, wy-
różniającym się działkowcom 
wręczono wyróżnienia oraz 
odznaczenia Polskiego Związ-
ku Działkowców” .

Wręczone zostały nagro-
dy f inansowe w konkur-
s i e  p r e z y d e n t a  Tc z e w a 
na „Najładniejszą dział-
kę miasta Tczewa”. Na-
grody wręczył wiceprezydent 
Adam Urban.

DZIAŁKI REKREACYJNE

› I miejsce 
Małgorzata i Zbigniew Demscy

 działka nr 244 
ROD im. Kasprowicza

› II miejsce 
Teresa i Edward Krolowie

 działka nr 151 
ROD im. ks. Sambora II

› III miejsce 
Tomasz Baniecki

 działka nr 258 
ROD im. Sikorskiego

› Wyróżnienie 
Hanna i Andrzej Czapla

 działka nr 342 
ROD im. Sienkiewicza

Tłumy tczewian bawiły się
podczas XXVII Tczewskich Dożynek 
Działkowych.

DZIAŁKI REKREACYJNO-WARZYWNE

› I miejsce 
Zbigniew Justka

 działka nr 312 
ROD im. Sikorskiego

› II miejsce 
Teresa i Józef Borkowscy

 działka nr 41 
ROD im. Witosa

› III miejsce 
Lucyna i Bernard Linda

 działka nr 30 
ROD im. Obr. Poczty Polskiej

› Wyróżnienie
 Helena i Stanisław Makarewiczowie
 działka nr 59 

ROD im. ks. Sambora II
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105 wystawców 
wzięło udział 
w szóstej edycji 

Wrześniowego Targowiska.

Wystawcy przyjechali z: Tcze-
wa, Grudziądza, Sztumu, El-
bląga, Kwidzyna, Kartuz, Mal-
borka, Olsztyna, Trójmiasta. 
Handlowano nie tylko przed-
miotami i odzieżą używaną, ale 
także wyrobami rękodzielni-
czymi i kolekcjonerskimi. Moż-
na było nabyć: aparaty fotogra-
ficzne, płyty winylowe, obrazy, 
biżuterię, antyki, monety, sta-
re książki oraz inne bibelo-
ty. Ciekawa oferta wystawców 
sprawiła, że kupujących było 
mnóstwo, a impreza cieszyła 

Już po raz XVIII odbył się 
In Memoriam Festiwal 
Grzegorza Ciechowskie-

go. To święto muzyki i poezji 
naszego artysty zgromadzi-
ło rzesze fanów z terenu ca-
łego kraju.

Impreza trwała 23 i 24 sierp-
nia. W piątek w Fabryce Sztuk 
odbył się po raz pierwszy 
w Tczewie pokaz filmu „Oby-
watel Miłość”. Chętnych do 
obejrzenia projekcji było wię-
cej niż miejsc. Film jest doku-
mentalnym zapisem historii 
związku Anny Wędrowskiej 
z Grzegorzem Ciechowskim. 
Ostatnia żona artysty w przej-
mujący i niezwykle sugestyw-
ny sposób opowiedziała o wza-
jemnej fascynacji i miłości 
dwojga bohaterów filmu.

W sobotę odbyła się pierwsza 
ogólnopolska biało-czarna 
parada poprowadzona przez 
motocyklistów z Tczewskiej 
Grupy Motocykli Ciężkich 
„Tornado”. Setki jej uczestni-
ków przeszło lub przejecha-
ło z pl. św. Grzegorza ulica-
mi starówki na pl. Hallera. 

In Memoriam po raz osiemnasty

Wszyscy wykorzystali różne 
elementy garderoby i różne 
gadżety nawiązujące do biało-
czarnego emblematu zespo-
łu Republika. Podczas para-
dy odbyły się różne działania 
artystyczne w wykonaniu na-
uczycieli i uczniów Szkoły 
Muzycznej, zespołu „Czarne 
Kwiaty”, chóru „Passionatka”. 
Małgorzaty i Sławomira Kor-
nasów. Częścią parady była 
również plenerowa wystawa 
Fabryki Sztuk „Grzegorz Cie-
chowski w obiektywie Miro-
sława Stępniaka”.

Po raz pierwszy koncerty fe-
stiwalowe odbyły się w cen-
trum starego miasta na pl. 
Hallera. Wystąpiło pięć ze-
społów: Teatr Tańca 8 Ne-
gro, Nocny Pociąg, Fran-
tówka z Torpedą, Ajagore 
z wokalistami, w tym z Pio-
trem Bukartykiem i Sztyw-
ny Pal Azji. Wszystkie grupy 
przygotowały własne opra-
cowania utworów Grzegorza 
Ciechowskiego.

Te wszystkie imprezy, wysta-
wy i przedsięwzięcia nie do-
szłyby do skutku gdyby nie 

zaangażowanie, inwencja, 
twórczy zapał i finansowe 
wsparcie wielu podmiotów. 
Festiwal był współfinansowa-
ny ze środków Gminy Miej-
skiej Tczew przeznaczonych 
na realizację zadania publicz-
nego pt.: „Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego”.

Wszystkim serdecznie dzięku-
ję za bezcenną pomoc i osobi-
ste włączenie się w przygoto-
wanie i realizację In Memoriam 
XVIII Festiwalu Grzegorza Cie-
chowskiego w Tczewie.

Józef Golicki
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Wrześniowe Targowisko
Tekst i zdjęcie:

Martyna Link

się ogromnym zainteresowa-
niem. Nie wszyscy zmieścili 
się na Skwerze Doktora Schef-
flera, część wystawców loko-
wała się na sąsiednich ulicz-
kach – Podmurnej, Jarosława 
Dąbrowskiego.

Handel pod chmurką umilała 
Kociewsko-Kaszubska Orkie-
stra Dęta Torpeda umiejsco-
wiona na Skwerze Różanym. 
Dla dzieci Fabryka Sztuk 
przygotowała grę miejską 
i strefę dla malucha, w której 

odbywały się warsztaty pla-
styczne oraz gry i zabawy.

Organizatorem wydarzenia 
była Fabryka Sztuk we współ-
pracy z Urzędem Miejskim, 
Strażą Miejską i Zakładem 
Usług Komunalnych.
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Rozpoczęły się prace nad koncepcją 
zagospodarowania boiska i otoczenia SP 1

W połowie sierpnia 
została zamknięta 
wystawa historycz-

na „20 lat wolności. Tczew 
1920-1939”, którą przez trzy 
i pół roku zwiedziło blisko 39 
tysięcy osób. Jednak jej jeden 
element nabrał nowego cha-
rakteru. Makieta fragmentu 
przedwojennego Tczewa, wy-
konana przez dr. inż. arch. 
Jarosława Bąkowskiego i Ma-
riana Deję, została udostęp-
niona ponownie gościom, tym 

Makieta Tczewa na dziedzińcu Fabryki Sztuk

Boisko sportowe, przebu-
dowana lub nowa sala 
gimnastyczna, tereny do 

rekreacji znajdą się w koncep-
cji zagospodarowania przygo-
towywanej dla Szkoły Podsta-
wowej nr 1.

Do Urzędu Miejskiego w Tcze-
w ie w p ł y nę ł y  2 w niosk i 
o dopuszczenie do udziału 
w konkursie na opracowanie 
koncepcji urbanistyczno-ar-
chitektonicznej zagospoda-
rowania boiska i otoczenia 
szkoły.

Do udziału w konkursie zgło-
siły się f irmy projektowe 
z Tczewa i Gdańska. Na złoże-
nie prac konkursowych mają 
czas do 25 października 
2019 r.

– Infrastruktura sportowa 
przy Szkole Podstawowej nr 1 

jest mocno wyeksploatowana 
i wymaga modernizacji. Za-
gospodarowanie terenu wo-
kół szkoły, poprawa jej bazy 
sportowej będzie kolejną in-
westycją samorządu miasta 
w rozwój młodego pokolenia 
tczewian – mówi Mirosław 
Pobłocki, prezydent Tczewa.

Czego oczekujemy od au-
torów koncepcji?

› wielofunkcyjnego boiska 
szkolnego o sztucznej na-
wierzchni, z możliwością 
jego użytkowania przez 
cały rok, z zastosowa-
niem przenośnego balonu 
lub innego równorzędne-
go rozwiązania, zapew-
niającego możliwość użyt-
kowania bez względu 
na panujące warunki at-
mosferyczne. Proponowa-
ne wymiary boiska ok. 20 
m na 40 m (siatka, kosz, 
piłka nożna, piłka ręczna) 
otoczone bieżnią 3-4 bie-
gową, z bieżnią do skoku 
w dal, z polem rzutu kulą, 

szatniami i oświetleniem. 
Od strony przedszkola bo-
isko powinno być dokład-
nie odgrodzone lub z ko-
rytarzem przejścia.

› części rekreacyjnych 
i rekreacyjno-sportowych:

• dla uczniów w czasie przerw 
szkolnych (betonowe ła-
weczki, drzewka, krzewy)

• dla młodszych dzieci 
– plac wyłożony masą 
bezpieczną z dodatkiem 
gumy z graficznymi grami 
ulicznymi

• placu wyłożonego masą 
bezpieczną z dodatkiem 
gumy z grafiką miastecz-
ka ruchu drogowego dla 
celów karty rowerowej

• placu zabaw dla dzieci 
młodszych z urządzenia-
mi przestrzennymi

• siłowni pod chmurką

W koncepcji należy rów-
nież uwzględnić:

› modernizację istnieją-
cej sali gimnastycznej lub 

Tekst i zdjęcie:
Małgorzata Mykowska

budowę nowej sali gim-
nastycznej, celem przy-
stosowania jej wielko-
ści dla potrzeb istniejącej 
szkoły oraz panujących 
obecnie wymagań dla 
tego typu obiektów (np. 
z uwzględnieniem możli-
wości rozgrywania zawo-
dów międzyszkolnych).

› zwiększenie liczby miejsc 
parkingowych.

Przewiduje się wyłonienie 
jednej zwycięskiej pracy kon-
kursowej uhonorowanej na-
grodą w postaci zaproszenia 
do negocjacji w trybie zamó-
wienia z wolnej ręki autora 
wybranej pracy konkursowej 
na opracowanie dokumenta-
cji projektowej.

Organizator konkursu zakła-
da, że maksymalny koszt prac 
realizowanych na podstawie 
pracy konkursowej łącznie 
z kosztem dokumentacji pro-
jektowej nie może przekro-
czyć 15 750 000 zł brutto.

razem na dziedzińcu Fabry-
ki Sztuk. Uzupełniają ją ar-
chiwalne zdjęcia miasta wraz 
z komentarzem historycznym. 

Zwiedzający mogą zaczerp-
nąć garść informacji o życiu 
politycznym, społecznym, 
gospodarczym, sportowym 
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i kulturalnym międzywojen-
nego Tczewa oraz kronika-
rzach tamtych lat: Edmundzie 
Raduńskim i Annie Łajming.

Tekst i zdjęcie:
Fabryka Sztuk
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Tekst i zdjęcie:
Dawny Tczew

Choć po koszarach przy 
ul. Wojska Polskiego od 
dawna nie ma już śla-

du, to pamiątek po tczewskich 
saperach w grodzie Sambora 
nie brakuje. Jaka była historia 
jednostki związanej z naszym 
miastem od 1951 r.?

47 Batalion Saperów został 
sformowany rozkazem do-
wódcy 16 Dywizji Piechoty nr. 
01 z dnia 20 lipca 1945 r. Sie-
dzibą jednostki był początko-
wo Gdańsk Wrzeszcz (ul. Sło-
wackiego), w lutym 1946 r. 
przeniesiono ją do Gdańska 
Oliwy, a w maju 1949 r. do 
Elbląga. Oficjalne powitanie 
jednostki w Tczewie nastąpiło 
12 października 1951 r.

Pierwsze zadanie bojowe ba-
talion wykonywał między 5 li-
stopada a 20 grudnia 1945 r. 
Było to rozminowanie terenów 
województwa gdańskiego. Tyl-
ko w samym 1945 r. żołnie-
rze batalionu usunęli łącznie 
36 tys. min i pocisków różne-
go typu. Od 1946 r. przystą-
piono do dalszego rozminowa-
nia terenów woj. gdańskiego, 
szczególnie portów Gdańska, 
Gdyni i Półwyspu Helskiego. 
W kolejnych latach batalion 
realizował w dalszym ciągu 
prace związane z rozminowa-
niem i oczyszczaniem tere-
nów w rejonie Pszczółek, Ró-
żyn, Pruszcza Gdańskiego, 
Nowego Dworu Gdańskiego 
oraz w powiatach tczewskim 
i kwidzyńskim. Tczewscy sa-
perzy przyczynili się do od-
dania wielu obiektów i tysię-
cy hektarów ziemi rolnikom. 
W latach 1952-1955 batalion 
brał udział w rozminowaniu 
byłej kwatery Hitlera koło 
Kętrzyna.

12 marca 1961 r. społeczeń-
stwo miasta Tczewa ufundo-
wało sztandar, który został 
wręczony na placu Hallera.

Fachowcy od skomplikowanych zadań 
– dzieje tczewskich saperów

Żołnierze batalionu brali rów-
nież aktywny udział w zapo-
bieganiu klęsk żywiołowych, 
ochraniali też mosty przed lo-
dem na Wiśle. W latach 1946-
1947 uchronili mosty w Kny-
bawie i Tczewie oraz wykonali 
40-kilometrowy kanał w lo-
dzie rzeki aż od jej ujścia. 
W 1956 r. zlikwidowane zosta-
ły zatory u ujścia Wisły. Dwa 
lata później pomoc okazała 
się również niezbędna przy 
akcji przeciwpowodziowej 
w województwie warszaw-
skim. Budowali tam między 
innymi most w Wyszkowie 
i w miejscowości Kamieńczyk. 
W 1960 r. batalion brał udział 
w walce z lodem w Tczewie, 
Sztumie, Ostaszewie i Jano-
wie. W zimie 1962/1963 po-
moc saperów była niezbędna 
na odcinku Wisły od Korze-
niewa do ujścia przy likwi-
dacji zatorów. We wszystkich 
akcjach saperzy ratowali życie 
ludzi i ich dobytek.

Tczewscy saperzy budowa-
li wiele mostów, obiektów in-
żynieryjnych, pomagali tam, 
gdzie było najtrudniej. Wyka-
zywali przy tym spore umie-
jętności i fachowe przygoto-
wanie do skomplikowanych 
zadań.

W 1980 r. na Wyspie Nowa-
kowskiej pod Elblągiem ewa-
kuowano dobytek z gospo-
darstw rolnych, natomiast 

w 1998 r. dokonano usunię-
cia zatoru lodowego na rze-
kach Stradance oraz Wąskiej 
w miejscowości Markusy 
koło Tolkmicka. Rok 2001 
zapisał się głęboko w pa-
mięci saperów, którzy bra-
li udział w odbudowie wa-
łów na Kanale Młyńskim 
niedaleko Tczewa, w wyni-
ku czego ochroniono przed 
zatopieniem dolinę Motławy. 
Odbudowano przerwany wał 
rzeki Raduni, w wyniku cze-
go nie dopuszczono do zato-
pienia części Pruszcza Gdań-
skiego. Batalion w ykonał 
również podwyższenia wa-
łów na Raduni, tym samym 
nie dopuszczono do zatopie-
nia domów jednorodzinnych 
w dzielnicy Pruszcza.

Jednym z podstawowych za-
dań stojących przed bata-
lionem było i jest szkolenie 
wojskowe oraz specjalistycz-
ne. Na przestrzeni lat bata-
lion skierował tysiące przy-
gotowanych specjalistów 
na rynek pracy. Prowadzo-
ne inspekcje i kontrole wy-
kazywały zawsze pozytywne 
rezultaty, przez wiele lat zaj-
mował 1. miejsce w 16 Pomor-
skiej Dywizji Zmechanizowa-
nej w grupie samodzielnych 
batalionów.

13 września 1992 r. 47 Bata-
lion Saperów przyjął dzie-
dzictwo tradycji 16 Batalionu 

Saperów 16 Pomorskiej Dywi-
zji Piechoty, pamiętając rów-
nież o 2 Batalionie Strzel-
ców stacjonującym w Tczewie 
przed II wojną światową. Na-
stąpiło przemianowanie jed-
nostki określonej odtąd jako 
16 Batalion Saperów 16 Po-
morskiej Dywizji Zmecha-
nizowanej. Dokonał tego 
symbolicznie Szef Wojsk In-
żynieryjnych Warszawskie-
go Okręgu Wojskowego ppłk 
dypl. Ryszard Żuchowski, 
wręczając dowódcy 47 Bata-
lionu Saperów akt dziedzic-
twa tradycji 16 Batalionu 
Saperów 16 Pomorskiej Dy-
wizji Piechoty. W nawiąza-
niu do wielokrotnie używa-
nego przymiotnika „tczewscy 
saperzy”, gdyż tak żołnierze 
byli określani przez lokalne 
środowisko, batalion otrzy-
mał formalną wyróżniającą 
go nazwę „Tczewski”. Miało 
to miejsce 24 września 1994 
r., kiedy batalion otrzymał od 
społeczeństwa drugi już w hi-
storii sztandar. Uroczystość 
miała miejsce na placu Pił-
sudskiego w Tczewie.

1 października 2011 r. miesz-
kańcy i władze Tczewa poże-
gnali żołnierzy 16 Tczewskie-
go Batalionu Saperów, którzy 
zgodnie z Planem Rozwo-
ju Sił Zbrojnych w paździer-
niku przenieśli się do Niska 
na Podkarpaciu.
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„Ni e  ś m i e c i m y  – 
sprzątamy – zmie-
niamy!” – pod ta-

kim hasłem odbywała się 
jubileuszowa akcja „Sprzą-
tanie świata – Polska”, ko-
ordynowana i organizowa-
na przez Fundację Nasza 
Ziemia i Fundację „Sprząta-
nie Świata – Polska”.
Celami tegorocznej edycji 
były: wspomożenie selek-
tywnej zbiórki oraz zmia-
na postrzegania odpadów 
jako „śmieci” i dostrzeżenie 
ich surowcowego potencjału 
oraz zainspirowanie i zak-
tywizowanie Polaków do 
działania na rzecz środowi-
ska. Organizatorzy zachęca-
ją również do podejmowa-
nia działań zmierzających 
do tego, aby nie tworzyć nie-
potrzebnych odpadów i sta-
wać się odpowiedzialnymi 
konsumentami.
Zgodnie z opinią uczestni-
ków akcji, jest ona dla sa-
morządów dobrym narzę-
dziem w prowadzeniu ich 
działalności w zakresie go-
spodarki odpadami, dla 
placówek oświatowych in-
teresującą metodą pracy 
wychowawczej oraz warto-
ściowym sposobem na re-
alizację wolontariatu.
Na terenie Tczewa, jak co 
roku, dzieci i  młodzież 

Invest in Pomerania w ra-
mach projektu Invest in Po-
merania 2020 zaprasza do 

konkursu grantowego dla 
mśp i jst.

Na co można otrzymać 
dofinansowanie?

› Konkurs

 projekty polegają-
ce na przygotowaniu te-
renów inwestycyjnych 
(z wyłączeniem funkcji 
mieszkaniowych) na po-
trzeby działalności pro-
dukcyjnej (w tym prze-
mysłowej) i magazynowej 
przedsiębiorców z sektora 
MŚP. W ramach przygo-
towania terenów dopusz-
cza się m.in. uzbrojenie 
terenu, budowę lub roz-
budowę obiektów kuba-
turowych lub placów ma-
gazynowych. W efekcie 
realizacji pojedynczego 
projektu oczekuje się za-
gospodarowania cało-
ści przygotowanego tere-
nu przez przedsiębiorców 
z sektora MŚP.

› Stypendium relokacyjne 
„Live More. Pomerania”

 wsparcie polega na prze-
kazaniu przedsiębiorcy 
Stypendiów o wartości  
10 tys. zł każdy, przy czym 
jedno stypendium przy-
pada na każdego nowo za-
trudnionego pracownika 
relokowanego spoza woje-
wództwa pomorskiego.

Więcej informacji na: 
https://www.arp.gda.
pl/1649,invest-in-pomerania

Kontakt:

• Małgorzata Płochocka, 
(58) 32 33 245, 
malgorzata.plochocka 
@arp.gda.pl,

• Agata Maleszyk, 
(58) 32 33 220, 
agata.maleszyk@arp.gda.pl.

• kierownik projektu 
Maciej Silarski 
58 32 33 183, 
500 351 660.

Prezydent Miasta Tcze-
wa zaprasza do udziału 
w ósmej edycji konkur-

su „Przedsiębiorca Roku”, do 
którego można zgłaszać fir-
my mikro, małe oraz średnie 
– wypełniając ankietę zgło-
szeniową dostępną na stronie 
www.dp.tczew.pl w zakładce 
konkursy.

Wybór „Przedsiębiorcy Roku” 
nastąpi w dwóch kategoriach 
mikro oraz małe i średnie 
przedsiębiorstwa, a ponad-
to „Debiut roku” – dla nowo 
utworzonych przedsiębiorstw; 
„Inwestycja/Inwestor roku” – 
dla nowo oddanych inwestycji 
lub podmiotów.

Celem Konkursu „Przedsię-
biorca roku” jest identyfikacja 
i promocja lokalnych przedsię-
biorstw, wyrobów oraz usług 
dostarczanych na terenie Tcze-
wa wraz z wyróżnieniem ich 
wytwórcy lub dostawcy.

Kryteriami oceny w konkur-
sie są:

• solidność i jakość poparte 
dobrą opinią klientów,

• dbanie o zachowanie tra-
dycji rzemieślniczej, ku-
pieckiej etc.,

• posiadanie innych zna-
czących wyróżnień 
lub/i odnoszenie innych 

Od 1994 roku, w każdy 
trzeci weekend września 

wraz z milionami wo-
lontariuszy, młodzieżą, 
dorosłymi, wyruszamy 

do lasów, na pobocza 
dróg, do parków i na ulice, 

aby posprzątać. To nasza 
wspólna lekcja ekologii.

sukcesów o charakterze 
gospodarczym,

• zaangażowanie w sprawy 
miasta,

• CSR – społeczna odpo-
wiedzialność biznesu,

• dbałość o środowisko na-
turalne, wykorzysta-
nie odnawialnych źródeł 
energii lub prowadze-
nie gospodarki obiegu 
zamkniętego.

Główną nagrodą w konkursie 
jest tytuł „Przedsiębiorca Roku 
2018”, dyplom wraz z płasko-
rzeźbą Urzędu Miasta oraz na-
groda rzeczowa lub finanso-
wa. Przewidziane są również 
wyróżnienia dla pozostałych 
uczestników konkursu.

Wszyscy chętni do wzięcia udzia-
łu w konkursach mają czas do 
31 października 2019 r. na prze-
syłanie nam swoich zgłoszeń. 
W przypadku pytań prosimy 
o kontakt z Domem Przedsiębior-
cy w Tczewie – Biuro Wspierania 
Przedsiębiorczości Urzędu Miej-
skiego w Tczewie przy ul. Obroń-
ców Westerplatte 3 – I piętro, tel. 
58 777 53 41/42 – info@dp.tczew.
pl, www.dp.tczew.pl

Współorganizatorzy: Regional-
na Izba Gospodarcza Pomorza 
w Tczewie; Cech Rzemiosł Róż-
nych w Tczewie; Pracodawcy 
Pomorza o/Tczew.

Przedsiębiorca Roku

DOTYCHCZASOWI LAUREACI W KONKURSIE PRZEDSIĘBIORCA ROKU 
(dawniej Nowoczesny Tczew i Rzemieślnik Roku):

Rok 2012
› Józef Wąs. Piekarnia Wąs 

Nowoczesny Tczew 2012 /
› Osada.pl. Katarzyna Kaszowicz 

Rzemieślnik Roku 2012
Rok 2013
› Małgorzata Truchlińska art&me 

design obecnie m2 projektanci 
Rzemieślnik Roku 2013

Rok 2014
› Twoja Niania. Kamila Chabowska 

Rzemieślnik Roku 2014
› „MF Meble” Marcin Firyn 

Rzemieślnik Roku 2014
Rok 2015
› Piekarnictwo S.C. Roman, 

Grzegorz, Adam Gawrońscy
› Telkab sp. z. o. o.

Rok 2016
› Edoradca sp. z o.o.
› Sklep Foto Alicja Hennig
Rok 2017
› Insan s.c. Wojciech Zwiernik, 

Krystyna Wyczyńska
› Panda Biuro Turystyki i Handlu 

Barbara Dobrowolska
Rok 2018
› Usługowy warsztat mechaniki, 

blacharstwa i lakiernictwa 
samochodowego Bogusław Łosiak

› Projekt Grzegorz Piankowski
› Elemix s.c. Elżbieta i Jan Leszczyńscy
› Plumkawka Bogumiła Śliwa
› ZOZ Medical sp. z o.o.
› GPEC sp. z o.o.

Zainwestuj 
w pomorskiem

Sprzątanie
Polska

https://www.arp.gda.pl/1649,invest-in-pomerania
https://www.arp.gda.pl/1649,invest-in-pomerania
mailto:info@dp.tczew.pl
mailto:info@dp.tczew.pl
http://www.dp.tczew.pl
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Zapraszamy tczewskie 
szkoły podstawowe do 
udziału w siódmej edy-

cji konkursu „Lider segreguje 
i odzyskuje”, który ma na celu 
promowanie indywidualnych 
wysiłków na rzecz selektywnej 
zbiórki przez poszczególnych 
uczniów we wszystkich odpa-
dowych programach ekolo-
gicznych prowadzonych przez 
Urząd Miejski w Tczewie.

Konkurs rozgrywany jest wy-
łącznie w kategorii „Najefek-
tywniejszy uczeń”. Katego-
ria „Najskuteczniejsza klasa” 
w dalszym ciągu będzie mo-
nitorowana poza konkursem 
i, tak jak do tej pory, klasy 
o najwyższej frekwencji zbiera-
jących i najlepszych wynikach 
będą mogły się starać o dofi-
nansowanie wyjazdów o cha-
rakterze edukacyjnym lub wy-
jazdowych zajęć terenowych 
już od stycznia/lutego, a nie do-
piero na koniec roku szkolnego.

Czas trwania konkursu: zbiór-
ka surowców wtórnych w ra-
mach konkursu rozliczana 
będzie za wyniki uzyskane 
od 1 lipca 2019r. do 15 maja 
2020r.

Regulamin Konkursu:

1. C elem kon k u r su je s t 
kształtowanie naw yku 
segregacji odpadów w go-
spodarstwach domowych.

2. Adresatami konkursu są 
uczniowie ze szkół pod-
stawowych z terenu Tcze-
wa oraz ich rodziny.

3. Konkurs polega na selek-
tywnej zbiórce zużytych 
odpadów opakowaniowych 
z papieru, butelek typu PET 
, nakrętek, puszek alumi-
niowych oraz baterii.

4. Organizatorem konkur-
su jest Pracownia Eduka-
cji Ekologicznej Urzędu 
Miejskiego w Tczewie przy 
współpracy z ZUOS Sp. z o.o.

Lider segreguje i odzyskuje

5. Finansowanie nagród 
w kategor i i  „Najefek-
tywniejszy uczeń” – UM 
i ZUOS – na koniec roku 
szkolnego 2018/2019.

6. Dofinansowanie usług 
transportowych dla naj-
lepszych klas – Urząd 
Miejski – w okresie od lu-
tego do połowy listopa-
da 2020 (szczegółowy ter-
minarz zostanie podany 
w styczniu 2020).

7. Odbiorca segregowanych 
odpadów: ZUOS Sp. z o.o., 
Tczew, ul. Rokicka 5A –
osoby koordynujące pro-
wadzą ewidencję wyników 
indywidualnych pod ką-
tem odbiorcy, gdyż zgło-
szenie uczniów do kon-
kursu powinno dotyczyć 
uczestników dostarczają-
cych surowce do ZUOSu.

8. Dolna granica ilości su-
rowców kwalif ikująca 
ucznia do udziału w kon-
kursie na szczeblu miej-
skim zostanie określona 
w dokumencie rozlicze-
nia, jaki szkolni koordy-
natorzy otrzymają w maju 
2020 r. Wzór rozliczenia 
zostanie przesłany szko-
łom elektronicznie.

9. W kategorii indywidual-
nej zostaną nagrodzeni 
uczniowie o najwyższych 
wynikach spośród wszyst-
kich zgłoszonych przez ko-
ordynatorów uczniów.

10. Komisja konkursowa za-
strzega sobie prawo bra-
nia pod uwagę prawdopo-
dobieństwa zgłoszonego 
do konkursu wyniku – 
konkurs ma promować 
selektywną zbiórkę w go-
spodarstwach domowych 
z w yłączeniem dostaw 
z zakładów pracy na kon-
to ucznia.

11. Wyniki klas, które będą się 
starały o dofinansowanie 
wyjazdów będą oceniane 
wg dwóch informacji:

• Etap 1 – koordy nato -
rzy ocenią i potwierdzą 
odsetek uczniów w każ-
dej klasie, jaki kwalifi-
kuje się do grupy syste-
matycznie zbierających 

(na spotkaniu koordyna-
torów ustalono, że o sys-
temat ycz ny m zbiera-
niu świadczy regularne 
przynoszenie ok. 5 kg 
miesięcznie).

• Etap 2 – koordynatorzy 
potwierdzą sumę zebra-
nych przez klasę odpadów 
z podaniem okresu, które-
go ona dotyczy.

 Stosowna średnia, któ-
ra pozwoli porównać wy-
niki z różnych klas zosta-
nie naliczona w Urzędzie 
Miejskim.

12. Ostateczny termin prze-
kazania przez szkoły wy-
ników indywidualnych 
w ramach konkursu – 
nie później niż do dnia 
24.05.2020 r.

13. PEE prz y współprac y 
z ZUOS opracuje sprawoz-
danie z przebiegu Konkur-
su i ustali listę laureatów.

14. Dla zwycięzców indywi-
dualnych zostaną przy-
znane nagrody rzeczo-
w e  o r a z  e k o l o g i c z n e 
upominki.

15. Nagrodzeni laureaci zo-
stają powiadomieni o wy-
nikach Konkursu pismem 
skierowanym do szkół oraz 
do wiadomości koordyna-
torów, a lista laureatów zo-
stanie opublikowana w Pa-
noramie Miasta.

16. Wręczenie nagród Laure-
atom oraz oficjalne ogłosze-
nie wyników nastąpi w mie-
siącu czerwcu 2020 r. 
w miejscu podanym w póź-
niejszym komunikacie.

17. Organizatorzy zastrzega-
ją sobie prawo dowolnego 
podziału 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 
przyjmuje skarg i zaża-
leń od uczestników indy-
widualnych. Za organiza-
cję i koordynację działań 
na terenie szkoły odpowia-
da wyłącznie szkoła.

z większości szkół robiły po-
rządki w najbliższej okolicy.

W naszym mieście koordy-
natorem akcji był Wydział 
Spraw Komunalnych i In-
westycji Urzędu Miejskie-
go we współpracy z Zakła-
dem Usług Komunalnych, 
Zakładem Utylizacji Od-
padów Stałych oraz dy-
rekcjami tczewskich szkół. 
Wyznaczone zostały tere-
ny do uprzątnięcia – oko-
lice szkół, cmentarzy, te-
reny nad Wisłą oraz tereny 
komunalne. Większość 
szkół przeprowadziła akcję 
w dniu 20 września. W tym 
roku do akcji dołączyło Sto-
warzyszenie „Górki”. Wo-
lontariusze zadeklarowali 
sprzątanie terenów wojsko-
wych oraz swojego osiedla.

Uczestnikom akcji przeka-
zano worki do gromadze-
nia odpadów i rękawice 
ochronne dla wszystkich 
zgłoszonych uczniów i osób 
dorosłych. Zebrane w nie-
bieskich workach nieczy-
stości zostały przew ie-
zione przez Zakład Usług 
Komunalnych do Zakładu 
Utylizacji Odpadów Sta-
łych. W tegorocznej akcji 
„Sprzątanie Świata Polska 
2019” wzięło udział 4,5 tys. 
uczniów wraz z opiekunami 
oraz 200 dorosłych.

świata
2019

W imieniu organizatorów
Anna Peichert

Pracownia Edukacji Ekologicznej 
Urząd Miejski w Tczewie

EKOLOGIA
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Śmierć – jedyna pewna rzecz, która spo-
tka nas w życiu. Moment ten budził lęk 
i strach, ale ludzie próbowali go zrozu-

mieć i godnie przyjąć. W kulturze ludowej 
śmierć i obrzędy z nią związane należą do 
jednych z najważniejszych obrzędów przej-
ścia, mających na celu zabezpieczenie żyją-
cych. Śmierć była oswojona, konsolidowa-
ła nie tylko pogrążoną w smutku rodzinę, 
ale także całą społeczność wiejską. Długie, 
skomplikowane rytuały nadawały jej odpo-
wiedni splendor i majestat. Ludowe zwyczaje 
pogrzebowe są połączeniem wierzeń pogań-
skich i chrześcijańskich. To im poświęcona 
została najnowsza wystawa etnograficzna 
w Fabryce Sztuk.

Na wystawie opowiadamy o personifika-
cjach śmierci – przedstawianiach jej jako 
kościotrupa czy wychudzoną kobietę z tru-
pią czaszką – oraz o jej zwiastunach, czyli 
zjawiskach, jakie zachodziły w najbliższym 
otoczeniu, gdy zbliżał się życia kres. Co cie-
kawe, na osoby bliskie umierającemu na-
kładano wiele nakazów i zakazów. Ich prze-
strzeganie było niezwykle ważne, zarówno 
podczas agonii, jak i czasu, gdy ktoś „już nie-
żywy, a jeszcze niepochowany”. W oczekiwa-
niu na dzień pogrzebu należało czuwać przy 
zmarłym. Interesujące są treści pieśni pusto-
nocnych. Pamiętajmy, że kiedyś ludzie umie-
rali w domu i ich ciała spoczywały w izbie 
aż do pochówku. W dalszej części wysta-
wy mowa jest o poszczególnych etapach po-
grzebu oraz okresie żałoby. Wspominamy 
również o upiorach, czyli istotach znajdują-
cych się na granicy dwóch światów: żywych 
i umarłych. Działo się tak, gdy dusza ludzka 
wracała do ciała zmarłego.

Chłopskie requiem
Zwyczaje pogrzebowe na polskiej wsi

Wy s t aw a z o s t a ł a  z or ga n i z ow a -
na ze zbiorów: Muzeum Narodowe-
go w Gdańsku, Muzeum Narodowego 
w Poznaniu, Muzeum Etnograficznego 
im. Znamierowskiej-Prüfferowej w To-
runiu, Muzeum Ziemi Puckiej w Puc-
ku, Muzeum Zachodniokaszubskiego 
w Bytowie, Muzeum Historyczno-Et-
nograficznego w Chojnicach, Muzeum 
Miasta Gdyni, Muzeum w Łowiczu, 
Muzeum w Łęczycy, Muzeum Ziemi 
Kociewskiej w Starogardzie Gdań-
skim, Muzeum-Kaszubskiego Parku 

Etnograficznego im. T. i I. Gulgow-
skich w Wdzydzach Kiszewskich, Fa-
bryki Sztuk, Agencji Artystycznej GAP 
w Krakowie, Narodowego Archiwum 
Cyfrowego w Warszawie, Polon oraz 
ze zbiorów prywatnych: Wiktorii Bla-
charskiej, Kamili Gillmeister i Piotra 
Witkowskiego. Filmy wykorzystane 
na wystawie pochodzą ze zbiorów: Ma-
zowieckiego Instytutu Kultury w War-
szawie, Programu Historia Mówiona 
Ośrodka Brama Grodzka – Teatr „NN” 
w Lublinie.

Na podstawie katalogu towarzyszącego wystawie
autor: Kamila Gillmeister

CHŁOPSKIE REQUIEM.
ZWYCZAJE POGRZEBOWE  
NA POLSKIEJ WSI

WYSTAWA
kurator: Kamila Gillmeister
wystawa czynna 
do 31.12.2019 r.
Fabryka Sztuk, Tczew, ul. 30 Stycznia 4
Wstęp wolny!
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Tekst i zdjęcie:
Małgorzata Mykowska

HISTORIA

Na uroczystość przyby-
li mieszkańcy Tczewa, 
samorządowcy, komba-

tanci, parlamentarzyści, har-
cerze, młodzież szkolna, du-
chowieństwo, przedstawiciele 
instytucji i stowarzyszeń.

O tragicznych wydarzenia 
z 17 września 1939 r. przypo-
mniał prowadzący uroczystość 
Krzysztof Korda, dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Rok 2019 został ustano-
w iony Rokiem Kazi-
mierza Piechowskiego 

w Tczewie i powiecie tczew-
skim. Z tej okazji , 3 paź-
dziernika, na budynku w któ-
rym mieszkał, odsłonięta 
zostanie tablica upamięt-
niająca słynnego uciekinie-
ra z obozu w Auschwitz i Ho-
norowego Obywatela Miasta 
Tczewa.

3 października przypada 
100-lecie urodzin Kazimie-
rza Piechowskiego. Pamiątko-
wa tablica informująca o tym, 
że K. Piechowski mieszkał 
w Tczewie w okresie mię-
dzywojennym, zostanie za-
mieszczona na ścianie ka-
mienicy przy ul. Sambora 18. 

Wspominaliśmy ofiary sowieckiej napaści

17 września 1939 r. o świcie, 
łamiąc polsko-sowiecki pakt 
o nieagresji, bez wypowiedze-
nia wojny, Armia Czerwona 
wkroczyła na teren Polski. Atak 
na Polskę był realizacją tajnych 
ustaleń zawartych w pakcie 
Ribbentrop-Mołotow.

Rosjanie zaatakowali niespo-
dziewanie. Zaskoczeni Po-
lacy nie byli w stanie stawić 
czoła przeważającym siłom 

radzieckim. Propaganda sowiec-
ka określała agresję na Polskę 
jako "wyprawę wyzwoleńczą" 
w obronie "ludności zachod-
niej Ukrainy i zachodniej Bia-
łorusi". W wyniku tych działań 
do niewoli sowieckiej trafiło po-
nad pół miliona polskich żołnie-
rzy. Miejsce miały także masowe 
deportacje polskich obywateli. 
Armia Czerwona dopuściła się 
licznych zabójstw i mordów, za-
równo na jeńcach wojennych, 

jak i na ludności cywilnej. O wie-
lu z nich słuch zaginął na dłu-
gie lata.

Za ofiary sowieckiej napa-
ści na Polskę modlił się ks. 
Wojciech Gliniecki. Oko-
licznościowe wiersze zapre-
zentowali uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 7.

Uczestnicy uroczystości zło-
żyli pod pomnikiem kwiaty 
i zapalili znicze. 

Rok Kazimierza Piechowskiego
Pamiątkowa tablica i emisja filmu ”Uciekinier”

Na jej odsłonięcie zapraszamy 
o godz. 16.30. Wcześniej – 
o godz. 15.30 w kościele pw. 
Podwyższenia Krzyża Św. od-
będzie się uroczysta msza św. 
pamięci K. Piechowskiego, 
zaś o godz. 17.00 w Centrum 
Kultury i Sztuki – projekcja 
filmu „Uciekinier” w reżyse-
rii Tomasza Pawłowskiego 
(dokument fabularyzowany 
z 2006 r.)

Film opowiada o nieprawdo-
podobnej historii Kazimierza 
Piechowskiego - organizato-
ra i uczestnika najbardziej 
brawurowej i spektakular-
nej ucieczki z Auschwitz, któ-
ra miała miejsce 20 czerw-
ca 1942 roku. Wraz z trzema 
kolegami stworzył fikcyjne 

komando pracy, aby w ten 
sposób zapobiec rozstrzela-
niu części współwięźniów, 
bowiem w przypadku uciecz-
ki któregokolwiek z osadzo-
nych Niemcy stosowali odpo-
wiedzialność zbiorową. Plan 
ucieczki zakładał wykorzy-
stanie mundurów SS, broni 
i auta należących do komen-
dantury obozu. Autor doku-
mentu Marek Tomasz Paw-
łowski przedstawił również 
szereg powojennych perype-
tii pana Kazimierza.

Dokument uzupełniają bogate 
materiały archiwalne, w tym 
ujęcia okolic obozu przepla-
tające się ze współcześnie 
wykonanymi zdjęciami tych 
miejsc.

„Przez całe swoje życie cią-
gle uciekałem. W czasie woj-
ny uciekałem przed Niemca-
mi. W Auschwitz kilka razy 
uciekłem przed śmiercią. (…) 
Teraz uciekam w świat, żeby 
nie stetryczeć...” – tak Ka-
zimierz Piechowski opisuje 
swoje pełne dramatycznych 
wydarzeń życie.

Bezpłatne wejściówki na pro-
jekcję filmu można odbierać 
w kasie CKiS.

Organizatorami wydarzenia 
są: prezydent Tczewa Miro-
sław Pobłocki, Instytut Pa-
mięci Narodowej, Miejska 
Biblioteka Publiczna w Tcze-
wie oraz Centrum Kultury 
i Sztuki.

Tczewianie upamiętnili  
80. rocznicę napaści sowiec-
kiej na Polskę. Przy pomniku 

ofiar stalinizmu złożono 
kwiaty i zapalono znicze.
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