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NIE DALIŚMY SIĘ MROZOM

WEDŁUG SYNOPTYKÓW, największe mrozy już za nami. Gdy temperatury 
spadły kilkanaście stopni poniżej zera, na najbardziej uczęszczanych 
przystankach komunikacji miejskiej pojawiły się koksowniki, a Straż 
Miejska i pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej patrolowali 
miejsca, gdzie mogli znajdować się bezdomni. W MOPS na bezdomnych 
czekał ciepły posiłek, odzież i śpiwory. Tczewianie bardzo szybko zareagowali 
na apele służb miejskich – niemal codziennie Straż Miejska przyjmowała po 
kilka zgłoszeń o miejscach pobytu bezdomnych. Dzięki temu wielu osobom 
udało się pomóc, ale niestety nie wszyscy tę pomoc chcieli przyjąć… 

Pracownicy Zakładu Usług Komunalnych codziennie uzupełniali węgiel w koksownikach

 Zintegrowany węzeł 
transportowy otwarty

 Oferta tczewskich 
szkół podstawowych 

i gimnazjalnych

 Nagrody 
i wyróżnienia 

dla zasłużonych 
dla Tczewa 

 Konkurs 
na najpiękniejsze 

iluminacje świąteczne 
rozstrzygnięty

 Nagrody prezydenta 
dla najlepszych 

sportowców i trenerów
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XVII SESJA
Porządek obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Tczewie

na 23 lutego 2012 r. (czwartek) 
o godz. 10.00  w sali konferencyjnej im. Franciszka

Fabicha w Urzędzie Miejskim w Tczewie

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 26 stycz-

nia 2012 r. 
5.  Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za luty 

2012 r. 
6. Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych w okre-

sie od 26 stycznia do 22 lutego 2012 r. 
II . CZĘŚĆ DRUGA:
7.  Informacja z realizacji w 2011 r. stypendiów szkolnych o cha-

rakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych, gimna-
zjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.

8. Sprawozdanie z realizacji w latach 2010-2011 „Gminnego progra-
mu opieki nad zabytkami dla  miasta Tczewa na lata 2010-2013”.

9. Informacja o przebiegu Akcji Zima w listopadzie i grudniu 2011 r. 
10. Sprawozdania z działalności Komisji stałych za 2011 r. 
11. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 11.1 zatwierdzenia Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

i zbiorowego odprowadzeni ścieków przez Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji Spółka z o.o. w Tczewie ,

 11.2 zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zakładu Usług Ko-
munalnych w Tczewie prowadzonego w  formie zakładu budżeto-
wego i utworzenia jednostki budżetowej o tej samej  nazwie.

12. Wytypowanie radnych miejskich do powiatowo – miejskiego 
zespołu do spraw przejęcia przez Gminę Miejską Tczew dróg 
powiatowych w latach 2012-2014 oraz przejmowania tych ulic 
wraz z  uzgodnieniem harmonogramu ich przejęcia.

13. Zgłaszanie interpelacji i zapytań oraz wniosków.
14. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia.

Porządek sporządzono 9 lutego 2012 r.

PANORAMA MIASTA – BIULETYN INFORMACYJNY SAMORZĄDU MIASTA TCZEWA
RADA PROGRAMOWA: przewodniczący – Kazimierz Ickiewicz

CZŁONKOWIE – Zenon Drewa, Katarzyna Mejna, Barbara Kamińska, Włodzimierz Mroczkowski, Zbigniew Urban
REDAKTOR NACZELNA – Małgorzata Mykowska

Urząd Miejski Tczew, Biuro Rzecznika Prasowego  77-59-322
WYDAWCA: Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta,

ul. J. Dąbrowskiego 6,  531-35-50; 531-36-37

1 lutego 2012 r. w Tczewie zameldowanych było 59 468 osób, 
w tym 58 388 na pobyt stały i 1080 na pobyt czasowy. Od po-
czątku stycznia 2012 r. przybyło 78 mieszkańców miasta.

ILU NAS JEST?

Aktualności

Alicja Gajewska, dyrektor Fa-
bryki Sztuk została zaproszo-

na przez Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego do udziału w pra-
cach kapituły V edycji konkursu 
„Polska Pięknieje. 7 cudów fundu-
szy unijnych”.

Na konkurs przyjmowane są 
projekty z całej Polski zrealizowa-
ne przy wsparciu środków unij-
nych. Zgłoszenia przyjmowane są 
w siedmiu kategoriach:
–  rewitalizacja
–  zabytek
–  produkt promocyjny (wydaw-

nictwo, portal, kampania pro-
mocyjna) 

–  obiekt turystyczny/gastrono-
miczny 

–  wydarzenie (festiwal, targi, 
jarmark) 

–  współpraca transgraniczna 

Alicja Gajewska w kapitule 
konkursu „Polska Pięknieje”

–  rozwój turystyki na obszarach 
wiejskich.

W pierwszej edycji konkursu, 
w kategorii rewitalizacja, zwy-
ciężyła tczewska Fabryka Sztuk 
(Centrum Wystawienniczo-Re-
gionalne Dolnej Wisły).

Więcej informacji o konkursie 
na stronie: www.polskapieknieje.
pascal.pl

Poniżej przedstawiamy harmo-
nogram prac związanych z na-

borem dzieci do przedszkoli pu-
blicznych i niepublicznych na rok 
szkolny 2012/2013.Dzieci przyjmo-
wane są zgodnie z ustawą o syste-
mie oświaty w wieku od 3 do 6 lat.

Rekrutacja odbywa się co roku 
w oparciu o zasadę powszechnej 
dostępności.

1. 1.03.2012 r. – 30.03.2012 r. – 
wydawanie i przyjmowanie kart 
zgłoszenia dziecka do przedszko-
la we wszystkich placówkach.

Rodzice, którym została przy-
znana I grupa inwalidztwa powin-
ni potwierdzić ten fakt stosownymi 

Od 1 marca
Nabór do przedszkoli

zaświadczeniami. Rodzice samot-
nie wychowujący dzieci powinni 
złożyć stosowne oświadczenie. 

2. Ostatni dzień roboczy kwiet-
nia (tj. 30 kwietnia 2012 r.) – dzień, 
w którym na tablicach ogłoszeń 
w poszczególnych przedszkolach 
będą wywieszone imienne listy 
dzieci przyjętych do przedszkola.

W przedszkolach będą tworzone 
listy rezerwowe dzieci (o kolejno-
ści na liście decydować będzie ko-
lejność zgłoszeń). W czasie roku 
szkolnego przyjmowanie dzieci 
odbywać się będzie na zasadzie 
kolejności na liście rezerwowej.

Trwa nabór dla przedsiębiorców, 
którzy chcieliby ulokować swoje 

firmy w inkubatorze Domu Przed-
siębiorcy w Tczewie. Inkubator dys-
ponuje obecnie już tylko jednym, 
ostatnim lokalem o powierzchni 
13,41 m2 wyposażonym w sprzęt 
komputerowy i biurowy.

Oferta kierowana jest do osób, 
które zamierzają otworzyć dzia-
łalność gospodarczą lub ją prowa-
dzą nie dłużej niż rok, a w szcze-
gólnych przypadkach istnieją na 
rynku dłużej niż rok.

Korzyści dla przyszłych klientów 
Domu Przedsiębiorcy:
–  dobra lokalizacja w nowo wyre-

montowanym budynku o wyso-
kim standardzie, zlokalizowa-
nym w sercu miasta,

–  niskie koszty prowadzenia 
działalności, dzięki preferen-
cyjnym warunkom fi nanso-
wym wynajmu lokalu (25zł + 

Ostatnie miejsce w inkubatorze 
przedsiębiorczości

23% VAT za m2),
–  nieodpłatne korzystanie z In-

ternetu , pakietu reklamowego 
oraz nowoczesnej sali konfe-
rencyjnej,

–  darmowe usługi doradcze i kon-
sultacje dla firm na miejscu,

–  przyjazne otoczenie i sąsiedz-
two innych firm nastawionych 
na sukces,

–  ułatwianie przedsiębiorcom na-
wiązywania kontaktów ze śro-
dowiskiem biznesowym.

Zgłoszenia należy składać na for-
mularzach dostępnych na stronie 
dp.tczew.pl (zakładka: Inkubator) 
w pokoju nr 14, 15 lub 16 I piętra 
Domu Przedsiębiorcy w Tczewie, 
ul. Obr. Westerplatte 3.

Kontakt:
tel. 58 777 53 41 (42, 43)
fax: 58 777 53 43
e-mail:pietrzkiewicz@um.tczew.pl
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Aktualności

Tczewscy radni przegłosowali 
uchwałę w sprawie rozwiąza-
nia zespołu placówek oświato-
wych wchodzących w skład 
Centrum Edukacji Dorosłych 
w Tczewie. Kolejne uchwały do-
tyczyły likwidacji szkół wcho-
dzących w skład Centrum Edu-
kacji Dorosłych – Centrum 
Kształcenia Ustawicznego oraz 
likwidacji Centrum Edukacji 
Dorosłych – Ośrodka Doskona-
lenia Nauczycieli. Placówka 
funkcjonować będzie do końca 
sierpnia br.

Głównym powodem likwidacji 
zespołu placówek wchodzących 
w skład CED-CKU jest malejąca 
z roku na rok liczba słuchaczy, 
wynikająca z braku zaintereso-
wania taką formą kształcenia. 

Już przed rokiem – 24 lutego 
2011 r. Rada Miejska przyjęła 
uchwałę intencyjną w sprawie li-
kwidacji CED. O zamiarze likwi-
dacji poinformowano Pomorskie-
go Kuratora Oświaty, a także 
wystąpiono do Pomorskiego Ku-
ratora Oświaty o opinię o likwida-
cji zespołu szkół. Opinia kuratora 
była pozytywna. Słuchacze zespo-
łu szkół mieli możliwość zakończe-
nia cyklu kształcenia przewidzia-
nego planem nauczania

Zaniepokojenie wśród niektó-
rych radnych wzbudziła likwidacja 
Ośrodka Doskonalenia Nauczycie-
li, który wchodzi w skład CED. Jak 
wyjaśnił Zenon Drewa, wicepre-

Krystian Nehrebecki został 
nowym dyrektorem Centrum 
Kultury i Sztuki w Tczewie. 
Stanowisko objął 1 lutego.

O fotel dyrektora CKiS ubiegało 
się sześciu kandydatów. Wybór 
był trudny, ale ostatecznie zdecy-
dowała koncepcja funkcjonowa-
nia CKiS zaprezentowana przez 
K. Nehrebeckiego.

Krystian Nehrebecki znany 
jest tczewianom m.in. z cyklu spo-
tkań z pisarzami, dramaturgami, 
dziennikarzami organizowanymi 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
i Fabryce Sztuk (CWRDW) pod 
hasłem „Biesiady literackie”.

Według niego CKiS to przede 
wszystkim instytucja, która win-
na pełnić funkcję domu kultury. 
Nowy dyrektor zaproponował 
m.in. utworzenie stałych pracow-

W styczniowej korekcie bu-
dżetu radni przyjęli kwotę 

233,7 tys. zł – to ostatnia transza 
dotacji na realizację projektu 
„Szansa małego ucznia – indy-
widualizacja nauczania począt-
kowego w Tczewie” w ramach 
Unii Europejskiej ze środków 
Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego (pełna kwota to blisko 
860 tys. zł).

Rozpoczęła się procedura 
przetargowa na ofertę eduka-
cyjną. Po jej zakończeniu, szko-
ły rozpoczną realizację zajęć, 
które trwać będą do końca listo-
pada br. Zajęcia te mają na celu 
uzupełnienie działań podejmo-
wanych przez szkoły w ramach 
podstawy programowej, wy-
równywanie szans edukacyj-
nych najmłodszych uczniów, 
a także podnoszenie jakości re-
alizowanych zadań edukacyj-
nych. Przeznaczone będą dla 
uczniów potrzebujących pomocy 
w nauce, ale też dla uczniów 
szczególnie zdolnych. Prowadzo-
ne będą we wszystkich szkołach 
podstawowych na terenie Tcze-
wa, w klasach I-III. Dotacja 
przeznaczona zostanie również 
na doposażenie bazy dydaktycz-
nej w klasach I-III, pomoce na-
ukowe, sprzęt komputerowy, 
sprzęt sportowy – potrzebny do 
realizacji zajęć. Sprzęt ten pozo-
stanie w szkołach po zakończe-
niu projektu. Projektem zostały 
objęte wszystkie szkoły podsta-
wowe w Tczewie.

M.M.

Szansa małego ucznia 
Ruszyły przetargi

Krystian Nehrebecki dyrektorem CKiS
ni artystycznych (sal ćwiczeń) 
dla dzieci, młodzieży i rodzimych 
artystów, a wśród nich:
–  sali baletowej z parkietem do 

tańca i drążkiem do ćwiczeń
–  sali prób wokalno-instrumen-

talnych – z fortepianem i odpo-
wiednim wyciszeniem

–  sali sztuk multimedialnych 
(techniki komputerowe, fo-
tografi a, fi lm, animacja, re-
klama)

–  sali prób teatralnych. 
Dla wszystkich mieszkańców 

zaproponował realizację dużych 
wydarzeń artystycznych w dzie-
dzinie teatru, muzyki, estrady, 
a także małe cykliczne formy ar-
tystyczne, np. niedziela meloma-
na, sobota teatralna, piątkowa 
niespodzianka.

K. Nehrebecki proponuje rów-
nież prezentacje twórczości rodzi-

mych artystów (z Tczewa, Kocie-
wia), przegląd działalności 
i efektów pracy organizacji poza-
rządowych, zakłada ścisłą współ-
pracę ze środowiskami twórczymi 
Tczewa i okolic. Wakacyjna oferta 
dla dzieci i młodzieży to 14-dniowe 
półkolonie artystyczne z progra-
mem edukacji przez sztukę.

Umowa z nowym dyrektorem 
opiewa na 5 lat.

***
KRYSTIAN NEHREBECKI urodził się 
w 1967 r. Mieszka w Gdyni, jest 
absolwentem Państwowej Wyż-
szej Szkoły Teatralnej w Krako-
wie. W latach 1990 – 1998 był 
aktorem Teatru Muzycznego 
w Gdyni, Teatru Polskiego 
w Bydgoszczy, Teatru im. S. Że-
romskiego w Kielcach, od 1996 r. 
był współwłaścicielem Agencji Ar-

tystycznej R&K Nehrebeccy s.c. 
(w związku z objęciem stanowiska 
dyrektora CKiS, zrezygnował 
z działalności w agencji). Jest także 
założycielem i szefem Stowarzysze-
nia Inicjatyw Artystycznych.

M.M.

K. Nehrebecki na jednym 
ze spotkań w Fabryce Sztuk

Radni zdecydowali
Centrum Edukacji Dorosłych – tylko 
do sierpnia

zydent Tczewa, ODN likwidowany 
jest jako placówka działająca 
w strukturze CED. Jeśli natomiast 
znajdzie się inna jednostka oświa-
towa, w ramach której ośrodek 
mógłby funkcjonować, może on zo-
stać powołany na nowo.

Radni chcieli też wiedzieć, ja-
kie będzie przeznaczenie budynku 
przy ul. 30 Stycznia 1, gdzie mieści 
się CED. Jak wyjaśnił Mirosław 
Pobłocki, prezydent Tczewa, 
opracowana została koncepcja za-
kładająca przeniesienie tam części 
Urzędu Miejskiego. Pozwoliłoby to 
na poprawę warunków pracy i ob-
sługi klientów, ale też na zwolnie-
nie i przeznaczenie do sprzedaży 
dwóch nieruchomości zajmowa-
nych obecnie przez Urząd Stanu 
Cywilnego oraz MOPS (przy ul. 
Armii Krajowej). Pozyskanie no-

wego obiektu umożliwiłoby też li-
kwidację pawilonu znajdującego 
się za głównym, budynkiem Urzę-
du Miejskiego i powiększenie par-
kingu.

Radny Włodzimierz Mrocz-
kowski ponowił swoją propozycje, 
aby Urząd Miejski przenieść do 
dawnych koszar, pozostałych po 
jednostce wojskowej. Zdaniem 
prezydenta, realizacja tego pomy-
słu wymagałaby ogromnych na-
kładów finansowych na dostoso-
wanie budynku do potrzeb urzędu. 
Ponadto pojawiła się propozycja, 
przekazana już do rozpatrzenia 
Ministerstwu Sprawiedliwości, 
aby na terenie byłych koszar 
utworzyć tzw. centrum sprawie-
dliwości. Znalazłyby tam siedzibę 
m.in. sąd i prokuratura. 

M.M.
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Sesja rozpoczęła się półgodzin-
nym koncertem Orkiestry Ka-

meralnej PROGRESS, pod 
dyrekcją Szymona Morusa. 
Orkiestrę tworzą młodzi muzycy 
z Wybrzeża – soliści, kameraliści, 
laureaci wielu ogólnopolskich i mię-
dzynarodowych konkursów.

Nie był to koniec muzycznych 
wrażeń. Zaraz po koncercie po raz 
pierwszy zaprezentowany został 
wideoklip promujący Tczew, któ-
rego autorami są Piotr Starzec-
ki i Bartłomiej Kunc.

Przemówienie okolicznościo-
we wygłosił Kazimierz Ickie-
wicz – jak sam przyznał, było to 
jego już dziewiętnaste przemó-
wienie z okazji Dnia Tczewa. 
Tym razem radny podjął próbę 
odpowiedzi na pytanie: „czym 
jest ojczyzna i jak kochać w czas 
nie walki, ale budowania”. Jak 
przyznał K. Ickiewicz, o Polakach 
mówi się, że łączą się w sytuacji 
zagrożenia wolności, ale gdy ta 
już jest im dana, nie potrafi ą jej 
zagospodarować. Posiłkując się 
rozważaniami Jana Pawła II, K. 
Ickiewicz mówił że ojczyzna to 
korzenie, język, kultura. – Naród 
ginie nie wtedy, gdy obce wojska 
zajmują jego terytorium, ale wów-
czas gdy ginie jego kultura. Na-
ród polski przetrwał lata zaborów, 
ponieważ zachował swoja kultu-
rę, język, świadomość swoich ko-
rzeni. K. Ickiewicz przytoczył też 
utwór tczewianina – Grzegorza 
Ciechowskiego – „Nie pytaj o Pol-

Dzień Tczewa

GRAŻYNA ANTCZAK TCZEWIANKĄ ROKU
MEDALU „PRO DOMO TRSOVIENSI”
Dzień Tczewa – 30 stycznia, to co roku okazja, aby wyróżnić tych, którzy najbardziej zasłużyli 
się dla miasta. Tczewianką Roku 2011 została Grażyna Antczak, a Medal „Pro Domo Trsoviensi” 
powędrował do Amerykanki – Janice Lynn Sherry. 

skę”, który jego zdaniem pięknie 
wyraża miłość do ojczyzny. 

Podczas uroczystej sesji wręczone 
zostały wyróżnienia Samorządu 
Miasta Tczewa. MEDAL „PRO 
DOMO TRSOVIENSI” otrzymała 
Amerykanka Janice Lynn Sher-
ry. Medal przyznany został za zasłu-
gi dla edukacji polskiej młodzieży, 

współpracy polsko-amerykańskiej 
i promowania Tczewa w ramach wo-
lontariatu realizowanego od dziesię-
ciu lat na Obozach Językowych z Ję-
zykiem Angielskim w Tczewie.

Wniosek w tej sprawie złożyli 
dyrektor i Rada Pedagogiczna Ze-
społu Szkół Ekonomicznych im. 
Księdza Janusza Stanisława Pa-
sierba w Tczewie.

– Odwiedziłam 70 krajów na 
całym świecie, ale jeśli ktoś pyta 
mnie, gdzie chciałabym zostać na 
stałe, odpowiadam – w Polsce, 
w Tczewie. Dlaczego? – dla mnie 
Tczew to wspaniała historia, kul-
tura, ale przede wszystkim ludzie. 
Uczenie młodych Polaków języka 
angielskiego to dla mnie ogromna 
przyjemność. W ciągu 10 lat, do 

Nagrodzeni podczas Dnia Tczewa (wraz z prezydentem Tczewa i przewodniczącym Rady Miejskiej). 
Od lewej: Mirosław Pobłocki, Maria Gurzyńska (odebrała Pierścień Mechtyldy za Alicję Samulewską), 
Małgorzata Kruk, Janice Lynn Sherry, Grażyna Antczak, Krzysztof Korda, Mirosław Augustyn
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Grażyna Antczak i prezydent M. Pobłocki Janice Lynn Sherry
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W wideoklipie wystąpiło ok. 
40 młodych mieszkańców 

Grodu Sambora, do nagrania 
udało się również zaprosić aktor-
kę Igę Krefft, czyli Ulę Mosto-
wiak z serialu „M jak miłość”.

Nagranie trwa 3 min i 20 sek. 
Widać w nim najbardziej charak-
terystyczne miejsca w Tczewie, 
a wśród nich Bulwar Nadwiślań-
ski, zabytkowy Most Tczewski, 
Park Miejski z amfiteatrem oraz 

TCZEW MA SWÓJ TELEDYSK
Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej z okazji Dnia Tczewa, 
po raz pierwszy publicznie zaprezentowany został teledysk 
promujący Tczew. Autorem słów piosenki zachęcającej do 
odwiedzenia Tczewa jest Piotr Starzecki, absolwent tutejszego 
Zespołu Szkół Ekonomicznych i uczestnik m.in. programu 
„Bitwa na głosy”, autorem muzyki i producentem clipu jest 
Bartłomiej Kunc. 

inwestycję w sąsiedztwie dworca 
PKP, a także Fabrykę Sztuk, ko-
ściół farny, miejsca rekreacji i roz-
rywki – basen, siłownię.

Teledysk został wyproduko-
wany na zlecenie Urzędu Miej-
skiego w Tczewie. 

Można go zobaczyć na miej-
skiej stronie internetowej: www.
tczew.pl

M.M.
Piotr Starzecki odbiera gratulacje od prezydenta Mirosława 
Pobłockiego

U 2011, JANICE LYNN SHERRY LAUREATKĄ 

Tczewa przyjechało ok. 200 wolon-
tariuszy uczących wraz ze mną 
angielskiego. Dziękuję wszyst-
kim, którzy wpierają to przedsię-
wzięcie – powiedziała wyróżniona 
Amerykanka.

Janice Lynn Sherry urodziła się 
7 sierpnia 1948 roku w Nowym 
Jorku. Posiada 40-letni staż pracy 
nauczycielskiej. 

Od 2001 roku realizuje pro-
gram TEIP (Uczenie Języka An-
gielskiego w Polsce), początkowo 
w Gorzowie Wielkopolskim, a od 
2002 roku w Tczewie, gdzie pełni 
funkcję kierownika grupy amery-
kańskiej. Jako liderka jest odpo-
wiedzialna za organizację zajęć 
na obozie językowym. 

Oprócz nauki języka angielskie-
go równie ważnym w programie 
obozu jest poznawanie historii i za-
bytków miasta oraz uczestnictwo 
młodzieży w wydarzeniach kultu-
ralnych, wystawach, warsztatach. 
Dokłada też wielu starań do pro-
mocji idei obozów językowych 
wśród Amerykanów – przyszłych 
wolontariuszy pracujących wraz 
z nią w Tczewie. Przyczyniła się do 
założenia fundacji „Amerykańsko-
Polskie Partnerstwo dla Tczewa”. 

Do tej pory medal PRO DOMO 
TRSOVIENSI przyznano 30 oso-
bom i instytucjom, w tym dwa 
trafiły za granicę (wyróżnione zo-
stało miasto Witten oraz Hugo 
Fortenbacher).

Kolejne wyróżnienie – TCZE-
WIANIN ROKU 2011 powę-
drowało do Grażyny Antczak. 
– W ubiegłym roku postawiłem 
na ekologię wręczając nagrodę 
ks. Janowi Bukowi, tym razem 
czas na zdrowie – powiedział 
Mirosław Pobłocki, prezy-
dent Tczewa. 

Grażyna Antczak otrzymała 
nagrodę za działania na rzecz spo-
łeczności lokalnej w zakresie pro-
pagowania idei walki z rakiem, 
w szczególności za przygotowanie 
i przeprowadzenie w naszym mie-
ście akcji „Wspólnie przeciw bia-
łaczce”, włączenie w nią młodzieży 
oraz przeprowadzenie akcji reje-
stracji dawców szpiku.

– To wyróżnienie jest dla mnie 
bardzo cenne, ale dedykuję je tym 

wszystkim, którzy na co dzień ze 
mną pracują i pomagają tym, któ-
rzy tej pomocy potrzebują – powie-
działa Tczewianka Roku 2011. 

Grażyna Antczak, współdziała-
jąc z tczewską Fabryką Sztuk zor-
ganizowała w październiku 2011 r.
spotkanie mieszkańców Tczewa 
z mistrzami olimpijskimi – Toma-
szem Majewskim i Piotrem Mała-
chowskim, którzy byli ambasado-
rami kampanii „Wspólnie przeciw 
białaczce”. W akcję tę G. Antczak 
włączyła młodzież szkół średnich, 
która pomogła w rejestracji daw-
ców szpiku kostnego. Rejestracja 
odbywała się podczas imprezy 
w Fabryce Sztuk oraz festynu przy 
parafii NMP Matki Kościoła i fe-
stynu firmy EATON.

Działania te doprowadziły do 
rejestracji 285 potencjalnych daw-
ców szpiku, a tym samym przyczy-
niły się do wzrostu świadomości 
społecznej na temat białaczki i ra-
towania życia cierpiącym na tę 
chorobę. 

G. Antczak od 30 lat jest miesz-
kanką Tczewa. Jest radną Rady 
Miejskiej, była inicjatorką powstania 
Klubu Młodzieżowego Przystań oraz 
współzałożycielką Punktu Konsulta-
cyjnego ds. Uzależnień OKNO. Jest 
wolontariuszką w Caritas Diecezji 
Pelplińskiej, koordynuje pracę Świe-
tlicy Środowiskowej przy ul. Rokic-
kiej, ściśle współpracuje z Bankiem 
Żywności, organizuje imprezy chary-
tatywne i profilaktyczne (m.in. Festyn 
Radości, Dni Profilaktyki, Dzień In-
tegracji w SSP 2).

Wniosek o przyznanie p. Graży-
nie Antczak nagrody „Tczewianin 
Roku 2011” złożyła grupa miesz-
kańców Tczewa oraz Stowarzysze-
nie Terapii i Profilaktyki Szkolnej 
„Przemiana.”

Podczas uroczystej sesji wręczone 
zostały PIERŚCIENIE MECH-
TYLDY – nagrody Rady Progra-
mowej Kociewskiego Kantoru 
Edytorskiego. Otrzymali je: 
–  w kategorii edukacja regional-

na: Małgorzata Kruk 
–  w kategorii publicystyka: 

Krzysztof Korda
–  w kategorii literatura: Alicja 

Samulewska.

M.M.

Orkiestra Kameralna PROGRESS
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Wystawa została otwarta 30 
stycznia 2010 r. na jubileusz 

750-lecia nadania Tczewowi praw 
miejskich. Przedstawiała życie 
pradawnych mieszkańców Tcze-
wa i okolicznych terenów, począw-
szy od epoki kamienia, brązu i że-
laza aż po wczesne średniowiecze. 
Wówczas to, w 1260 r. Sambor II, 
książę tczewski i lubiszewski, ulo-
kował w Tczewie miasto na pra-
wie lubeckim.

– Ekspozycję otwierał prezy-
dent Zenon Odya, dzisiaj to mi 
przyszło w udziale jej zakończenie 
– powiedział Mirosław Pobłoc-
ki, który pełni funkcję prezydenta 
miasta od grudnia 2010 r. – To jed-
na z lepszych, jeśli nie najlepsza 
wystawa w historii Fabryki Sztuk. 
Wykonana została siłami pracow-
ników placówki, ale na bardzo 
profesjonalnym poziomie. Zazdro-
ścili nam jej muzealnicy. To na 
pewno powód do dumy dla Fabry-
ki Sztuk, ale jednocześnie wysoko 
ustawiona poprzeczka – następna 
wystawa musi być przynajmniej 
równie wspaniała.

W Fabryce Sztuk
65 tysięcy osób zobaczyło 
„Pradzieje Tczewa”

65 tysięcy osób, w ciągu dwóch lat, zwiedziło wystawę „Pradzieje Tczewa” 
zorganizowaną w Fabryce Sztuk (CWRDW). 29 stycznia ekspozycję można 
było zobaczyć po raz ostatni. Już za kilka miesięcy zastąpi ją jednak nowa – 
poświęcona podróżniczej rodzinie Forsterów, dawnych mieszkańców Tczewa.

Po raz ostatni po wystawie 
oprowadził jej komisarz – Józef 
Ziółkowski. Niespodzianką dla 
zwiedzających była krótka scenka 
odegrana przez byłego i obecnego 
prezydenta Tczewa oraz… hi-
storycznego księcia Sambora II.
Włodarze uspokoili założyciela 
miasta, że w Tczewie dobrze się 
dzieje.

Alicja Gajewska, dyrektor 
Fabryki Sztuk, przypomniała, że 
przy zorganizowaniu wystawy 
pracowało ponad 100 osób i insty-
tucji. Podziękowała wszystkim 
sponsorom, partnerom i tym, 
dzięki którym ekspozycja mogła 
pojawić się w Fabryce Sztuk, 
a szczególnie gorąco Józefowi 
Ziółkowskiemu. 

– Na bazie wystawy odbywały 
się lekcje historyczne, warsztaty 
archeologiczne, które cieszyły się 
ogromną popularnością – mówi-
ła A. Gajewska. – Odwiedziło ją 
540 grup zorganizowanych z ca-
łej Polski. Gościliśmy turystów 
z prawie całej Europy, a także 
z Turcji, Stanów Zjednoczonych 

oraz Wyspy Guam na dalekim 
Pacyfiku.

Prezydent Zenon Odya, dzisiaj 
radny Sejmiku Samorządowego 
Woj. Pomorskiego, wyraził rozcza-
rowanie, że ogromnej aktywności 
Fabryki Sztuk nie towarzyszy za-
angażowanie bezpośredniego są-
siada – Muzeum Wisły. Obie pla-
cówki mieszczą się w tym samym 
budynku, obie są benefi cjentami 
środków unijnych i obie zobowią-
zały się do aktywnego działania 
na rzecz regionu. – Usłyszałem 
dzisiaj, że po raz kolejny oddala się 
termin otwarcia wystawy poświę-
conej królowej polskich rzek 
w Muzeum Wisły – powiedział 
Z. Odya. – W tym roku mija 5 lat 
od zakończenia remontu i po tym 
czasie instytucje zostaną ocenione 
– jak wywiązały się z podjętych 
zobowiązań. Odnoszę wrażenie, 
że jak na razie na ten cel pracuje 
tylko Fabryka Sztuk. 

Finisaż wystawy uświetnił wy-
stęp Zespołu Muzyki Dawnej.

M.M.

Książę Sambor II oraz były i obecny prezydent Tczewa wznieśli toast za pomyślność miasta

Prezydent Tczewa wręczył 
stypendia i nagrody sportow-
com i trenerom, którzy osią-
gnęli najlepsze wyniki w 2011 
roku. Łącznie stypendia 
otrzymało pięć osób, nagrody 
pieniężne trafi ły do 41 spor-
towców oraz 12 trenerów. Po-
nadto kilkanaście osób otrzy-
mało nagrody rzeczowe.

– Gratuluję wszystkim zawodni-
kom – powiedział Mirosław 
Pobłocki, prezydent Tczewa. 
– Cieszę się, że Tczew ma takie 
zaplecze sportowe, tym bardziej, 
że samorząd miasta stara się, 
abyście mieli jak najlepsze wa-
runki do trenowania. Dziękuję 
trenerom, bo wasze wyniki to 
również ich zasługa. Nadal, 
w miarę możliwości budżetu 
miasta, będziemy wspierać róż-
ne dyscypliny sportowe.

Jak zadeklarował Zenon 
Drewa, wiceprezydent Tczewa, 
jeśli wyróżnieni sportowcy za rok 
sięgną po podobne lub jeszcze 
większe laury, na pewno będą dla 
nich nagrody. – Gratuluję wam 
i życzę satysfakcji z osiąganych 
wyników. Wierzcie mi, że to, co 
nasz samorząd przekazuje na 
sport, to naprawdę spore środki 
– dodał wiceprezydent Drewa.

W imieniu wszystkich nagro-
dzonych głos zabrał Jacek Pręt-
ki, prezes KKS Unia. – Dziękuję 
władzom naszego miasta za to, że 
doceniają wysiłek naszych zawod-
ników i trenerów. Życzę wszyst-
kim sukcesów, bo obojętnie z ja-
kich jesteśmy klubów, wszyscy 
reprezentujemy Tczew.

Uroczystość odbyła się 27 stycz-
nia w Fabryce Sztuk.

STYPENDIA dla sportowców:
–  Krzysztof Uwijała 

– MKS Sambor, lekkoatletyka 
–  Anna Rzepczyk 

– MKS Sambor, lekkoatletyka 
–  Lucyna Borkowska 

– MKS Sambor, pływanie 
–  Daniela Kamińska 

– MKS Sambor, triatlon 
–  Roksana Karpińska, 

KKS Unia, wioślarstwo 
Stypendia przyznawane są na 

rok, ich wysokość to od 250 do 
1500 zł miesięcznie.

NAGRODY dla sportowców (jed-
norazowe, od 200 do 500 zł):
–  Paulina Brzostek 

– KKS Unia, wioślarstwo
–  Oliwia Karpińska 

– KKS Unia, wioślarstwo
–  Martyna Basa 

– MKS Sambor, lekkoatletyka
–  Klaudia Olek 

– MKS Sambor, lekkoatletyka
–  Paulina Furmanek 

– MKS Sambor, lekkoatletyka
–  Paulina Kaletha 

– MKS Sambor, lekkoatletyka

Nagrody

WSZYSCY
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Sportowcy

prezydenta dla najlepszych sportowców i trenerów

REPREZENTUJEMY TCZEW
–  Patryk Baran 

– UKS Krawiec, lekkoatletyka
–  Marcelina Forduńska 

– UKS Skoczek, lekkoatletyka
–  Martyna Ząbek 

– UKS Skoczek, lekkoatletyka
–  Julia Beling 

– UKS Skoczek, lekkoatletyka
–  Wiktoria Andrzejewska 

– UKS Skoczek, lekkoatletyka
–  Oliwia Fergon 

– UKS Skoczek, lekkoatletyka
–  Aleksandra Dąbrowska 

– UKS Skoczek, lekkoatletyka
–  Kornelia Kępka 

– UKS Skoczek, lekkoatletyka
–  Justyna Szulc – UKS Conrad 

Gdańsk, piłka ręczna
–  Paweł Dyszer 

– MKS Sambor, piłka ręczna
–  Krzysztof Czarnecki 

– MKS Sambor, piłka ręczna
–  Michał Chyła 

– MKS Sambor, piłka ręczna
–  Paweł Różycki 

– MKS Sambor, piłka ręczna
–  Mikołaj Łaskarzewski 

– MKS Sambor, piłka ręczna
–  Adam Szramke 

– MKS Sambor, piłka ręczna
–  Filip Sroka 

– MKS Sambor, piłka ręczna
–  Mateusz Pytka 

– MKS Sambor, piłka ręczna
–  Kamil Wilczewski 

– MKS Sambor, piłka ręczna
–  Bartosz Mrozek 

– MKS Sambor, piłka ręczna
–  Jędrzej Liberacki 

– MKS Sambor, piłka ręczna
–  Krzysztof Waldecker 

– MKS Sambor, piłka ręczna
–  Szymon Kurczyński 

– MKS Sambor, piłka ręczna
–  Mateusz Myszka 

– MKS Sambor, piłka ręczna
–  Mateusz Bleszczyk 

– MKS Sambor, piłka ręczna
–  Artur Bzowski 

– MKS Sambor, piłka ręczna
–  Wiktoria Kozian 

– MKS Sambor, piłka ręczna
–  Oliwia Kamińska 

– MKS Sambor, piłka ręczna

–  Jagoda Błaszkowska 
– MKS Sambor, piłka ręczna

–  Paulina Frankowska 
– MKS Sambor, piłka ręczna

–  Dominika Krykowska 
– MKS Sambor, piłka ręczna

–  Julia Garboś 
– MKS Sambor, piłka ręczna

–  Wiktoria Majorowska 
– MKS Sambor, piłka ręczna

–  Adrianna Grabowska 
– MKS Sambor, piłka ręczna

–  Nikola Lubińska 
– MKS Sambor, piłka ręczna

–  Marta Gołębiewska 
– MKS Sambor, piłka ręczna

NAGRODY dla trenerów (jedno-
razowe, od 800 do 2000 zł):
–  Tadeusz Galiński 

– MKS Sambor, lekkoatletyka 
–  Józef Krawczykiewicz 

– MKS Sambor, lekkoatletyka 
–  Edyta Nobis 

– UKS Skoczek, lekkoatletyka 
–  Mariusz Grubich 

– KKS Unia, wioślarstwo

–  Tomasz Śmiełowski 
– MKS Sambor, piłka ręczna

–  Piotr Maziewski 
– MKS Sambor, triatlon

–  Sławomir Gdaniec 
– MKS Sambor, pływanie

–  Jacek Manuszewski 
– Gryf 2009, piłka nożna 

–  Ewa Freza, MKS Sambor, 
piłka ręczna

–  Jarosław Langowski 
– MKS Sambor, lekkoatletyka

–  Elżbieta Trzcińska 
– UKS Skoczek, lekkoatletyka

–  Edmund Antczak – KL Lechia 
Gdańsk, lekkoatletyka

NAGRODY rzeczowe:
–  Adrian Brodnicki 

– MKS Sambor, pływanie
–  Mateusz Biskup 

– KKS Unia, wioślarstwo
–  Michał Baran 

– KKS Unia, wioślarstwo
–  Karol Ulanowski 

– UKS SP 11, szachy
–  Grzegorz Glinka – Stowarzy-

szenie Piłkarskie GRYF 2009, 
piłka nożna

–  Mateusz Deptulski 
– radioorientacja sportowa

NAGRODY promocyjne:
–  Natalia Stubba 

– TKK–DO, karate shotokan
–  Dawid Stubna 

– TKK–DO, karate shotokan
–  Julia Sabiecka 

– TKK–DO, karate shotokan
–  Miłosz Sabiecki 

– TKK–DO, karate shotokan
–  Dominika Kaczyńska 

– TKK–DO, karate shotokan
–  Zuzanna Bonk, SP 7, 

lekkoatletyka

STATUETKI za propagowanie 
sportu:
–  Tomasz Tobiański
–  Marek Bury
–  Krzysztof Repiński
–  Zbigniew Brucki
–  Krzysztof Małkiewicz

M.M.

Nagrody prezydenta otrzymali m.in. piłkarze ręczni MKS Sambor

Nagrody rzeczowe odebrali młodzi adepci karate shotokan
Tomasz Tobiański został uhonorowany statuetką 
za propagowanie sportu
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Tel. alarmowy 986
Fax 58 77 59 338
Dyżurny Straży Miejskiej 
58 77 59 371

STRAŻ  MIEJSKA 
W TCZEWIE

Wokół nas

W grupie prowadzonej 
przez strażników: Ar-

kadiusza Grabowskiego 
i Artura Czuchę było 21 
dzieci z klas od „O” do V. Jedną 
z największych atrakcji były 
zajęcia w komendzie Straży 
Miejskiej. Przy ul. Wąskiej, 
gdzie mieści się Centrum Mo-
nitoringu, uczestnicy zimowi-
ska mieli okazję dowiedzieć 
się, jak działa system kamer 
i poobserwować na monitorach 
miejsca objęte działaniem ka-
mer. Dzieci poznały również 
zadania Straży Miejskiej, wy-
kroczenia w sprawie których 
najczęściej interweniują straż-
nicy, a także najważniejsze 
zasady bezpieczeństwa. Ponie-
waż w grupie byli niemal sami 
chłopcy (w drugim tygodniu 
ferii już wyłącznie chłopcy), 
sporo czasu poświęcono na 
rozgrywki sportowe, głównie 
piłkę nożną. 

Najwięcej interwencji dotyczyło:
–  wykroczeń drogowych – 206 

(głównie parkowanie w miejscu 
objętym zakazem, przejście 
przez jezdnię w miejscu niedo-
zwolonym lub na czerwonym 
świetle;

–  spożywania alkoholu w miej-
scu niedozwolonym – 90

–  wykroczeń przeciwko urządze-
niom publicznym – 68 (np. 
niszczenie terenów zielonych, 
zanieczyszczanie przez psy)

–  wykroczeń przeciwko bezpie-
czeństwu osób i mienia – 57 
(z tego większość dotyczyła 
niezgodnego z przepisami 
wyprowadzania psów).

–  do izby wytrzeźwień w Elblą-
gu przewieziono 5 osób nie-

Paweł Gawęda, Krystian Ka-
farski z Zespołu Szkół Rze-
mieślniczych i Kupieckich 
oraz Weronika Lipska z Ze-
społu Szkół Budowlanych 
i Odzieżowych dostali się do 
fi nału V Olimpiady Wiedzy 
o Bezpieczeństwie „Bezpiecz-
ne EURO 2012”. 
Olimpiadę organizuje dziewięć 
straży miejskich z województwa 
pomorskiego (Tczew, Gdańsk, So-
pot, Pruszcz Gd., Pelplin, Kwidzyn, 
Malbork, Gniew, Kościerzyna) .

Pierwszy etap odbył się 8 grud-
nia – wzięło w nim udział 30 
uczniów z Tczewa. Do drugiego 
etapu przeszło 272 uczniów z Po-
morza, w tym 27 z Tczewa. Po 
sprawdzeniu testów, komisja kon-
kursowa zakwalifi kowała do III 
etapu 37 osób z dziewięciu miast, 
w tym 3 z Tczewa. Etap finałowy 
zaplanowano na 7 marca w PGE 
Arena w Gdańsku.

Do wygrania są atrakcyjne na-
grody. Główną stanowi indeks na 
wybrany kierunek studiów do 
Gdańskiej Wyższej Szkoły Hu-
manistycznej (i zwolnienie z cze-
snego przez cały okres studiów).

M.M.

Bezpieczne EURO 2012
Tczewianie w finale

Styczeń 2012
Funkcjonariusze interweniowali 639 razy
639 interwencji odnotowała Straż Miejska w styczniu 2012 r., z czego mieszkańcy zgłosili 334 
interwencje, operatorzy monitoringu – 142, a dyżurni Komendy Powiatowej Policji – 163. 

trzeźwych, a 6 do miejsc za-
mieszkania. 
W styczniu Straż Miejska do-

prowadziła do usunięcia dwóch 
pojazdów, które przez dłuższy czas 
nie były używane. Doprowadzono 
także do usunięcia 6 przyczepek 
z reklamami z parkingów przy 
tzw. Retmanie i przy ul. Żwirki.
AKCJA „PSY”
Na Starym Mieście przeprowadzo-
na została akcja „Psy”, której celem 
było egzekwowanie przepisów zwią-
zanych z trzymaniem psów. Funk-
cjonariusze nałożyli 37 mandatów 
karnych za niezgodne z przepisami 
wyprowadzanie psów oraz nie-
sprzątanie po psach, ponadto 24 
osoby zostały pouczone. Do schroni-
ska przekazano informację o 6 bez-

pańskich psach. Strażnicy podjęli 
także interwencję na jednej z dzia-
łek POD, gdzie, według zgłoszenia, 
trzymano dwa psy w złych warun-
kach. Patrol ustalił, że jeden z psów 
był uwiązany na zbyt krótkiej lince. 
Na polecenie strażnika, nieprawi-
dłowości zostały usunięte.
SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI

18 stycznia odbyło się spotkanie 
z mieszkańcami osiedla Staszica, któ-
rego tematem był konflikt pomiędzy 
młodzieżą a osobami mieszkającymi 
w sąsiedztwie boiska szkolnego. 
Mieszkańcy skarżyli się na zbyt głośne 
zachowanie, wpadanie piłki do ogród-
ków i załatwianie potrzeb fizjologicz-
nych w pobliżu ich domów. Ustalono, 
że miejsce to będzie częściej kontrolo-
wane przez patrole Straży Miejskiej.

PRACE Z UDZIAŁEM ARESZTANTÓW

W styczniu osadzeni w areszcie 
w Starogardzie Gd. uczestniczyli 
w pracach porządkowych na uli-
cach Tczewa. Łącznie zebrano 156 
worków (o poj. 120 litrów każdy) róż-
nego rodzaju odpadów, śmieci, sta-
rych liści. Osadzeni usuwali również 
zalegający śnieg i oblodzenia. 

Prace prowadzone były na te-
renie m.in. ul. Warsztatowej, Nad 
Wisłą, Ceglarskiej, na pl. Jana 
Pawła II, ul. Braci Grimm, Jed-
ności Narodu, Obr. Westerplatte, 
Gdańskiej, al. Solidarności, ul. 
Czerwonego Kapturka, ul. J. Dą-
browskiego, Krótkiej, Mickiewi-
cza, Kościuszki, Słowackiego.

M.M.

Bezpieczne ferie ze Strażą Miejską
Podczas zimowych ferii funkcjonariusze Straży Miejskiej 
prowadzili zajęcia z uczestnikami zimowiska w Sportowej 
Szkole Podstawowej nr 2. 

Ponadto dzieci realizowały 
program kulturalny, rekre-
acyjny, sportowy. Uczestni-
czyły m.in. w zajęciach pla-
stycznych, teatralnych. Grały 
w koszykówkę tenisa stołowe-
go. Uczestniczyły w zajęciach 
przygotowanych przez Miej-

ską Bibliotekę Publiczną, 
Pracownię Edukacji Ekolo-
gicznej, Fabrykę Sztuk. Nie 
brakowało zajęć w plenerze, 
m.in. na lodowisku. Odbyły 
się również dwie wycieczki – 
do kina w Gdańsku oraz do 
aquaparku w Sopocie. 

Uczestnicy zimowiska w Centrum Monitoringu
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Społeczeństwo

Z SESJI

Nagroda „Kociewskie Pióro” 
przyznawana jest przez To-

warzystwo Społeczno-Kultural-
ne im. Małgorzaty Hillar od 2005 
r. Z założenia otrzymują ją twórcy 
z Kociewia, działający na teranie 
Kociewia i dla Kociewia. Inicjato-
rem nagrody był nieżyjący już 
Michał Spankowski. Co roku, 
z przerwą w roku 2009, odbywa 
się uroczysta gala, podczas której 
nagradzani są ludzie pióra, kul-
tury, dziennikarze, publicyści 
oraz działacze kultury w katego-
riach: literatura, publicystyka, 
oraz animacja kultury.

W tym roku napłynęło 19 
wniosków o przyznanie nagrody 
od stowarzyszeń i instytucji z ca-
łego Kociewia. Decyzją Kapituły 
„Kociewskiego Pióra”, której prze-
wodniczył prof. Tadeusz Link-

„Kociewskie Pióra 2011” rozdane

Dwie nagrody powędrowały do Tczewa

ner, podczas tegorocznej gali wy-
różnienia otrzymali:
W kategorii animacja kultury:
–  Towarzystwo Miłośników 

Ziemi Tczewskiej – za orga-
nizację Konkursu Literackiego 
im. Romana Landowskiego

W kategorii publicystyka:
–  Michał Kargul (prezes ko-

ciewskiego oddziału Zrzesze-
nia Kaszubsko-Pomorskiego) 

W kategorii literatura:
–  Barbara Pawłowska, autor-

ka książek pisanych gwarą 
kociewską

Za całokształt działalności:
–  Kapela Kociewska ze Staro-

gardu Gd. (w ubiegłym roku 
zespół obchodził 20-lecie dzia-
łalności).

Ponadto pośmiertnie wyróżnie-
nie przyznano prof. Pawłowi Wy-
czyńskiemu (publicysta, przez wie-
le lat mieszkający w Kanadzie).

Jak przypomniała Eleonora 
Lewandowska, prezes Towa-
rzystwa Miłośników Ziemi Tczew-
skiej, Romanowi Landowskie-
mu, współzałożycielowi TMZT 
zawsze przyświecało credo: Naj-
ważniejsze, by swoim życiem ślad 
na ziemi ojczystej zostawić. – Sta-
ramy się realizować to credo m.in. 
popularyzując twórczość naszych 
regionalistów – powiedziała E. 
Lewandowska. – Bardzo się cieszę 
z tej nagrody i mam nadzieję, że 
wywoła ona trochę ruchu wokół 
naszego konkursu, który w przy-
szłym roku będzie obchodził mały 
jubileusz – 5-lecie. Gdy zaczynali-
śmy, w konkursie startowało 160 
osób, w ubiegłym roku było ich już 
262 z całego Kociewia. 
Laureaci tradycyjnie otrzymali 
statuetkę „Kociewskie Pióro” wy-
konaną w pracowni artysty rzeź-
biarza z Wirt, Bernarda Ossow-
skiego.

Do tej pory przyznano 58 sta-
tuetek (łącznie z tymi za 2011 r.).
– Ci, którzy zostali nagrodzeni 
świadczą o bogactwie i różnorodno-
ści Kociewia – powiedział senator 
RP Andrzej Grzyb. – Doceniamy 
i nagradzamy tych, którzy dzielnie 
i odważnie mówią o naszej ziemi. 
Galę uświetnił występ grupy ka-
meralnej ARTIS z Trójmiasta.

M.M.Michał Kargul – zwycięzca w kategorii: publicystyka
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Eleonora Lewandowska i Edwin Krefft odebrali nagrodę w imieniu Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej

Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej oraz tczewianin Michał Kargul zostali nagrodzeni 
„Kociewskim Piórem 2011”. Ponadto wyróżnienie przyznano Barbarze Pawłowskiej ze Skór-
cza, Kapeli Kociewskiej ze Starogardu Gd. oraz pośmiertnie Pawłowi Wyczyńskiemu.

Dotacja dla żłobków 
bez potrąceń
Radni zmienili uchwałę dotyczącą 
ustalania dotacji dla tczewskich 
żłobków. W pierwotnej uchwale 
z listopada 2011 r. istniał zapis do-
tyczący pomniejszenia dotacji 
w przypadku nieobecności dziec-
ka w placówce. Podczas stycznio-
wej sesji radni postanowili, by 
miesięczna dotacja na dziecko ob-
jęte opieką w żłobku była stała 
i niezależna od nieobecności dziec-
ka w placówce.
Gertruda Pierzynowska 
w Klubie PnP
Radna Gertruda Pierzynowska, 
dotychczas należąca do Klubu 
Radnych Platformy Obywatel-
skiej, przeszła do Klubu Porozu-
mienie na Plus. Po tej zmianie 
Klub Radnych PnP ma w radzie 9 
członków PO – 7, Razem i Odpo-
wiedzialnie – 4, zaś Prawo i Spra-
wiedliwość – 3. 

Na sesji Rady Miejskiej w Tcze-
wie 26 stycznia 2012 r. podjęto 
następujące uchwały:
–  Nr XVI/133/2012 w spr. zmian 

w budżecie miasta Tczewa na 
2012 r.;

–  Nr XVI/134/2012 w spr. roz-
wiązania zespołu publicz-
nych placówek oświatowych 
wchodzących w skład Cen-
trum Edukacji Dorosłych 
w Tczewie;

–  Nr XVI/135/2012 w spr. likwi-
dacji szkół wchodzących w skład 
Centrum Edukacji Dorosłych – 
Centrum Kształcenia Usta-
wicznego w Tczewie;

–  Nr XVI/136/2012 w spr. likwi-
dacji Centrum Edukacji Doro-
słych – Ośrodka Doskonalenia 
nauczycieli w Tczewie;

–  Nr XVI/137/2012 zmieniają-
ca uchwałę w spr. wysokości 
i zasad dotacji celowej dla 
podmiotów prowadzących 
żłobki na obszarze Gminy 
Miejskiej Tczew;

–  Nr XVI/138/2012 w spr. za-
twierdzenia Strategii Roz-
woju Tczewa do roku 2010;

–  Nr XVI/139/2012 w spr. za-
twierdzenia planów pracy 
Komisji stałych Rady Miej-
skiej w Tczewie na 2012 r.;

–  Nr XVI/140/2012 w spr. powo-
łania Zespołu opiniującego 
kandydatów na ławników do 
sądów powszechnych w wybo-
rach uzupełniających do Sądu 
Okręgowego w Gdańsku.

Wszystkie uchwały można znaleźć 
w Biurze Rady Miejskiej UM oraz 
na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej: www.bip.tczew.pl 
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Jak powstawał „węzeł”

Teren przed dworcem PKP przed rozpoczęciem inwestycji 
– marzec 2010 r. 

22 września 2009 r. w Urzędzie Marszałkowskim ówczesny prezydent 
Tczewa Zenon Odya oraz ówczesny marszałek woj. pomorskiego 
Jan Kozłowski podpisali umowę o dofinansowaniu inwestycji

22 czerwca 2010 r. podpisana została umowa miedzy samorządem 
miasta a wykonawcą. Umowę podpisali Mirosław Pobłocki, ówczesny 
wiceprezydent Tczewa oraz Mariusz Tuchlin, prezes zarządu firmy Dekpol

30 czerwca 2010 r. wykonawca wszedł na plac budowy. 
Na zdjęciu – pierwsze prace budowlane – sierpień 2010 r.

Uroczystość odbyła się 14 lutego, 
rozpoczęła się hejnałem Tczewa, 

po czym wystąpił Piotr Starzecki 
rozgrzewając zebranych promocyjną 
piosenką „Do Tczewa”. – Zintegro-
wany węzeł transportowy to naj-
nowocześniejszy tego typu obiekt 
w województwie, a może i w całej Pol-
sce – powiedział Mirosław Pobłoc-
ki, prezydent Tczewa. – To wizytów-
ka naszego miasta. Miejsce 
nowoczesne, wygodne dla tych 
wszystkich, którzy do Tczewa przyjeż-
dżają i tych, którzy tutaj przesiadają 
się do innych środków transportu. 

Na uroczyste otwarcie węzła przy-
był m.in. Mieczysław Struk, mar-
szałek woj. pomorskiego. – Tczew to 
miasto, które fantastycznie się zmie-
nia – uznał M. Struk. – Wasz „węzeł” 
był najlepiej przygotowanym projek-
tem węzła transportowego, dlatego 
Tczew jako pierwszy otrzymał dofi-
nansowanie. Dziękuję prezydentowi 
Zenonowi Odyi, który tę inwestycje 
rozpoczynał i prezydentowi Mirosła-
wowi Pobłockiemu, który ja sfina-
lizował. Jestem przekonany, że Tczew 
zrealizuje jeszcze wiele inwestycji, 

Zintegrowany węzeł transportowy już otwarty
Kilkuset mieszkańców Tczewa było świadkami otwarcia jednej z największych tczewskich inwestycji ostatnich lat – zintegrowanego 
węzła transportowego. 15 lutego na „węźle” ruszyła komunikacja autobusowa.

dzięki którym tczewianie będą coraz 
bardziej identyfikowali się ze swoim 
miastem.

Wszyscy zebrani mogli obejrzeć 
prezentację przypominającą poszcze-
gólne etapy projektowania i budowy 
zintegrowanego węzła transporto-
wego. Ci, którzy szczególnie zasłużyli 
się dla tego przedsięwzięcia otrzyma-
li pamiątkowe statuetki i podzięko-
wania od prezydenta miasta. Wszy-
scy ci, którzy uczestniczyli w otwarciu 
inwestycji dostali pamiątkowe karty 
miejskie.

„Węzeł” to jedna z największych 
inwestycji samorządu miasta. Jej 
koszt to ok. 26 mln zł, z czego poło-
wę stanowi wsparcie unijne. 

Dla osób docierających do pracy 
pociągiem, ale dojeżdżających do 
dworca własnym samochodem, zbu-
dowano parking, który mieści 252 
samochody. Od strony ul. Pomor-
skiej jest też miejsce, gdzie zatrzy-
mywać się mogą ci, którzy zamie-
rzają jedynie podwieźć lub odebrać 
pasażerów z dworca, ich postój jest 
nie dłuższy niż kilka minut. 

Tunel o wysokości 5,5 i szerokości 
14 m zapewnia bezkolizyjność ruchu 
samochodowego i pieszego .

Plac dworcowy, położony nieco ni-
żej od dworca PKP i służący obsłudze 
komunikacji autobusowej miejskiej 
i pozamiejskiej, jest dobrze oznakowa-

Marszałek M. Struk (z lewej) otrzymał podziękowania 
i pamiątkową statuetkę od prezydenta Tczewa

ny, sa tam również automaty, gdzie 
można zaopatrzyć się w bilety. 

Budowa „węzła” jest dofinanso-
wana w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego dla Woj. Po-
morskiego na lata 2007-2013. 

M.M.
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Inwestycje

Wykop pod tunel – grudzień 2010 r. Budowa tunelu – marzec 2011 r.

Powstaje górna płyta tunelu – kwiecień 2011 r. Parking prawie gotowy – lipiec 2011 r.

…tunel również – lipiec 2011 r. Budowa placu przed dworcem PKP – październik 2011 r.

Plac manewrowy – listopad 2011 r. Przystanki autobusowe – styczeń 2012 r.
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Bohaterów Westerplatte

ul. Gdańska 2
tel./fax 58 777-2-888, 58 777-29-81
ssp2tczew1@wp.pl, 
ssp2tczew2@wp.pl
www.ssp2tczew.superszkolna.pl
dyrektor: Jarosław Bartoszewski

 liczba uczniów: 590
 liczba oddziałów: 27
 klasy profilowane: pływacka
 zajęcia pozalekcyjne:

•  I-III – zajęcia logopedyczne, 
zajęcia wyrównawcze dla kl. 1, 
koło matematyczne, koło 
ortograficzne, terapia pedago-
giczna, zajęcia wyrównawcze 
dla 6-latków, zajęcia 
plastyczne „Zrób to sam”, 
zajęcia rewalidacyjne, koło 
języka angielskiego „Have 
fune with English”, poszerza-
my horyzonty naszej wiedzy, 
terapia zajęciowa- integracja 
sensoryczna, zajęcia 
logopedyczne, kształtowanie 
zainteresowań czytelniczych, 
gry i zabawy logiczne, koło 
języka niemieckiego,

• IV-VI – rewalidacja, terapia 
pedagogiczna, koło turystycz-
no-krajoznawcze, koło 
szachowe, koło języka 
niemieckiego, koło kaligraficz-
ne, zajęcia wyrównawcze, koło 
przyrodnicze, koło filateli-
styczne, koło Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego, koło 
przyrodniczo-ekologiczne, koło 
języka angielskiego, teatr 
kukiełkowy, koło taneczne, 
koło teatralne, koło pływanie, 
tenis stołowy, zajęcia 
rozwijające zainteresowania, 
koło matematyczne, koło 
przyjaciół biblioteki, zajęcia 
muzyczne, zajęcia artystyczne 
– papieroplastyka, chór 
szkolny, koło sportowe, koło 
informatyczne, koło biblijne. 

średnie wyniki testu szósto-
klasistów w 2011 r.: 23,93*

Porównaj ofertę tczewskich placówek oświatowych

WYBIERAMY SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ 
Tczewskie szkoły podstawowe i gimnazja już rozpoczynają zapisy uczniów na kolejny rok szkolny. 
Wiele z nich, aby przybliżyć uczniom i rodzicom swoją ofertę organizuje dni otwarte. To okazja, 
aby zobaczyć szkolne pomieszczenia, sprawdzić, w jakich warunkach pracują uczniowie i z jakich 
zajęć dodatkowych mogą skorzystać. To także możliwość poznania nauczycieli. Poniżej 
prezentujemy „w pigułce” ofertę szkół podstawowych i gimnazjalnych naszego miasta.

SZKOŁY PODSTAWOWE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5
im. Adama Mickiewicza 

ul. Obr. Westerplatte 18
tel./fax 585313527
sekretariat.sp5@wp.pl
sp5tczew.superszkolna.pl
dyrektor: Gabriela Makać 

 liczba uczniów: 473
 liczba oddziałów: 23
 zajęcia pozalekcyjne:

• I-III – koła zainteresowań 
i przedmiotowe, zajęcia 
wyrównawcze, terapia 
pedagogiczna, terapia 
logopedyczna, zajęcia 
socjoterapeutyczne,

• IV-VI – koła zainteresowań 
i przedmiotowe, zajęcia 
wyrównawcze, terapia 
pedagogiczna, terapia 
logopedyczna, zajęcia 
socjoterapeutyczne.

średnie wyniki testu 
szóstoklasistów w 2011: 23,31*

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7
im. Stanisława Staszica

ul. Stoczniowców 15A
tel./fax 58 531-35-06
sp7tczew@tcz.pl
wwwsp7.tcz.pl
dyrektor: Jan Kur

 liczba uczniów: 280
 liczba oddziałów: 14
 zajęcia pozalekcyjne:

• I-III – wyrównywanie 
wiedzy, terapia pedagogiczna, 
koło muzyczne, rewalidacja, 
koło plastyczne, ekologiczne

• IV-VI – praca z uczniem 
zdolnym, koło teatralne, koło 
redakcyjne, klub przyjaciół 
biblioteki, zajęcia sportowe, 
zajęcia socjoterapeutyczne, 
koło języka niemieckiego, 

średnie wyniki testu szósto-
klasistów w 2011 r.: 22,90*

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 
im. św. Wojciecha w Tczewie

ul. Armii Krajowej 70
tel. 58 531-65-19, fax 58 530-01-18
sp8.tczew@interia.pl
www.sp8.tczew.pl
dyrektor: Barbara Matysiak

 liczba uczniów: 369
 liczba oddziałów: 16
 zajęcia pozalekcyjne:

• I-III – koło języka niemiec-
kiego, informatyka

• IV-VI – koło języka niemiec-
kiego, informatyka, zajęcia 
wyrównawcze z języka 
polskiego, zajęcia wyrównaw-
cze z matematyki, wychowa-
nie do życia w rodzinie,

średnie wyniki testu szósto-
klasistów w 2011 r.: 22,67*

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 
im. płk. Stanisława Dąbka 

ul. M. Konopnickiej 11
tel./fax (58) 531-17-07
sp10tczew@wp.pl
www.sp10tczew.edupage.org
dyrektor: Wojciech Borzysz-
kowski 

 liczba uczniów: 747
 liczba oddziałów: 34
 klasy profilowane: sportowa, 
rozszerzony j. niemiecki, 
integracyjne
 zajęcia pozalekcyjne:

• I-III – terapia zajęciowa, 
terapia pedagogiczna, chór 
szkolny, koło plastyczne, 
zajęcia sportowo-rekreacyj-
ne, koło matematyczne, zaję-
cia ekologiczne, zajęcia 
wyrównawcze, rewalidacja, 
zajęcia poszerzające wiedzę 
religijną, koło artystyczne, 

• IV-VI – terapia zajęciowa, 
terapia pedagogiczna, chór 
szkolny, koło plastyczne, koło 
matematyczne, zajęcia 
sportowo- rekreacyjne, koło 
języka niemieckiego, zajęcia 
ekologiczne, rewalidacja, koło 
artystyczne, koło historycz-
ne, koło europejskie, 

średnie wyniki testu 
szóstoklasistów w 2011: 25,70*

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 
im Mikołaja Kopernika

ul. Saperska 12
tel./fax 58 531-59-52
sp11tczew@wp.pl
www.sp11tczew.pl
dyrektor: Marek Trzciński

 liczba uczniów: 851 
 liczba oddziałów: 33
 zajęcia pozalekcyjne:

• I-III – edukacja regionalna 
w klasach, koło j. angielskie-
go, koło muzyczne, koło 
historyczne, koło przyrodni-

W 2011 r. uczniowie SP 5 otrzymali nowe boisko…
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Edukacja

I GIMNAZJALNĄ 
cze, koło szachowe, koło 
plastyczne, koło redakcyjne, 
koło sportowe, koło sporto-
we: muzyka, rytm, taniec, 
koło informatyczne, koło 
matematyczne, Gry 
i zabawy świetlicowe, zajęcia 
wyrównawcze, uczestnictwo 
w życiu kulturalnym 
miasta, moje hobby-konie/
koło turystyki aktywnej, 
spotkania z książką, koło 
historyczne, zajęcia 
sportowe, poznajemy swoje 
miasto, zajęcia ruchowe – 
zabawy, klub podróżników, 
wychowanie komunikacyjne 
– przygotowanie do 
egzaminu na kartę 
rowerową

• IV-VI – koło sportowe, koło 
redakcyjne, koło przyrodni-
cze, koło j. angielskiego, koło 
matematyczne, 

średnie wyniki testu szósto-
klasistów w 2011 r.: 27,79*

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 
im. Bronisława Malinowskiego

ul. Topolowa 23, 83-110 Tczew
tel./fax 58 531-60-70, 58 532-63-81
sekretariat@sp12tczew.hg.pl
www.sp12tczew.prv.pl
dyrektor: Eugeniusz Kwiatkowski

…a SP 11 przybył nowy plac zabaw

GIMNAZJUM NR 1 
im. gen. J.H. Dąbrowskiego

ul. Czyżykowska 69
tel./fax 58 531 17 63
gim1.tczew@wp.pl
www. gim1.tczew.pl
dyrektor: Tadeusz Dzwonkowski

 liczba uczniów: 647
 liczba oddziałów: 26
 klasy profi lowane: 
j. angielski rozszerzony, 
j. niemiecki rozszerzony
 zajęcia pozalekcyjne: 

 plastyczne, chór szkolny, muzycz-
ne, dziennikarskie, teatralne, 
samorządności, informatycz-
ne, techniczne, wolontariatu, 
czytelnicze, liturgiczne, 
sportowe, koła przedmiotowe
 średni wynik egzaminu 
trzecioklasistów w 2011 r.:

 część humanistyczna: 24,17
 część matematyczna-

przyrodnicza: 24,11
 część językowa 

(j. angielski): 35,99
 część językowa 

(j. niemiecki): 28,07

GIMNAZJUM NR 2 
im. mjra H. Sucharskiego

ul. Południowa 6
tel./fax 531-50-19
list@gim2tczew.com
www.gim2tczew.com
dyrektor: Piotr Przybylak

 liczba uczniów: 1 071
 liczba oddziałów: 42
 klasy profi lowane: klasy 
sportowe 
 zajęcia pozalekcyjne:

• I-III 
 koła przedmiotowe: matema-

tyczne, przyrodnicze
 koła artystyczne: plastycz-
ne, taneczne, chór szkolny, 
teatralne, sportowe
 rewalidacja

• IV-VI
 dodatkowe godziny zajęć 
edukacyjnych: matematyka, 
informatyka 
 zajęcia pozalekcyjne: zajęcia 
dydaktyczno-wyrównawcze, 
koło polonistyczne, koło 
historyczne, koło matema-
tyczne, koło j. angielskiego, 
koło przyrodnicze, koło 
dziennikarskie, koło 
techniczne, koła artystycz-
ne: zespół muzyczne 
Duodecyma, koło gitarowe, 
zajęcia sportowo-rekreacyj-
ne, basen, rewalidacja

średnie wyniki testu 
szóstoklasistów w 2011 r.: 26*

*Maksymalny wynik testu 
szóstoklasistów to 40 pkt.

SZKOŁY GIMNAZJALNE

 liczba uczniów: 255
 liczba oddziałów: 12
 klasy profilowane: sportowe – 
pływackie, terapeutyczna
 zajęcia pozalekcyjne: koło 
regionalne, sportowe, plastycz-
ne, informatyczne, ekologicz-
ne, historyczne, europejskie, 
fizyczne, j. niemieckiego
 średni wynik egzaminu 
trzecioklasistów w 2011 r.:

 część humanistyczna: 16,18
 część matematyczna-

przyrodnicza: 17,18
 część językowa 

(j. angielski): 20,2
 część językowa 

(j. niemiecki): 20,38

GIMNAZJUM NR 3 
im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego 

ul. Wł. Jagiełły 8
tel./fax. 58 532-60-28
gim3tczew@neostrada.pl
www.gim3tczew.neostrada.pl
dyrektor: Tomasz Szulc

 liczba uczniów: 675
 liczba oddziałów: 28
 klasy profi lowane: piłka 
ręczna, język angielski
 średni wynik egzaminu 
trzecioklasistów w 2011 r.:

 część humanistyczna: 19,24
 część matematyczna-

przyrodnicza: 20,47

 część językowa 
(j. angielski): 27,4

 część językowa 
(j. niemiecki): 21,42

PUBLICZNE KATOLICKIE 
GIMNAZJUM W TCZEWIE

ul. Wodna 6
tel./fax 58-531-36-09
zsk.tczew@gmail.com
www.katolik.tczew.pl
dyrektor: ks. Krzysztof Niemczyk

 liczba uczniów: 269
 liczba oddziałów: 11
 zajęcia pozalekcyjne 
w formie warsztatów:

 filmowe, fotograficzne, 
teatralne, poezji, wokalno-
muzyczne, robotyki, informa-
tyki, przyrodnicze, geogra-
ficzne, wiedzy o regionie, 
historyczne, sportowe.
 średni wynik egzaminu 
trzecioklasistów w 2011 r.:

 część humanistyczna: 29,82
 część matematyczno-

przyrodnicza: 30,81
 część językowa  
 (j. angielski): 39,00
 część językowa 

(j. niemiecki): 35,67

*Maksymalny wynik testów 
gimnazjalnych to 50 pkt.
Informację przygotował Wydział 
Edukacji Urzędu Miejskiego 
w Tczewie.
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Program artystyczny w wykonaniu uczniów z Gimnazjum nr 1
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W Tczewie działa Zespół 
Interdyscyplinarny 

realizujący zadania wynikające 
z Gminnego Programu Przeciw-
działania Przemocy w Rodzinie 
i Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie dla miasta Tczewa 
na lata 2011-2015.
Do priorytetowych zadań Zespołu 
należy integrowanie i koordyno-
wanie działań podmiotów, których 
przedstawiciele wchodzą w skład 
Zespołu, diagnozowanie problemu 
przemocy w rodzinie na terenie 
Tczewa, usprawnienie przepływu 
informacji oraz reagowania na 
problemy społeczne, w tym w 
szczególności przemocy w rodzinie, 
a także wzmocnienie zaufania 
społecznego w lokalnym 
środowisku oraz umiejętności 
współdziałania. Udzielana pomoc 
ma charakter interdyscyplinarny, 
co oznacza, że optymalną strategię 
pracy z rodziną ustala zespół 
specjalistów.

W skład zespołu wchodzą 
specjaliści z jednostek:
1) Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej,
2) Komenda Powiatowa Policji 

w Tczewie,
3) Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Tczewie,
4) Gminna Komisja Rozwiązy-

wania Problemów Alkoholo-
wych w Tczewie,

5) Wydział Spraw Społecznych 
Urządu Miejskiego w Tczewie

6) Zespół Kuratorskiej Służby 
Sądowej przy Sądzie 
Rejonowym w Tczewie. 

Ponadto, w ramach Gminnego 
Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie działa: 
1. PUNKT INFORMACYJNO-

KONSULTACYJNY DLA OSÓB 
W KRYZYSIE, MOPS Tczew, ul. 
Armii Krajowej 39, pokój nr 4, 
tel: 58 777 00 20, 58 777 00 30, 
fax 58 532 60 03, gdzie osoby 
doświadczające przemocy 
mogą uzyskać bezpłatną 
pomoc w zakresie poradnic-
twa psychologicznego, 
prawnego, rodzinnego 
(od poniedziałku do piątku 
w godz.7.15-15.15).

2. ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY – 
MOPS, Tczew, ul. A. Krajowej 
39, pokój nr 4, tel: 58 777 00 
20, 58 777 00 30, fax 58 532 60 
03. Przewodniczący Zespołu 
Interdyscyplinarnego 
przyjmuje od poniedziałku do 
piątku w godz.7.15-15.15.

Po godzinach pracy ośrodka oraz 
w dni wolne od pracy należy 
zwrócić się o pomoc do KPP 
Tczew, ul. Kasprowicza 2, 
tel. 58 530 82 22.

Galę prowadzili: Jolanta Jank 
oraz Piotr Weintz, oprawę 

muzyczną przygotowali Marian 
Mocarski i Mariusz Dworakow-
ski. Podczas Gali Finałowej go-
ścinnie wystąpili członkowie ze-
społu tanecznego „Wiecznie 
Młodzi”, dzieci ze Świetlicy Środo-
wiskowej Polskiego Komitetu Po-
mocy Społecznej w Tczewie oraz 
zespół Retro Voice. Wybory obej-
rzało ponad 350 osób. Inicjatywę 
wsparło ponad 40 sponsorów – 

Pomoc dla ofiar 
przemocy w rodzinie

Wybory Miss i Mistera Złotego Wieku

Jadwiga Chabowska i Tadeusz Gowin 
– najpiękniejsi wśród seniorów

Jadwiga Chabowska (lat 70) oraz Tadeusz Gowin (lat 85) zdobyli tytuły Miss i Mistera Złotego 
Wieku. 12 stycznia w sali widowiskowej Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie odbył się finał IX 
edycji wyborów z udziałem dziewięciu osób powyżej siedemdziesiątego roku życia. Uroczystość 
prowadzona była pod hasłem „Aktywni Seniorzy”. Osoby starsze prezentowały się w rolach 
olimpijczyków sportów letnich i zimowych.

osoby prywatne, przedstawiciele 
firm, instytucji i organizacji, Mar-
szałek Województwa Pomorskie-
go, Wojewoda Pomorski, Prezy-
dent Tczewa, Starosta Tczewski.

Inicjatywa organizacji Wybo-
rów Miss i Mistera Złotego Wieku 
powstała w 2004 roku, wpisała się 
w ruch na rzecz tworzenia profesjo-
nalnej polityki społecznej przyja-
znej osobom starszym. Wybory 
stanowią wyjątkową okazję do in-
auguracji obchodów Europejskiego 

Roku Aktywności Osób Starszych 
i Solidarności Międzypokoleniowej 
ustanowionych w 2012 roku przez 
Komisję Europejską. 

Organizatorami Wyborów 
byli: Zarząd Miejski Polskiego Ko-
mitetu Pomocy Społecznej oraz 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Tczewie. Współorganizację 
powierzono Centrum Kultury 
i Sztuki w Tczewie.

Seniorzy na scenie

Laureaci wyborów z wiceprezydentem Zenonem Drewą i Julita Jakubowską, dyrektor MOPS
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TYTUŁY W POSZCZEGÓLNYCH 
KATEGORIACH:
Tadeusz Gowin, 85 lat 

Jadwiga Chabowska, 70 lat 

Genowefa Jael Tamoy, 77 lat 

Hubert Radziszewski,74 lata 

Urszula Meyer, 71 lat 

Zbigniew Waruszewski, 79 lat 

Hildegarda Zacharska, 71 lat 

Alicja Wiśniewska, 70 lat 

Eryka Grabowska-Gołębiewska, 
71 lat 
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Społeczeństwo

Zmiany w MRM
Dwoje radnych Młodzieżowej Rady 
Miasta Tczewa: Mariusz Weise 
(Liceum Katolickie) oraz Beata 
Rabska (Gimnazjum nr 3) zrezy-
gnowało z mandatu. Na ich miejsca 
powołano Pawła Waruszewskiego 
z Liceum Katolickiego oraz Zuzan-
nę Wolską z Gim. nr 3 (są to osoby, 
które w danych szkołach zdobyły w 
kolejności największą liczbę głosów 
w wyborach w 2011 r.).

Podczas ostatniej sesji MRM 
(26 stycznia) 5 osobom zawieszo-
no legitymacje radnych na okres 
3 miesięcy.
Dopłata do biletów 
dla rodzin wielodzietnych 
Samorząd miasta uruchomił pilota-
żowy program dotyczący bezpłat-
nych biletów komunikacji miejskiej 
dla dzieci z rodzin wielodzietnych (4 
i więcej dzieci w rodzinie). 

Program obejmuje rodziny po-
zostające pod opieką Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej i do-
tyczy dojazdów do szkoły i ze szko-
ły uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych. Na podstawie informacji ze 
szkół, wytypowano 26 dzieci z 16 
rodzin. Ostatecznie okazało się, że 
5 rodzin się nie kwalifikuje do tego 
rodzaju pomocy (ze względu na 
kryterium dochodowe), a 8 rodzi-
ców zrezygnowało chcąc, aby dzie-
ci były aktywne i samodzielnie 
chodziły do szkoły. Ostatecznie po-
mocą zostało objętych 12 dzieci. 
MOPS doładował im karty miej-
skie kwotą 65 lub 80 zł (zależnie 
liczby przystanków między szkołą 
a domem) na okres od 13 lutego do 
końca kwietnia. Po tym czasie li-
sta będzie zweryfikowana.

Osoby zainteresowane tą for-
mą pomocy, mogą się zgłaszać do 
dyrektorów szkół. 

Na razie jest to program pilota-
żowy, prawdopodobnie we wrze-
śniu zostanie uregulowany uchwa-
łą Rady Miejskiej.

KRÓTKO

Prezydent Miasta Tczewa infor-
muje, że na tablicy ogłoszeń Urzę-
du Miejskiego w Tczewie (II piętro) 
został wywieszony wykaz nieru-
chomości przeznaczonej do sprze-
daży w drodze przetargu, położonej 
przy ul. Pileckiego w Tczewie, obr. 
12, oznaczonej nr działek 29/21.
Prezydent Miasta Tczewa informuje, 
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miej-
skiego w Tczewie (II piętro) został 
wywieszony wykaz nieruchomości – 
lokali mieszkalnych przeznaczonych 
do sprzedaży w drodze bezprzetargo-
wej na rzecz najemców.

OGŁOSZENIA

1. Opóźniono odjazdy wszystkich 
kursów na linii 6 z ul. Czat-
kowskiej (Urząd Celny) o 1 mi-
nutę.

2.  Przyspieszono pierwsze odjaz-
dy autobusów:

–  na linii 3 z Czyżykowa z 3:53 na 
3:48 – pociąg do Gdańska o 4:20

–  na linii 12 z Norwida z 4:00 na 
3:55 – pociąg do Gdańska o 4:20.

3.  Dodatkowe kursy na liniach 2 
i 12 przez Górki Przemysłowe 
umożliwiające lepszy dojazd 
na godz. 14 i powroty z godzin 
14, 15 i 16.

4.  Przyspieszono kurs na linii 3 
dworca z 5:26 na 5:21 – wcze-
śniejsze dotarcie do pracy do 
firmy EATON.

5.  Zmieniono godz. odjazdu na li-
nii 4 z ul. Czatkowskiej z 9:41 
na 9:27 – dotarcie do pracy na 
godz. 10 w mieście.

6.  Dodano dodatkowy kurs na li-
nii 4 o godz. 5:25 z placu Jana 

Informacje o miejscach przeby-
wania osób bezdomnych są 

przez cały czas przyjmowane 
przez Straż Miejską oraz MOPS. 
– Po każdym zgłoszeniu, Straż 
Miejska wysyła patrol, który pro-
ponuje bezdomnym udanie się na 
policję i odebranie tam bezpłatne-
go biletu po to, by mogli się udać do 
noclegowni w Gdańsku – tłuma-
czy Andrzej Jachimowski, 
komendant tczewskiej Straży 
Miejskiej. – Niestety, bezdomni 
niechętnie korzystają z tej formy 
pomocy.

W Tczewie jest ponad 30 osób 
bezdomnych, część z nich przeby-
wa na działkach ogrodniczych. 
Często mieszkańcy wskazywali 
jako miejsca przebywania bez-
domnych – klatki schodowe, kojce 
na śmieci, opuszczone lokale (np. 
przy ul. Piotrowo).

Do Straży Miejskiej można te-
lefonować przez całą dobę – alar-
mowy nr tel. to 986. Informacje 
o osobach, które wobec warunków 

Akcja Zima
Gorące posiłki i śpiwory dla bezdomnych

zimowych znalazły się w ciężkiej 
sytuacji życiowej, o osobach bez-
domnych można zgłaszać również 
do Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej przy ul. Armii Krajo-
wej 39: tel. 58-777-00-20 lub 58-
777-00-30, od poniedziałku do 
czwartku w godz. 7:15-15:15, 
w piątek w godz. 8:00-16:00.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej uruchomił akcję „Gorący posi-
łek”. – Osoby bezdomne mogą co-
dziennie skorzystać z ciepłego 
posiłku – mówi Julita Jakubow-
ska, dyrektor MOPS. – Posiłki 
wydawane są w stołówce MOPS 
od poniedziałku do piątku w godz. 
13.00-15.00, a w soboty i niedziele 
od godz. 15.00. Ponadto codziennie 
osoby bezdomne mogą otrzymać 
koce, śpiwory, ciepłą odzież. W każ-
dy czwartek w MOPS, o godz. 
14.00 odbywają się spotkania gru-
py wsparcia dla osób bezdomnych. 
Bezdomni spotykają się z pracow-
nikiem socjalnym, funkcjonariu-
szami policji i straży miejskiej. 

Mają możliwość zgłoszenia swo-
ich potrzeb, wymiany informacji, 
umycia się.
Adresy najbliższych schronisk dla 
bezdomnych im. Brata Alberta:
– Nowy Staw, ul. Mickiewicza 32 

tel. 510-262-508;
– Gdańsk-Orunia, ul. Równa 14 

tel. 58-309-00-18;
– Szawałd 16 tel. 510-262-494;
– Smętowo, ul. Ogrodowa 1,
 tel. 58-561-90-32;
– Malbork, ul. Rolnicza 1,
 tel. 55-273-40-65.

Osoby bezdomne przebywające na 
terenie miasta w godzinach wie-
czornych i nocnych mogą otrzymać 
pomoc w formie schronienia 
w Ogrzewalni dla Osób Bezdom-
nych w Gdańsku przy ul. Podwale 
Grodzkie 2G. Bilet kredytowany 
na przejazd do ww. ogrzewalni wy-
dają funkcjonariusze Komendy 
Powiatowej Policji w Tczewie.

M.M.

Zmiany w rozkładach jazdy autobusów miejskich
W odpowiedzi na uwagi mieszkańców, skorygowany został rozkład jazdy autobusów miejskich. 
Kolejnej korekty możemy spodziewać się w marcu.

Pawła II w kierunku dworca – 
przepełnienie w obecnym kur-
sie o godz. 5:18 z Czyżykowa do 
Flextronicsu.

7.  Zmieniono na linii 6 godz. 
przyjazd autobusu do Oczysz-
czalni z godz. 20:04 na 18:50 – 
umożliwienie dojazdu do pracy 
na godz. 19:00.

8. Przyspieszono na linii 6 odjazd 
z dworca do ZWiK z godz. 6:44 
na godz. 6:39 – autobus przy-
jeżdżał opóźniony na następny 
kurs o godz. 7:04 z dworca, któ-
ry to kurs dowozi w drodze po-
wrotnej dowozi dzieci do szkół 
w mieście.

9.  Przyspieszono kurs na linii 9 o 
2 minuty, przyjeżdżający do 
dworca o godz. 7:00 – skomuni-
kowanie z autobusem linii 4 
odjeżdżający o godz. 7:00.

10. Przyspieszono o 15 minut 
kurs na linii 17 w niedzielę 
przyjeżdżający na ul. Sobie-

skiego o godz. 7:41 – na mszę 
o godz. 7:45.

11. Przyspieszono kurs na linii 12 
przyjeżdżający do dworca o godz. 
5:54 o 2 minuty – na pociąg do 
Gdańska o godz. 5:59.

12. Przyspieszono na linii 4 w nie-
dziele kurs z dworca z 5:29 na 
5:27 – możliwość dotarcia pla-
nowo do pracy na godz. 6:00 na 
Czyżykowie.

Opóźnione zostały też niektóre 
kursy na różnych liniach w ciągu 
dnia o 1 lub 2 minuty – dla lepsze-
go skomunikowania między auto-
busami. 

Z uwagi na sprzeczność niektó-
rych wniosków pasażerów, wza-
jemnie się wykluczających, nie 
można było przeprowadzić niektó-
rych korekt w rozkładach jazdy.

Aktualny rozkład jazdy można 
znaleźć na stronie: www.meteor.
tczew.pl

W związku z niskimi temperaturami, strażnicy miejscy oraz pracownicy Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Tczewie na bieżąco kontrolowali miejsca, gdzie przebywały osoby bez-
domne. Gdy temperatura spadła do kilkunastu i więcej stopni poniżej zera, Straż Miejska od-
bierała po kilka telefonów dziennie w sprawie osób bezdomnych. 

Punkt Karty Miejskiej przeniesiony

14 lutego 2012 r. Punkt Karty Miejskiej został przeniesiony na drugą stronę budynku dwor-
ca PKP (od strony poczty) – wejście do Punktu Karty Miejskiej od strony peronu 1.
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Tegoroczna akcja „Przygoda z przyrodą” zgromadziła 
w siedzibie Pracowni Edukacji Ekologicznej ponad 580 
uczestników z różnych placówek edukacyjnych na zaję-
ciach pt. „Pioruny bogów czyli pozytywna energia” w na-
wiązaniu do obchodzonego obecnie Roku Zrównoważo-
nej Energii dla Wszystkich. Uczestnicy zajęć dowiedzieli 
się jak właściwie gospodarować energią we własnych do-
mach oraz jak rozsądnie dobierać jej źródła. 

7 szkół podstawowych oraz Świetlica Środowiskowa „Oaza” wzięły 
udział w konkursie plastycznym pod hasłem „Opiekuj się i po-
magaj naszym zwierzętom w mieście”. O 157 nagród rzeczo-
wych zakupionych przez PEE walczyło aż 753 uczestników. W swo-
ich pracach dzieci wzięły pod uwagę zarówno bezdomne zwierzęta 
domowe, jak i ptaki oraz innych zwierzęcych „gości” w naszym mie-
ście. Nagrodzone prace trafi ły do Pracowni Edukacji Ekologicznej. 
W niektórych szkołach (np. w SP 5) zorganizowano wystawę po-
konkursową.

Dodatkowymi atrakcjami były wyjazdy na zajęcia terenowe lub 
edukacyjne (PEE dofi nansowała przejazd 760 uczestników). W ra-
mach tegorocznej akcji dzieci wzięły udział w wyjazdach m.in. do 
stadniny w Turzu, Centrum Hevelianum w Gdańsku czy na zaję-
cia edukacyjne do Akwarium Morskiego. 

Te grupy, które odwiedziły stadninę w Turzu (m.in. ze Szkoły 
Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 12 oraz ze Świetlicy 
Środowiskowej „Oaza”) miały możliwość bezpośredniego kontak-
tu z żywymi zwierzętami. Odbywała się tam jazda konna pod 
okiem instruktora. Dzieci mogły też poznać zasady opieki nad 
zwierzętami, sposób odżywiania i tryb życia koni. W czasie prze-
jażdżki bryczkami po lesie obserwowały tropy zwierząt leśnych 
oraz okazy roślin. Spędzając aktywnie czas na świeżym powie-
trzu, uczestnicy akcji „Przygoda z przyrodą” uczyli się poszano-
wania przyrody i obcowania z nią.

W ramach zajęć organizowanych przez Pracownię Edukacji Ekolo-
gicznej w poszczególnych szkołach, Tczew odwiedzili pracownicy 
naukowo-dydaktyczni Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdań-

BLISKIE SPOTKANIA Z PRZYRODĄ PODCZAS ZIMOW
WYCIECZKI, SPOTKANIA „ENERGETYCZNE” I „PSIE” K

Konfucjusz mawiał: „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, 
a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem”
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Środowisko

Zanieczyszczenie powietrza bije rekordy, a stężenie dwutlenku 
węgla w atmosferze w ciągu ostatnich dziesięciu lat wzrosło 

o blisko 20%, podaje Światowa Organizacja Meteorologiczna. Tym-
czasem, jak wynika z badań TNS OBOP przeprowadzonych na 
zlecenie Forum Rozwoju Efektywnej Energii, świadomość społecz-
na nt. wpływu wysokiej emisji gazów na zdrowie jest niska. Tylko 
30% Polaków dostrzega korzyści dla zdrowia wynikające z wdraża-
nia niskoemisyjnych rozwiązań energetycznych.

Źródłem groźnych dla zdrowia zanieczyszczeń powietrza 
oprócz zakładów przemysłowych i ruchu drogowego o dużym na-
tężeniu są przede wszystkim wykorzystywane na terenach pod-
miejskich i wiejskich lokalne źródła ciepła, takie jak piece opalane 
węglem, drewnem czy olejem opałowym. Tymczasem większość 
Polaków nie dostrzega konieczności eliminowania wysokoemisyj-
nych źródeł energii i zastępowania ich ekologicznymi i bardziej 
przyjaznymi dla zdrowia i środowiska.

Szkodliwe substancje emitowane do atmosfery zauważalne są 
szczególnie zimą. Zanieczyszczenia widać gołym okiem na śniegu, 
na który opadają. Codzienne wdychanie tych gazów może wywoły-
wać szereg objawów chorobowych. Najczęściej są to uszkodzenia 
błony śluzowej dróg oddechowych, których następstwem są częst-
sze infekcje układu oddechowego oraz zaostrzenie objawów prze-
wlekłych chorób płuc. Efektem może być także przedwczesne sta-
rzenie się płuc, zmniejszenie ich pojemności, a tym samym skrócenie 
długości życia. 

Alternatywą dla wysokoemisyjnych i szkodliwych dla zdrowia 
paliw i źródeł energii jest zastosowanie nowoczesnych, bezpiecz-
nych i przyjaznych rozwiązań energetycznych, takich jak gazowe 
pompy ciepła, systemy mikrokogeneracji czy też solarne systemy 
hybrydowe współdziałające z paliwami niskoemisyjnymi, np. ga-
zem płynnym (LPG). 

ŹRÓDŁO: FORUM ROZWOJU EFEKTYWNEJ ENERGII 

• Termin nadsyłania prac konkursowych na „Przyrodnicze 
zmagania z ortografi ą” upłynął 10 lutego 2012. Przypomina-
my szkołom o zgłaszaniu swoich reprezentacji do II etapu ww 
konkursu (do 8.03.2012), który odbędzie się 15 marca o godzi-
nie 12:00 w Centrum Edukacji Dorosłych w Tczewie.

• Termin nadsyłania prac na konkurs „Z ekologią za pan brat” 
upłynął 17 lutego 2012.
Pełną listę laureatów obydwu konkursów opublikujemy w  mar-

cowym numerze Panoramy Miasta oraz na naszej stronie www.

ANNA PEICHERT

Zimą drastycznie rośnie 
zanieczyszczenie powietrza

UWAGA UCZESTNICY 
XII edycji konkursu literacko-
przyrodniczego „Z ekologią za pan 
brat” oraz V edycji „Przyrodniczych 
zmagań z ortografią”

WISKA 2012 – EKSPERYMENTY, 
KONKURSY

skiego: prof. UG dr hab. Piotr Rutkowski i dr Joanna Mytnik-
Ejsmont. Przeprowadzili oni cały szereg niezapomnianych lekcji 
w ramach edukacji przyrodniczej, na których uczniowie mogli 
samodzielnie przeprowadzać zaskakująco proste acz niebanalne 
eksperymenty fi zyczne, chemiczne. Dzieci uczyły się przez zabawę, 
wykorzystując własną kreatywność i naturalną ciekawość świata. 
Obserwacja i eksperyment edukacyjny to najważniejsze metody 
poznawania w naukach przyrodniczych, a zajęcia pn. „Czas na 
eksperyment!” w niekonwencjonalny sposób pokazały dzieciom 
wiele ciekawych zjawisk przyrodniczych i zachęciły uczestników do 
stawiania pytań i samodzielnych poszukiwań. W tej serii zajęć 
uczestniczyło ponad 400 dzieci (od klasy II do VI).

Pracownia Edukacji Ekologicznej serdecznie dziękuje organiza-
torkom zimowego wypoczynku w placówkach oświatowych za 
pomysły i wspólną realizację uzgodnionych propozycji. Dziękuje-
my paniom:
Annie Bartoszewskiej z SSP 2
Joannie Karczmarczyk z SP 5
Monice Podjackiej z SP 7
Annie Steinke z SP 8
Bożenie Czerwińskiej z SP 10
Izabeli Rezmer oraz Edycie Nobis z SP 11
Aleksandrze Maniuk z SP 12
Zofi i Daneckiej ze świetlicy „Oaza”

ANNA PEICHERT

Galeria zdjęć z „Czas na eksperyment!” znajduje się na stronie 
www.pee.tczew.pl 
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TCZEW, KTÓREGO DZIŚ JUŻ NIE MA (część czwarta)
PLAC HALLERA – DOKOŃCZENIE

W trzeciej części wędrówki 
śladami miejsc, których już 

w naszym mieście nie ma, opisa-
ny został ratusz, do którego przy-
legało kilka kamienic, które 
spłonęły w maju 1916 r. Poniżej 
prezentujemy rysunek technicz-
ny jednej z nich.

W tym numerze „Panoramy 
Miasta” jeszcze przez chwilę zo-
staniemy na staromiejskim Ryn-
ku. Być może niejedną osobę zdzi-
wi puste miejsce obok kamienicy 
nr 20. Niegdyś stał tam budynek 
mieszkalny, którego pierwszym 
właścicielem odnotowanym 
w księgach gruntowych był Gre-
gor Roth (od końca XVI wieku do 
1609 roku). Następnie dom nale-
żał do Barthela Beyera i wówczas 
w źródłach został zawarty opis 
o złym stanie technicznym nale-
żącego do działki browaru, 
wzmiankowana też jest studnia 
(lub źródło). Jeżeli prześledzimy 
strukturę zawodową właścicieli 
tej działki, to w przeważającej 
większości byli to kupcy. W tym 
domu mieszkali również ważni 
urzędnicy, np. w osiemnastym 
wieku: burmistrz Christian Wal-
dau, burmistrz sądowy Johann 
Jakob Nax. Jeżeli przejdziemy do 
czasów już nieco nam bliższych, to 
w latach 1888-1915 właścicielem 
był piekarz Grabowski, po nim 
przez trzy lata – kupiec Richard 
Konopatzki, a następnie aż do 
1921 roku – Karl Eisenack, przed-
stawiciel tegoż samego zawodu co 
jego poprzednik. Następnie do 
drugiej wojny światowej kamieni-
ca należała do Agnieszki Belau, 
która była z kolei żoną… kupca. 
Wówczas mieściła się tu restaura-
cja drugiej klasy. Jeżeli chodzi 
o informacje natury technicznej, 
to warto zaznaczyć, że pod koniec 
XIX wieku powiększono okno wy-
stawowe na parterze budynku, 
a w 1914 roku przebito okno wysta-
wowe od strony ulicy Krótkiej oraz 
drzwi i okno. Dziś kamienicy nr 19 
już nie ma, zachowana jest tylko 
działka z zasypanymi piwnicami.

Oglądając kamienice na placu 
Hallera warto też spojrzeć na to, 
co znajdowało się niejako od zaple-
cza. I tu wspomnę chociażby o za-
bytkowym spichrzu zbudowanym 
z tzw. pruskiego muru, który stał 
na działce: Rynek 13/Lipowa/Ry-
backa. Jan Mrozek w swoich 
wspomnieniach o Tczewie nade-
słanych na konkurs organizowa-
ny przez Bibliotekę w 1985 roku 
jako datę rozbiórki magazynu po-
dał 1968 rok. Nie był to jedyny 
spichrz należący do tej działki. 
Drugi zbudowano w 1889 roku.

Na podstawie:
P.P. Pracownia Konserwacji Zabytków 
Oddział w Toruniu Pracownia Doku-
mentacji Naukowo-Historycznej, Stu-
dium historyczno-urbanistycznego mia-
sta Tczewa, Toruń 1980, t. XII, XV.

M. K.
SEKCJA HISTORII MIASTA 

MBP W TCZEWIE

Szkic jednej z kamienic przylegających do ratusza, 1910 r.
Ze zbiorów Archiwum Zakładowego UM w Tczewie

Nieistniejąca kamienica na Rynku nr 19, ok. 1960 r. Źródło: „Projekt uporządkowania miasta Tczewa 
w latach 1962-1965” w zbiorach MBP w Tczewie

Pusta działka na placu Hallera nr 19

Usytuowanie starego spichlerza, 1922 r. 
Ze zbiorów Archiwum Zakładowego UM w Tczewie

Stary spichlerz na jubileuszowym exlibrisie. Ze zbiorów MBP w Tczewie
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22 uczestników wzięło udział 
w konkursie na „Najładniej-
szy wystrój świąteczny”. Kon-
kurs zorganizowany przez 
Urząd Miejski w Tczewie od-
był się po raz pierwszy. 

W kategorii budynków wielomiesz-
kaniowych (balkony) wpłynęło 18 
zgłoszeń, w kategorii domów jedno-
rodzinnych – 2, w kategorii witryn 
sklepowych również 2.

Zgłoszone miejsca obejrzała ko-
misja konkursowa w składzie: 
Adam Burczyk, wiceprezydent 
Tczewa oraz Iwona Base i Ewa 
Banaszak z Wydz. Spraw Komu-
nalnych UM. Uroczyste wręczenie 
nagród odbyło się 9 lutego w Urzę-
dzie Miejskim w Tczewie.

M.M.

Konkurs rozstrzygnięty

Nagrody za najpiękniejszy wystrój świąteczny

Adam Burczyk, wiceprezydent Tczewa wręcza nagrodę Marcie 
Muszyńskiej
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w kategorii budynków 
wielomieszkaniowych – balkony

I miejsce – Anna Kiszel, Łu-
kasz Kowalczuk 

 (ul. Saperska 11)
I miejsce – Lech Nagórski 
 (ul. Rokicka 20C)
II miejsce – Jerzy Kiszel 
 (ul. Saperska 11)
II miejsce – Liliana Wasyluk 

(ul. Sambora 4)
III miejsce – Felicja Maciejew-

ska (ul. Jedn. Narodu 13)

III miejsce – Lidia Kielich  
 (ul. Woj. Polskiego 13A)
III miejsce – Roman Dubiela 

(ul. Saperska 11)

Ponadto podziękowania z udział 
w konkursie otrzymali: 
Teresa Myszk, Krystyna Czapska, 
Kazimierz Langmesser, Maria 
Mech, Roman Dubiela, Maria i Ed-
mund Pek, Mariusz Bordo, Kata-
rzyna Szczepańska, Natalia Herold, 
Tadeusz Grenz, Honorata i Rafał 
Wiśniewscy, Michał Urbański. 

w kategorii budynków 
jednorodzinnych

I miejsce – Hanna Radomska 
(ul. Reja) 

Podziękowanie otrzymali Bar-
bara i Witold Mocarscy.

w kategorii witryny sklepowe
I miejsce – Galeria SYLWIA 

ul. Mickiewicza 1
II miejsce – Delikatesy Mono-

polowe Marta Muszyńska 
ul. Jar. Dąbrowskiego 17.

Wyniki konkursu

Centrum Kultury i Sztuki 
zaprasza wszystkie Panie 
na koncert przygotowany 
z okazji Dnia Kobiet – „Dla 
Was gramy piękne damy”. 
Koncert odbędzie się 8 mar-
ca o godz. 18.00 w CKiS. 

Koncert „Dla Was gramy piękne 
damy” to zbiór największych 
przebojów operetkowych i musi-
calowych wykonywanych przez 
solistów Teatru Muzycznego 
w Poznaniu. Wśród wykonaw-
ców koncertu usłyszymy Danie-
la Kustosika /baryton/, Karolinę 
Garlińską /sopran/, Bartosza 
Kuczyka /tenor/, oraz Agnieszkę 
Wawrzyniak /sopran/.

Ponadto w koncercie zaprezen-
tują się soliści zespołu baletowego 

DLA WAS GRAMY PIĘKNE DAMY
Teatru Muzycznego w Poznaniu . 
Koncert poprowadzi dyrektor na-
czelny i artystyczny Teatru – Da-
niel Kustosik .

W programie nie zabraknie 
takich przebojów jak „Wielka sła-
wa to żart”, „Lat 20 miał mój 
dziad”, „Usta milczą, dusza śpie-
wa” czy „Serce”. 

Organizatorzy chcą zaprezen-
tować tczewskiej publiczności 
program, z którego zadowolone 
będą tego dnia nie tylko damy, ale 
i towarzyszący im w tym szczegól-
nym dniu panowie 

Bilety w cenie 20 i 25 zł można na-
być w kasie CKiS (ul. Kard. Wy-
szyńskiego 10), rezerwacje pod nr 
tel. 58 531 07 07 wew. 34.

Marzec 2012
Z kalendarza imprez
• 8.03 – Spektakl na Dzień Kobiet, miej-

sce i organizator: CKiS (patrz obok)
• 8.03 – Spotkanie literackie z cyklu 

„Porozmawiajmy o książce” – Maria 
Czubaszek, godz. 17.00, miejsce 
i organizator: Fabryka Sztuk, ul. 30 
Stycznia 4;

• 17.03 – Ogólnopolski Turniej Tańca 
Towarzyskiego o Puchar Prezydenta 
Tczewa, miejsce i organizator: CKiS;

• 20.03-20.04 – Wystawa rzeźby Mał-
gorzaty Kręckiej-Rozenkranz, miej-
sce i organizator: Fabryka Sztuk;

• 21.03 – I Dzień Wiosny w Fabryce 
Sztuk, miejsce i organizator: Fabry-
ka Sztuk;

• 31.03 – Koncert Wiosenny – Graży-
na Brodzińska i Orkiestra Le Quattro 
Stagioni, miejsce i organizator: CKiS;

• Eliminacje do Ogólnopolskiego 
Konkursu Recytatorskiego, miejsce 
i organizator: CKiS;

• Muzyczny Ogród Sztuk, miejsce: 
Dom Organizacji Pozarządowych 
(pl. Św. Grzegorza 5), organizator: 
TTK Brama;

• Program autorski z cyklu „Ogrody 
Sztuk”. Poezja śpiewana, miejsce: 
Dom Organizacji Pozarządowych 
(pl. Św. Grzegorza 5), organizator: 
TTK Brama;

• Obchody Międzynarodowego Dnia 
Pracy Socjalnej, miejsce: Forum ini-
cjatyw Społecznych (ul. Łazienna 5), 
organizator: MOPS;

• Z kobietami o kobietach. Spotkanie 
kameralne dla pań, miejsce i organi-
zator: Spółdzielczy Dom Kultury (ul. 
Żwirki 49);

• Wiosenny turniej warcabowy dla dzieci 
i młodzieży, miejsce i organizator: Spół-
dzielczy Dom Kultury (ul. Żwirki 49)
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