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WANDALE NISZCZĄ TCZEW

POTŁUCZONE LATARNIE, porozbijane kwietniki, zniszczone tabliczki z nazwami 
ulic, skradzione metalowe krążki w chodnikach, które znakowały szlaki 
spacerowe na Starym Mieście � to tylko niektóre z efektów działalności 
wandali. Zjawisko wandalizmu jest niestety powszechne, ale trudniej jest 
niszczyć i demolować, gdy nie ma na to społecznego przyzwolenia. Reagujmy, 
bo to nasza wspólna sprawa � czasami wystarczy zwrócić uwagę, 
innym razem zatelefonować do Straży Miejskiej (986) lub na policję 
(997). NIECH WANDALE NIE CZUJĄ SIĘ W TCZEWIE BEZKARNI! 
Straty wywołane bezmyślnym niszczeniem wspólnego mienia sięgają wielu 
tysięcy złotych. Wprawdzie szkody są systematycznie naprawiane, ale wszyst-
ko to z naszych wspólnych pieniędzy. 

Ozdobne krążki w chodnikach wyznaczające Drogę Widokową stały się łupem wandali

Wszystkim tczewianom Wszystkim tczewianom 
i ich bliskim i ich bliskim 

zdrowych i spokojnych zdrowych i spokojnych 
Świąt Wielkanocnych, Świąt Wielkanocnych, 

serdecznych spotkań rodzinnych, serdecznych spotkań rodzinnych, 
jak najwięcej optymizmu jak najwięcej optymizmu 

i pogody ducha, i pogody ducha, 
w imieniu w imieniu 

Samorządu Miasta Tczewa,Samorządu Miasta Tczewa,

życzążyczą

Mirosław Pobłocki
Prezydent Tczewa

Mirosław Augustyn
Przewodniczący Rady Miejskiej 
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XVIII SESJA
Porządek obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Tczewie

na dzień 29 marca 2012 r. (czwartek) 
o godz. 10.00  w sali konferencyjnej im. F. 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 23 lutego 

2012 r. 
5.  Wręczenie nagrody w konkursie organizowanym przez Getin Bank 

na slogan promujący miasto Tczew.
6.  Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za marzec 

2012 r. 
7.  Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych w okresie od 

23 lutego do 28 marca 2012 r.
II . CZĘŚĆ DRUGA:
8.  Wybór ławników do sądów powszechnych � wybory uzupełniają-

ce do Sądu Okręgowego w Gdańsku:
a) wystąpienie przewodniczącej zespołu ds. zaopiniowania kandydatów, 
b) podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do 

przeprowadzenia wyboru ławników do sądów powszechnych 
i ustalenia regulaminu tajnego głosowania � wybory uzupełnia-
jące do Sądu Okręgowego w Gdańsku,

c) głosowanie tajne.
9.  Przedstawienie protokołu z przeprowadzonej kontroli przez ze-

spół kontrolny Komisji Rewizyjnej dotyczącej windykacji należno-
ści za lata 2007-2010. 

10. Informacja z realizacji zadań statutowych realizowanych przez 
TCSiR w 2011r. z podziałem na obiekty, z wyszczególnieniem po-
niesionych kosztów i zysków, 

11. Informacja z realizacji zadań statutowych realizowanych przez 
MBP, CKiS oraz Fabrykę Sztuk w 2011 r.

12. Informacja z przebiegu �Nieobozowej Akcji Zima 2012�
13. Sprawozdanie z wykonania planu pracy Pracowni Edukacji Eko-

logicznej za 2011 rok.
14. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 14.1 stwierdzenia wyboru ławników do sądów powszechnych � 

wybory uzupełniające do Sądu Okręgowego w Gdańsku,
14.2 powołania Komisji do zniszczenia dokumentów złożonych 

przez kandydatów na ławników do sądów powszechnych na 
kadencję 2012-2015 � wybory uzupełniające do Sądu Okręgo-
wego w Gdańsku,

14.3 przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znaj-
dujących się na terenie administracyjnym miasta Tczewa,

14.4 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego pla-
nu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecz-
nych w mieście Tczewie na rok 2012,

14.5 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Miejskiej Tczew,

14.6 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Tczewa,

14.7 przystąpienia do Stowarzyszenia �Żuławy� z siedzibą w No-
wym Dworze Gdańskim, 

14.8 ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających 
powyżej 4,5 proc. alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych 
do spożycia poza miejscem sprzedaży. 

15. Zgłaszanie interpelacji i zapytań oraz wniosków.
16. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia.

Porządek sporządzono 12 marca 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 marca 2012 r. w Tczewie zameldowane były 59 603 osoby, w tym 
58 363 na pobyt stały i 1240 na pobyt czasowy. Od początku lute-
go 2012 r. przybyło 135 mieszkańców miasta.

ILU NAS JEST?

Aktualności

Ma 56 lat. W Radzie Miejskiej Tczewa pracuje 
od 2002 roku. W kadencji 2002-2006 oraz 

2006-2010 działał w Komisji Gospodarczej (w ka-
dencji 2006-2010 był jej przewodniczącym) i Komi-
sji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej. W ka-
dencji 2010-2014 pełni funkcję przewodniczącego 
Rady Miejskiej.

Jest bezpartyjny, do Rady Miejskiej startował 
z listy �Porozumienie na Plus�, reprezentuje wybor-
ców z osiedli Czyżykowo, Górki oraz Kolejarz. 

W pracy samorządowej stawia na rozwój Tczewa i poprawę komfortu 
życia mieszkańców. Zależy mu, aby Tczew był miastem przyjaznym dla 
przedsiębiorców. Jest przeciwnikiem podziałów politycznych, które na 
szczeblu samorządu lokalnego nie służą konstruktywnej pracy. 

Jest absolwentem Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Gdań-
sku, pracował jako nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 11 w Tczewie, 
w Powiatowym Ośrodku Sportu, a od 1981 r. zajął się działalnością go-
spodarcza. Od 4 lat � na emeryturze.

Żona Ewa jest nauczycielką matematyki. Ma dwoje dzieci � córka 
Magda (26 lat) pracuje, syn Kamil (20 lat) jest studentem Politechniki 
Gdańskiej.

Pasje i zainteresowania M. Augustyna łączą się ze sportem i rekre-
acją. Aktywnie uprawia narciarstwo, gra w piłkę nożną, piłkę ręczną, 
nurkuje. Jest wiceprezesem Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Piłki 
Ręcznej oraz prezesem Nauczycielsko-Środowiskowego Stowarzyszenia 
Sportowego BELFER.

Mirosław Augustyn pełni dyżur radnego w środy 
w godz. 15.30-16.30 w Biurze Rady Miejskiej. 
Adres mailowy: augustyn.prm@gmail.com

Od marca wpływając Wisłą do Tczew żeglarze widzą baner infor-
macyjny tzw. witacz. Na tablicy znajduje się nazwa miasta oraz jego 

herb i logo przystani. Dzięki temu nikt przybywający do Tczewa od stro-
ny Wisły nie ma wątpliwości, w jakim miejscu się znajduje.
�Witacz� to inicjatywa Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji.

KTO JEST KIM W RADZIE MIEJSKIEJ
Mirosław Augustyn

�WITACZ� NA PRZYSTANI
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Aktualności

12 kwietnia w Fabryce 
Sztuk otwarta zostanie wy-
stawa historyczno-podróż-
nicza �Z Forsterami i Co-
okiem na kraniec świata�. 

� Głównym celem ekspozycji jest 
przybliżenie mieszkańcom Tczewa 
i odwiedzającym nas turystom hi-

" ZMIANY W KOMISJACH

Podczas lutowej sesji Rady Miej-
skiej podjęto uchwały dotyczące 
zmian w składach komisji stałych 
rady. Do Komisji Polityki Gospo-
darczej dołączyła Ewa Czochór 
(PO), a do Komisji Rewizyjnej � 
Kazimierz Mokwa (PO).

" DENARY OD TMZT
Bank Spółdzielczy, Józef Tu-
rzyński oraz Tadeusz Wrycza 
otrzymali �Denar Tczewski � Sam-
borową Podziękę� � honorowe na-
grody Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Tczewskiej przyznawane za 
wybitne i szczególnie efektywne 
wspieranie działalności statutowej 
organizacji. Nagrody wręczono 
podczas Walnego Zebrania Człon-
ków TMZT, 7 marca br. 

Nagrodą jest specjalnie wyko-
nany dyplom honorowy z trwale 
dołączoną powiększoną do średni-
cy ok. 30 mm repliką denara tczew-
skiego bitego w latach 1260-1276 
przez księcia Sambora II w menni-
cy zamkowej � tłumaczy Eleonora 
Lewandowska, prezes TMZT.

Takie wyróżnienie wcześniej 
uzyskali Roman Landowski, Ste-
fan Kukowski, Marian Kamiński, 
Czesław Glinkowski, Romuald 
Wentowski, Antonina Witosińska, 
Jerzy Graban i Stefan Mrozek.

" 20 LAT TRSOWA
Nadwiślański Klub Krajoznaw-
czy �TRSOW� obchodził 20 lat 
działalności. W tym czasie odbyto 
642 wędrówki turystyczne poko-
nując 8664 km z udziałem ok. 
7000 osób. Wśród wyróżnień przy-
znanych z okazji jubileuszu przez 
Zarząd Główny PTTK należy wy-
mienić Medal za Pomoc i Współ-
pracę dla Fabryki Sztuk w Tcze-
wie oraz Złotą Honorową Odznakę 
PTTK dla Nadwiślańskiego Klu-
bu Krajoznawczego �TRSOW�, 
a wśród wyróżnień klubowych 
przyznanie tzw. Złotego Kompasu 
za udział w największej ilości wę-
drówek pieszych w ostatnim pię-
cioleciu, które otrzymała Eugenia 
Hegele (115 wędrówek). 

KRÓTKO

Rusza sezon inwestycyjny. 
Ogłoszony został już prze-
targ na budowę boiska Orlik 
2012 przy Szkole Podstawo-
wej nr 10 oraz na przebudo-
wę budynku przy ul. Kaszta-
nowej 2, który zostanie 
przystosowany do potrzeb 
m.in. klubu młodzieżowego 
Przystań. Znamy już Þ rmę, 
która dokończy budowę szla-
ków w ramach projektu re-
witalizacji Starego Miasta.
" PRZEBUDOWA BUDYNKU 

PRZY UL. KASZTANOWEJ 2
Ogłoszony został przetarg na prze-
budowę budynku przy ulicy Kasz-
tanowej 2 w Tczewie (wykonanie 
w systemie zaprojektuj i wybuduj). 
Zadanie obejmuje przebudowę ist-
niejącego budynku, w którym do 
tej pory znajdowały się wymienni-
ki ciepła, na klub młodzieżowy. 
Przebudowany budynek będzie 
składał się z dwóch wyodrębnio-
nych części, rozdzielonych od sie-
bie istniejącą wewnętrzną ścianą 
konstrukcyjną i posiadał oddziel-
ne wejścia. W części pierwszej 
będą pomieszczenia biurowe wraz 
z węzłem sanitarnym, w części 
drugiej m.in. pomieszczenia na 
klub młodzieżowy.

Na przetarg wpłynęło 7 ofert � 
od firm z Tczewa, Poznania, Gdań-
ska, Kwidzyna i Pruszcza Gd. 
" BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
Rozstrzygnięty został przetarg na 
,,Budowę kanalizacji deszczowej 
w ulicy Czerwonego Kapturka 
i przebudowę kanalizacji deszczo-
wej w ulicy Nowej z uwzględnie-
niem odprowadzenia wód z części 
ulicy Samborówny w Tczewie��. Do 
Urzędu Miejskiego wpłynęło 9 
ofert. W postępowaniu przetargo-
wym jako najkorzystniejszą ceno-
wo ofertę wybrano ofertę elbląskiej 
Þ rmy Drozd Centrum Techniki, 
która wykona zadanie za 464 tys. 
zł. Termin wykonania inwestycji: 
13 lipca br.

Przetargi ogłoszone � wkrótce 
ruszą miejskie inwestycje

" BOISKO ORLIK 2012 PRZY SP 10
Ogłoszony został przetarg na wy-
konanie boisk sportowych przy 
Szkole Podstawowej nr 10 w Tcze-
wie w ramach budowy kompleksu 
Moje boisko � Orlik 2012.

Inwestycja obejmuje:
�  budowę boiska do piłki nożnej 

(wraz z odwodnieniem) o wy-
miarach 30 m x 62 m o po-
wierzchni 1860 m2 z nawierzch-
nią � sztuczna trawa. 

�  budowę boiska wielofunkcyjne-
go (wraz z odwodnieniem) o wy-
miarach: � 19,1 m x 32,1 m 
o powierzchni 613,11 m2 z na-
wierzchnią poliuretanową. 
Zadanie obejmuje również wy-

posażenie do piłki nożnej, koszyko-
wej, siatkówki, wykonanie ogro-
dzenia, oświetlenia terenu, drogi 
dojazdowej wraz z parkingiem, 
chodników oraz budowę budynku 
sanitarno-szatniowego. 
" PLANTY STAROMIEJSKIE 

(REWITALIZACJA)
Na przetarg dotyczący budowy 
odcinka szlaku fortecznego 
i szlaku spacerowego wpłynęło 5 
ofert. Wybrano Przedsiębiorstwo 
Drogowo-Budowlane TRAKT 
z Gdańska, które wykona zada-
nie za blisko 1,6 mln zł.

W ramach szlaku fortecznego 
wykonany zostanie tarasowy punkt 
widokowy przy ul. Rybackiej (miej-
sce, gdzie w ub. r. prace zostały 
wstrzymane z uwagi na badania ar-
cheologiczne). W ramach szlaku spa-
cerowego powstanie m.in. miejsce 
spotkań młodzieży, ścieżka spacero-
wa wzdłuż parku CKiS, plac Sambo-
ra (przy kaplicy w okolicy ul. Ks. Ście-
giennego � na trzech poziomach 
zaprojektowano place z ławkami, cią-
gi spacerowe i skwery zieleni). 

Projekt jest dofinansowany z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Woj. 
Pomorskiego na lata 2007-2013.

***
Z ważniejszych inwestycji jeszcze 
w tym roku czeka nas przebudowa 
ul. Jagiellońskiej (tzw. fabryka do-
mów), ul. Obr. Tczewa, ul. Spółdziel-
czej, budowa pomostu cumownicze-
go w ramach projektu �Pętla 
Żuławska� (dokończenie), przebudo-
wa budynków przy u. Mickiewicza 
18, Zamkowej 16, Rybackiej 8, reali-
zacja portalu Wrota Tczewa, budowa 
boiska lekkoatletycznego przy SP 10, 
termomodernizacja SP 12, Gimna-
zjum nr 1 i CKiS, wykonanie izolacji 
przeciwwilgociowej w SSP 2, budo-
wa boiska wielofunkcyjnego na Os. 
Witosa, budowa skateparku.

M.M.

Orlik przy SP 10, będzie trzecim po SP 11 i SSP 2 ( na zdjęciu) tego 
typu boiskiem wybudowanym przez samorząd miasta Tczewa.

�Z Forsterami i Cookiem na kraniec świata�
storii rodu Forsterów, który osiedlił 
się w Tczewie na przełomie XVII i 
XVIII w. � zaprasza Alicja Ga-
jewska, dyrektor Fabryki Sztuk. 
� Wystawa koncentruje się głównie 
wokół drugiej wyprawy Jamesa 
Cooka dookoła świata, w której 
brali udział Jan Reinhold Forster 
i jego syn Jerzy Adam, znani po-

dróżnicy i wielcy odkrywcy. Będzie 
to wspaniała ekspozycja. Pokaże-
my sceny rodzajowe z życia zarów-
no Forsterów, jak i ludów przez nich 
odkrywanych. Odwzorujemy frag-
ment żaglowca HMS Resolution, 
na którym odbyła się podróż For-
sterów i Cooka. Zaprezentujemy 
oryginalne eksponaty z epoki. 

Wystawę wzbogacą nowoczesne 
techniki multimedialne. Interak-
tywna podłoga i globus oraz stanowi-
ska komputerowe z grą edukacyjną 
dla dzieci i młodzieży będą stanowić 
dodatkową atrakcję. Komisarzem 
wystawy jest Józef Ziółkowski.

Wystawa czynna będzie do 
końca 2014 r.
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Tczew jest tym bardziej zaintere-
sowany nowymi rozwiązania-

mi, ponieważ to tu właśnie powsta-
je Regionalny Zakład Utylizacji 
Odpadów, do którego, zgodnie 
z Wojewódzkim Planem Gospodar-
ki Odpadami, trafiać będą śmieci z 
23 gmin z pięciu powiatów. 

� Województwo pomorskie zo-
stało podzielone na siedem regio-
nów gospodarki odpadami, każdy 
z nich obejmuje obszar liczący co 
najmniej 150 tys. mieszkańców 
lub gminę z przynajmniej 500 tys. 
mieszkańców � tłumaczyła Anna 
Korzeniowska, zastępca dyrek-
tora Departamentu Środowiska 
i Rolnictwa w Urzędzie Marszał-
kowskim. � Tczew został zaliczo-
ny do tzw. Regionu Wschodniego, 
który obsługiwany będzie przez 
dwa zakłady utylizacji odpadów 
� w Tczewie (Rokitki) oraz w Gil-
wie Małej (powiat kwidzyński). 
Obszar ten obejmuje łącznie ok. 
340 tys. mieszkańców. 

Zakład w Gilwie już funkcjonu-
je, natomiast zakład w Rokitkach 
jest jeszcze w budowie. Jak powie-
działa A. Korzeniowska, tylko do 
czasu zakończenia tczewskiej in-
westycji, na tym terenie mają pra-
wo funkcjonować inne zakłady 
(tzw. instalacje zastępcze). 

Nowa ustawa weszła w życie 
z dniem 1 stycznia 2012 r. O zmia-
nach, które czekają gminy w związ-
ku z jej przyjęciem mówiła Sabina 

Jest nowa ustawa, będą zmiany 

GOSPODARKA ODPADAMI W GMINACH

Kowalska z firmy Konsulting In-
westycyjny i Środowiskowy. 

Nowe obowiązki gmin wyni-
kające z ustawy to:
�  zapewnienie budowy, utrzy-

mania i eksploatacji własnych 
lub wspólnych z innymi gmi-
nami regionalnych zakładów 
do przetwarzania odpadów ko-
munalnych

�  objęcie przez system gospodaro-
wania odpadami komunalny-
mi wszystkich właścicieli nieru-
chomości na terenie gminy 

�  nadzór nad gospodarowaniem 
odpadami komunalnymi, 
w tym nad realizacją zadań 
powierzonych podmiotom od-
bierającym odpady komunalne 
od właścicieli nieruchomości

�  ustanowienie selektywnego 
zbierania odpadów komu-
nalnych obejmującego co 
najmniej: papier, metal, two-
rzywo sztuczne, szkło i opa-
kowania wielomateriałowe 
oraz odpady komunalne ule-
gające biodegradacji

�  tworzenie punktów selektyw-
nego zbierania odpadów komu-
nalnych w sposób zapewniający 
łatwy dostęp dla wszystkich 
mieszkańców gminy, w tym 
wskazanie miejsc, gdzie mogą 
być prowadzone zbiórki zużyte-
go sprzętu elektrycznego i elek-
tronicznego pochodzącego z go-
spodarstw domowych

�  zapewnienie odpowiednich po-
ziomów recyklingu, przygoto-

wania do ponownego użycia 
i odzysku innymi metodami 
oraz ograniczenia masy odpa-
dów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych
do składowania

�  prowadzenia działań informa-
cyjnych i edukacyjnych w zakre-
sie prawidłowego gospodarowa-
nia odpadami komunalnymi, w 
szczególności w zakresie selek-
tywnego zbierania odpadów ko-
munalnych.
Gmina, na mocy ustawy, 

przejmuje obowiązki właścicieli 
nieruchomości, gdzie zamieszku-
ją mieszkańcy � w zakresie od-
bierania odpadów komunalnych.
W ciągu 12 miesięcy od wejścia 
w życie ustawy (ale z mocą obo-
wiązującą nie później niż 18 mie-
sięcy od dnia wejścia w życie usta-
wy � czyli do lipca 2013 r.) gmina 
musi przyjąć uchwały dotyczące:
�  regulaminu utrzymania czy-

stości i porządku w gminie
�  stawek opłat za gospodarowa-

nie odpadami komunalnymi
�  terminu, częstotliwości i trybu 

uiszczania tych opłat
�  wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty
�  szczegółowego sposobu i zakre-

su świadczenia usług (ilość od-
padów, częstotliwość odbioru, 
sposób świadczenia usług przez 
punkty selektywnego zbierania 
usług komunalnych).

M.M.

Ceny w roku 2012 dla poszcze-
gólnych grup odbiorców (ceny 

i stawki netto) wynoszą odpo-
wiednio:

Wysokość opłat za 1 m3 wody oraz 
opłat stałych:

1. gospodarstwa domowe, sfera 
niematerialna, sfera produkcji 
materialnej m � 2,75 zł/m3

2.  stała opłata abonamentowa na 
jednego odbiorcę na miesiąc

�  za gotowość qhnom ≤3,5 m3/h: 
2,31 zł/odb./mies.

�  za gotowość qhnom >3,5 m3/h, 

Od 1 kwietnia � zmiana opłat za wodę i ścieki

< 20,0 m3/h: 53,31 zł/odb./mies.
�  za gotowość qhnom ≥ 20,0 m3/

h: 203,14 zł/odb./mies.
Wysokość opłat za 1 m3 ścieków:
1. gospodarstwa domowe i sfera pro-

dukcji niematerialnej: 3,84 zł/m3

2. sfera produkcji materialnej: 
6,20 zł/m3

Zgodnie z uchwałą, nowe tary-
fy obowiązywać będą do 31 marca 
2013 r. 
Taryfy proponowane na okres 
1.04.2012 r. do 31.03.2013 r. w porów-
naniu z obecnie obowiązującymi:

a)  wzrosną o 16 groszy na 1 m3 
dostarczonej wody , tj. o 6%,

b)  nie wzrosną opłaty abonamen-
towe � dla wodomierzy qhnom 
≤ 3,5m3/h

c)  wzrosną opłaty abonamentowe:
�  dla wodomierzy qhnom > 

3,5 m3/h < 20,0m3/h o 3,16 zł 
na miesiąc, tj.  o 6%

� dla wodomierzy qhnom > 20,0 
m3/h o 25,54 zł na miesiąc, tj. 
14%

d)  wzrosną o 9 groszy na 1m3 
odebranych ścieków dla go-
spodarstw domowych i stre-

fy produkcji niematerialnej, 
tj. o 2%

e)  wzrosną o 21 groszy na 1 m3 ode-
branych ścieków dla strefy pro-
dukcji materialnej, tj. o 4 proc.
Na takie ukształtowanie się 

poziomu cen i stawek opłat rzutuje 
w zasadniczy sposób wzrost kosz-
tów ponoszonych przez spółkę 
ZWiK, a także realizowane przez 
nią remonty i inwestycje. 

Cała uchwała dostępna jest 
na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej: www.bip.tczew.pl oraz 
w Biurze Rady Miejskiej UM.

O zmianach, do których samorządy obliguje nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach rozmawiano podczas konferencji w Urzędzie Miejskim w Tczewie. Wzięli w nim 
udział przedstawiciele ponad 20 samorządów oraz Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. 

Podczas lutowej sesji radni uchwalili nowe stawki opłat za wodę i odprowadzanie ścieków. 
Stawki za wodę wzrosną o 6 proc. (o 16 gr. za 1 m3), a za odprowadzanie ścieków wzrost wynosi 
od 2 proc. (gospodarstwa domowe i sfera produkcji niematerialnej) do 4 proc. (sfera produkcji 
materialnej). Nowe stawki zaczną obowiązywać od 1 kwietnia 2012 r. 
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Pod koniec stycznia uczennica 
Gimnazjum nr 3 w Tczewie, 

Dominika Rynkiewicz, której 
opiekunem była pani Jolan-
ta Modrzewska brała udział 
w warsztatach w największym 
na świecie laboratorium Þ zycz-
nym � CERN (The European 
Organization for Nuclear Rese-
arch) w Genewie. Wyjazd był na-
grodą za rozwiązanie ogólnopol-
skiego testu z fizyki, skierowanego 
dla uczniów gimnazjum i szkół 
ponadgimnazjalnych, przygoto-
wanie propozycji doświadczenia 
fizycznego, które zaprezentowała 
na wojewódzkich trzydniowych 
warsztatach ZZZ (Zobacz � Zba-
daj � Zrozum) w Żelistrzewie, 
udział w zajęciach w ramach pro-
jektu: �Odkrywać nieznane, two-
rzyć nowe � program rozwijania 
zainteresowań fizyką�.

Wraz z Dominiką do Genewy 
pojechało dwudziestu najlepszych 

Każda z tczewskich szkół sa-
morządowych � podstawo-

wych i gimnazjalnych otrzymała 
po jednym zestawie komputero-
wym dla realizacji projektu. Już 
teraz nauczyciele mogą testować 
nowy sprzęt. 

Moduł e-szkoła ma stanowić 
proste i wygodne narzędzie uła-
twiające pracę nauczycielowi. 
Moduł umożliwi zarejestrowa-
nym rodzicom natychmiastowy 
dostęp do informacji szkolnej 
i ocen swojego dziecka, a uczniom 
pozwoli na bieżącą weryÞ kację 
swoich osiągnięć i wgląd do wie-
lu przydatnych informacji.

� Symbolicznie przekazujemy 
dzisiaj komputery, które będą 

Komputery rozdane 

E-SZKOŁA CORAZ BLIŻEJ
Jeszcze w tym roku, poprzez internet rodzice będą mogli na bieżąco śledzić postępy w nauce 
swoich dzieci � sprawdzić oceny, nieobecności, uwagi. Wszystko to dzięki projektowi Wrota 
Tczewa, a ściśle jednemu z jego modułów e-szkoła.

Prezydent Tczewa przekazał komputer m.in. Tadeuszowi 
Dzwonkowskiemu, dyr. Gimnazjum nr 1

Projekt �Wrota Tczewa dla rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego� jest realizowany przez miasto Tczew przy wsparciu Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woj. Pomorskiego na lata 2007-2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jest komplek-
sowym przedsięwzięciem samorządu miasta, dotyczącym zintegrowanego pakietu usług elektronicznych, adresowanych do szerokiej gru-
py odbiorców. Głównym celem projektu jest stworzenie i uruchomienie nowoczesnego portalu miejskiego, dzięki któremu użytkownicy inter-
netu, w szczególności mieszkańcy Tczewa, będą posiadać dostęp do licznych usług on-line. 

W ramach portalu Wrota Tczewa znajdą się m.in. moduły: e-administracja, aktualności, kalendarium oraz galeria zdjęć i wideo, interak-
tywna mapa, system informacji publicznej, e-szkoła, e-sport, e-kultura, e-turystyka, e-przedsiębiorczość, komunikacja, bezpieczeństwo.

Planowane zakończenie projektu � sierpień 2012 r.

służyły do uruchomienia aplika-
cji e-szkoła. � powiedział Miro-
sław Pobłocki, prezydent Tcze-
wa wręczając komputery 
dyrektorom szkół. � To dopiero 
początek. Teraz pracujemy nad 
tym, aby zgromadzić dodatkowe 
środki i kupić kolejny sprzęt kom-
puterowy. Projekt Wrota Tczewa 
obejmie wszystkie szkoły samo-
rządowe w Tczewie. To kolejny 
krok na drodze do społeczeństwa 
informacyjnego. Życzę wytrwało-
ści we wdrażaniu tego systemu. 
Mam nadzieję, że będzie on do-
brze służył uczniom, nauczycie-
lom i rodzicom.

M.M.

Z Gimnazjum nr 3 do największego laboratorium fizycznego
Po raz kolejny okazuje się, że w tczewskich gimnazjach mamy bardzo zdolnych uczniów, i to 
takich, którzy odnoszą spektakularne sukcesy w konkursach ogólnopolskich.

Þ zyków z gimnazjów i dwudzie-
stu najlepszych uczniów szkół po-
nadgimnazjalnych z całej Polski. 

Uczestnicy zwiedzali: Berno, An-
necy, Genewę, Chamonix, Bazy-
leę. Mogli się przekonać, co dzieje 

się aktualnie w największym na 
świecie laboratorium Þ zycznym 
� CERN.

Od dwóch lat w Gimnazjum 
nr 3 w Tczewie przez nauczycieli 
fizyki: J. Modrzewską, S. Deję re-
alizowane były zajęcia ogólnopol-
skiego projektu �Odkrywać nie-
znane, tworzyć nowe � program 
rozwijania zainteresowań fizyką�. 
Projekt realizowany był pod pa-
tronatem MEN i Śląskiego Kura-
tora Oświaty. Zajęcia prowadzone 
w ramach projektu dawały 
uczniom możliwość eksperymen-
towania i poznawania najnow-
szych odkryć fizyki oraz udziału 
w warsztatach na uczelniach 
wyższych. Nagrodą dla najwybit-
niejszych uczestników był udział 
w pięciodniowych warsztatach 
w najbardziej znaczącej instytucji 
naukowej na świecie � CERN 
w Genewie. W tej właśnie grupie 
znalazła się Dominika.
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Największą popularnością zimo-
wy Orlik cieszył się tuż po 

otwarciu oraz podczas ferii zimowych 
� zdarzało się, że chętnych było więcej 
niż miejsc (na lodowisko wpuszczano 
maksymalnie 50 osób). 

Na bieżąco wypożyczane były 
łyżwy � przed otwarciem lodowi-
ska Tczewskie Centrum Sportu 
i Rekreacji zakupiło w tym celu 
200 par nowych łyżew. Łyżwiarze 
korzystali także z możliwości na-
ostrzenia łyżew. 

W przyszłym sezonie lodowi-
sko oczywiście również będzie 
czynne, natomiast rozważana jest 
inna lokalizacja.

M.M.

Towarzystwo Przyjaźni Tczew-
Witten już od wielu lat w dale-
kim Zagłębiu Rury promuje 
nasze miasto oraz polską kul-
turę i historię. Kierujący towa-
rzystwem Peter Liedtke zapra-
sza polskich i niemieckich 
prelegentów do wspólnych roz-
mów na temat historii, literatu-
ry i kultury. 
Spektrum działań i zainteresowań 
jest szerokie, a o licznych projektach 
poczytać możemy na stronie inter-
netowej www.tczew-witten.de. 

W tym roku do współpracy za-
proszono m.in. Ewę Żywiecką, 
nauczycielkę języka angielskiego 
w SSP nr 2, ale też germanistkę 
i historyka, która 31 stycznia wy-
głosiła w Witten prelekcję na temat 
polskiej recepcji austriackiej pisar-
ki i poetki Ingeborg Bachmann. 
Pisarka ta uchodzi za ikonę anty-
faszystowskiej literatury niemiec-
kojęzycznej oraz prekursorkę lite-
ratury feministycznej. Tak ceniona 
na zachodzie, w Polsce pozostaje 
niemal nieznana. Ostatnio do oży-
wienia zainteresowania jej twór-
czością przyczyniło się jednakże 
wydanie książki �Czas serca�, ko-
respondencji z żydowskim poetą 
Paulem Celan, którego z Ingeborg, 
córką nazisty łączył płomienny 
związek. W roku swej tragicznej, 
przedwczesnej śmierci Bachmann 
odwiedziła Polskę, zachwyciła się 
wówczas naszym krajem i w przy-
pływie tego nagłego wrażenia, po-
wiedziała, iż uważa się za Polkę. 
Niezwykle ważny w jej pisarstwie 
był kobiecy punkt widzenia. Stano-
wiło to okazję do rozważań podczas 
prelekcji i późniejszej dyskusji na 
temat sytuacji kobiet w Polsce i w 
Niemczech. Przedmiotem zainte-
resowania były również polskie 
wątki w biograÞ i poetki, np. jej 
przyjaźń z Witoldem Gombrowi-
czem. Nie zabrakło w tych rozwa-
żaniach również akcentów humo-
rystycznych, których dostarczyły 
pokazywane fragmenty �Seksmi-
sji� Juliusza Machulskiego.

Towarzystwo proponuje tego 
roku cały cykl spotkań z literaturą 
polską XX wieku. W najbliższym 
miesiącu przedmiotem dyskusji 
będzie Stanisław Lem. W czerw-
cu do Witten wybiera się tczewia-
nin Arkadiusz Wełniak, histo-
ryk i zarazem gorący pasjonat 
muzyki. Jego prelekcja na temat 
szczególnej siły wyrazu muzyki 
rockowej w Polsce w latach 80. bę-
dzie kolejną okazją do porozumie-
nia ponad granicami. W tym sa-
mym miesiącu w ramach Dni 
Tczewa, w Tczewskiej Fabryce 
Sztuk o miejscach pamięci w Wit-
ten opowie Peter Liedtke. 

W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Z ZIMO-
WISK SKORZYSTAŁY ŁĄCZNIE 782 OSOBY: 

(SSP 2 � 102, SP 5 � 126, SP 7 � 35, 
SP 8 � 56, SP 10 � 118, SP 11 � 137, 
SP 12 � 208) Atrakcje przygoto-
wane przez placówki to m.in. wy-
cieczki do kina w Gdańsku, do 
aquaparku w Sopocie, turnieje 
sportowe, basen, lodowisko, kręgle 
w EBRO, warsztaty artystyczne, 
konkursy plastyczne, zawody 
sportowe, zajęcia rekreacyjne. 
Uczestnicy korzystali też z ofert 
proponowanych przez Pracownię 
Edukacji Ekologicznej, TCSiR, 
CKiS, Fabrykę Sztuk oraz Miej-
ską Bibliotekę Publiczną. 

PRACOWNIA EDUKACJI EKOLOGICZ-
NEJ przygotowała i przeprowa-
dziła kolejną edycję akcji �Przy-
goda z Przyrodą�, w której wzięli 
udział uczestnicy zimowisk z 7 

Lodowisko zakończyło działalność 

Skorzystało prawie 20 tysięcy osób
Po dwóch miesiącach funkcjonowania (od 22 grudnia 2011 r.), działalność 
w tym sezonie zakończyło miejskie lodowisko przy SP 11 � tzw. zimowy 
Orlik. W tym czasie z obiektu skorzystało blisko 20 tysięcy osób. 

M
. L

IN
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Ferie w mieście � nie brakowało 
atrakcji dla dzieci i młodzieży
Ferie zimowe w województwie pomorskim trwały w tym roku od 30 stycznia 
do 10 lutego. Swoim uczniom wypoczynek zorganizowały wszystkie szkoły 
podstawowe w Tczewie. Dzieci korzystały również z atrakcji przygotowanych 
przez Pracownię Edukacji Ekologicznej, Spółdzielczy Dom Kultury 
Spółdzielni Mieszkaniowej, Centrum Kultury i Sztuki, Tczewskie Centrum 
Sportu i Rekreacji, Fabrykę Sztuk oraz Miejską Bibliotekę Publiczną.

szkół podstawowych oraz Świe-
tlicy Środowiskowej �Oaza�.

W zajęciach edukacyjnych 
wzięło udział 581 dzieci. W ak-
tywnej edukacji ekologicznej 
w szkołach � 481 uczestników, 
w konkursie plastycznym � 750 
uczestników. Na wyjazdowe za-
jęcia terenowe (m.in. do stadniny 
koni w Turzu, do Centrum He-
velianum, w Gdańsku, do oce-
anarium w Gdyni) wyjechały 
dzieci ze wszystkich szkół.

TCZEWSKIE CENTRUM SPORTU I RE-
KREACJI zorganizowało dla dzieci 
i młodzieży tczewskich szkół ferie 
na sportowo, w których wzięło 
udział kilkaset osób. W turnieju 
piłki nożnej rywalizowało 15 ze-
społów w kategorii szkół podsta-
wowych i 13 w gimnazjach. Nie-
stety zaplanowanych turniejów 
koszykówki i unihokeja nie udało 

się przeprowadzić, gdyż tempera-
tura w hali spadła znacznie poni-
żej zera. Odbył się turniej tenisowy 
oraz gry i zabawy na lodzie, w tym 
zajęcia na lodowisku przy SP 11. 

Z propozycji CENTRUM KULTURY 
I SZTUKI korzystali odbiorcy indy-
widualni oraz grupy zorganizo-
wane. Łącznie zorganizowano 25 
imprez, w których uczestniczyło 
1.665 osób. Do wyboru były m.in. 
zajęcia plastyczne, warsztaty ar-
tystyczne, zajęcia taneczne, bal 
przebierańców, projekcje Þ lmów, 
spektakl teatralny �Baśń o Kró-
lowej Śniegu�, impreza z cyklu 
�Śpiewamy i tańczymy�.

Z propozycji FABRYKI SZTUK skorzy-
stało 2 114 osób. Dzieci i młodzież 
brały udział w warsztatach arty-
stycznych, zajęciach edukacyjnych, 
oglądali wystawy.

W Witten
Promocja polskiej 
kultury i historii
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Fabryka Sztuk ma 5 lat 

230 TYSIĘCY ODWIEDZAJĄCYCH, 
167 WYSTAW, 2400 ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

Kultura
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Tczewska Fabryka Sztuk ob-
chodziła 5-lecie działalności. 
W tym czasie odwiedziło ją po-
nad 230 tys. osób, w tym pra-
wie 51 tys. turystów z różnych 
regionów Polski, wielu krajów 
europejskich, USA, Kanady, 
Brazylii, a nawet z Indii, Mon-
golii i Australii. Z okazji jubile-
uszu w placówce otwarta zo-
stała wystawa dokumentująca 
jej dotychczasowy dorobek. 

� Działalność rozpoczęliśmy w lu-
tym 2007 r. jako Centrum Wysta-
wienniczo-Regionalne Dolnej 
Wisły, w rezultacie projektu do-
finansowanego przez Unię Euro-
pejską � powiedziała Alicja Ga-
jewska, dyrektor Fabryki Sztuk. 
� Już w maju otrzymaliśmy głów-
ną nagrodę w konkursie �Polska 
pięknieje. 7 cudów funduszy unij-
nych� w kategorii rewitalizacja. 
Główny cel, jaki przyświecał mi, 
kiedy tworzyłam placówkę � �aby 
obiekt tętnił życiem� � został zreali-
zowany. Świadczą o tym licznie 
odwiedzający nas goście. 

Fabryka Sztuk prowadzi dzia-
łalność wystawienniczą, eduka-
cyjną oraz wspierającą organiza-
cje pozarządowe. W ciągu 5 lat 
zorganizowanych zostało tutaj 
167 wystaw, w tym m.in. 23 sztu-
ki współczesnej, 29 historycznych, 
7 etnograficznych, 28 fotograficz-
nych. Przeprowadzono ponad 
2400 zajęć edukacyjnych, a wśród 
nich warsztaty edukacyjno-arty-
styczne, lekcje historyczne, etno-
graÞ czne i o sztuce, spacery po 
Tczewie. Z zajęć tych skorzystało 
ponad 46 tys. osób � dzieci, mło-
dzieży, dorosłych. Obecnie oferta 
Fabryki Sztuk obejmuje 70 róż-

nych propozycji edukacyjnych. 
Nie można też zapominać o insce-
nizacjach historycznych organizo-
wanych lub współorganizowa-
nych przez Fabrykę Sztuk. 
Tysiące osób obserwowały insce-
nizacje bitwy o Tczew z 1807 r. 
i rekonstrukcje wydarzeń zwią-
zanych z obroną mostów tczew-
skich w 1939 r. i wydarzeń bezpo-
średnio poprzedzających wybuch 
II wojny światowej. 

Placówka udostępnia swoje po-
mieszczenia na różnego rodzaju 
szkolenia, seminaria, konferencje. 
W ciągu 5 lat odbyło się ich 544.

� Bardzo serdecznie dziękuję 
moim koleżankom i kolegom za ich 

pasję, poświecenie, zaangażowanie. 
Dziękuję samorządowi miasta 
Tczewa za opiekę i pomoc przy reali-
zacji naszych projektów. Dziękuję 
naszym darczyńcom, sponsorom, 
patronom medialnym, artystom � 
autorom wystaw, organizacjom po-
zarządowym, a szczególnie gorąco 
wszystkim korzystającym z naszej 
oferty i odwiedzającym naszą pla-
cówkę. Zapraszam do Fabryki 
Sztuk, gdzie każdy, od przedszkola-
ka do seniora znajdzie dla siebie coś 
ciekawego � powiedziała A. Ga-
jewska. 

Efekty pracy wszystkich pra-
cowników Fabryki Sztuk docenił 
Mirosław Pobłocki, prezydent 
Tczewa. � O Fabryce Sztuk moż-
na powiedzieć, że �urodziła się� 
pod szczęśliwą gwiazdą � stwier-
dził prezydent. � Od początku 
miała szczęście do wspaniałych 
ludzi � od pomysłu, wniosku unij-

nego, bardzo dobrej współpracy 
z Jerzym Litwinem, dyrektorem 
Centralnego Muzeum Morskie-
go, dzięki któremu miastu udało 
się przejąć obiekt, poprzez tych 
którzy realizowali projekt. 5 lat 
temu, już po zakończeniu etapu 
inwestycyjnego, znowu mieliśmy 
szczęście. TraÞ liśmy na kogoś, 
kto okazał się dla Fabryki Sztuk 
prawdziwym skarbem, i bez kogo 
ta placówka by nie istniała � Ali-
cję Gajewską. To ona swoją 
ogromną energią, pasją, entuzja-
zmem tchnęła życie w te mury. 
Otoczyła się wspaniałymi współ-
pracownikami, z którymi przy-
gotowuje fantastyczne przedsię-
wzięcia. 

Wystawę �5 lat Fabryki Sztuk� 
można oglądać do 15 kwietnia br. 

M.M.

Najważniejsze przedsięwzięcia Fabryki Sztuk:
�  wystawa �Marc Chagall�
�  wystawa �La Femme. Kobieta w sztuce�
�  wystawa �Malarstwo Aneri Weissowej�
�  wystawa �Pradzieje Tczewa�
�  wystawa �Rola chleba w kulturze ludowej� (nagrodzona 

Ludowym Oskarem 2010)
�  Europejska Noc Muzeów
�  inscenizacje historyczne � bitwa o Tczew z 1807 r., 

posterunki graniczne i obrona tczewskich mostów z 1939 r.

Gratulacje z okazji jubileuszu przekazali m.in. tczewscy samorządowcy

Wystawa prezentuje dotychczasowy dorobek Fabryki Sztuk
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� W związku z docierającymi 
sygnałami od przedsiębiorców 
o bezpodstawnych wezwaniach 
do zapłaty za wpis do Krajowego 
Rejestru Pracodawców i Pracow-
ników informujemy, że Krajowy 
Rejestr Pracodawców i Pracow-
ników z Bielska-Białej nie ma nic 
wspólnego z brzmiącą podobnie 
nazwą firmy:

Spółka z o.o. Krajowy Rejestr 
Pracowników i Pracodawców 
z Warszawy ul. Złota 61 00-819 
Warszawa, która jest adresatem 
pism z blankietami do zapłaty.

Powoływanie się przez tę Þ r-
mę na zapisy �ustawy o statysty-
ce publicznej� i wzywanie do opła-
ty, używając nazwy KRPIP lub 
pełnej nazwy Krajowy Rejestr 
Pracodawców i Pracowników jest 
bezpodstawne i sprzeczne z zasa-
dami ustawy o ochronie konku-
rencji i konsumentów. 

Źródło: www.krip.pl
� Dom Przedsiębiorcy zapra-

sza nauczycieli i uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych na lekcje 
przedsiębiorczości organizowane  
z wykładowcami uczelni wyż-
szych. Sala konferencyjna mie-
ści maksymalnie do 35 osób, 
terminy i tematykę spotkania 
prosimy ustalić telefonicznie pod 
nr 58 775341 bądź mailowo: pie-
trzkiewicz@um.tczew.pl

Krajowa Izba Gospodarcza 
zrealizowała projekt �LEM � dy-
fuzja innowacji wśród MSP�, 
współÞ nansowany przez Unię 
Europejską z EFRR w ramach 
Programu Operacyjnego Inno-
wacyjna Gospodarka, Działanie 
5.2: Wspieranie instytucji otocze-
nia biznesu świadczących usługi 
proinnowacyjne oraz ich sieci 
o znaczeniu ponadregionalnym. 
W ramach tego projektu powstał 
portal www.innowacje.biz za-
pewniający dostęp do wielu apli-
kacji ułatwiających prowadzenie 
działalności gospodarczej.

ul. Obrońców Westerplatte 3 w Tczewie
tel. 58 77 53 41 (42, 43), fax. 58 77 53 43
e-mail: info@dp.tczew.pl, www.dp.tczew.pl, www.facebook.com/dptczew

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

Inkubator przedsiębiorczości 
w Domu Przedsiębiorcy w Tcze-

wie działający od czerwca 2011 
roku, jest jedynym na terenie po-
wiatu tczewskiego miejscem 
stwarzającym możliwość wspar-
cia i rozwoju dla firm nowo utwo-
rzonych, o profilu innowacyjnym. 
Inkubator przedsiębiorczości to 
idea promowania przedsiębiorczo-
ści poprzez ułatwianie nowo 
powstałym Þ rmom startu 
na rynku. Dzięki idei inkubowa-
nia (wsparcia) każde nowo tworzo-
ne przedsiębiorstwo objęte opieką, 
może przyspieszyć swój rozwój. 
W tczewskim inkubatorze posia-
damy 8 pokojów dla firm. 

Oferujemy dobrą lokalizację 
w nowo wyremontowanym bu-
dynku o wysokim standardzie, 
zlokalizowanym w centrum mia-
sta, a ponadto:
�  niskie koszty prowadzenia 

działalności dzięki preferencyj-
nym warunkom finansowym 
wynajmu lokalu,

�  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, potrafiących współ-
pracować i tworzyć nowe, 
wspólne projekty.
Do dziś z naszej oferty skorzysta-

ły firmy z branż kreatywnych wśród 
nich znajduje się: firma Effective � 

Już III spotkanie �Biznes na ob-
casach� zgromadziło 15 pań 

z Tczewa i okolic. Rozmawiano 
o dotacjach z Unii Europejskiej 
przeznaczonych na rozwój firmy. 
O możliwościach otrzymania dofi-

Firmy inkubowane w Domu Przedsiębiorcy

specjaliści od sprzedaży usług i pro-
duktów niematerialnych, stron in-
ternetowych i szkoleń on-line, Flash 
IT � innowacyjne usługi marketin-
gowe, Welzmedia � reklama, two-
rzenie stron internetowych i usługi 
informatyczne, Consulting H&S 
oferujący usługi dla firm � od księ-
gowości po marketing, � Erdigo� to 
spółka działająca w obszarze dzia-
łań PR, zarządzająca kampaniami 
reklamowymi, ponadto prowadzi 
kampanie mailingowe usługi call 
center i szkolenia. Nowoczesne pro-
jektowanie i dekorację wnętrz pro-
ponuje firma �art & me design�. 
Proinwest sp. z.o.o zajmuje się 
izolacjami przeciwwilgociowymi 
mostów, oferuje innowacyjne pakie-
ty energii elektrycznej dla firm oraz 
prowadzi handel kruszywami. 

Firmy znajdujące się aktualnie 
w Domu Przedsiębiorcy to w więk-
szości nowe przedsięwzięcia, śred-

nia wieku właścicieli to około 30 
lat! Inkubator dysponuje obecnie 
już tylko jednym, ostatnim loka-
lem o powierzchni 13,41 m2 wypo-
sażonym w sprzęt komputerowy 
i biurowy.

Zapraszamy do inkubatora 
osoby, które zamierzają otworzyć 
działalność gospodarczą, lub ją 
prowadzą nie dłużej niż rok (do-
puszcza się w szczególnych przy-
padkach funkcjonowanie na ryn-
ku dłużej niż rok).

Zgłoszenia należy składać na 
formularzach dostępnych na stro-
nie dp.tczew.pl (zakładka: Inkuba-
tor) w pokoju nr 14, 15 lub 16 I pię-
tra Domu Przedsiębiorcy 
w Tczewie, ul. Obrońców Westerplat-
te 3. Eksperci sukcesywnie będą do-
konywali oceny wniosków.

Kontakt: tel. 58 777 53 41, fax: 
58 777 53 43, e-mail: pietrzkie-
wicz@um.tczew.pl

Biznes na obcasach
nansowania opowiadała, Justyna 
Wołoczko � pracownik Punktu In-
formacyjnego o Funduszach Euro-
pejskich. Do grona stałych uczest-
niczek spotkań dołączyły cztery 
kolejne panie. Jesteśmy otwarci na 

1.  Ewidencja Działalności Gospodarczej i biuro ds. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych � I piętro, pokój nr 14, 
czynne od poniedziałku do środy w godzinach 7:30-15:30, czwartek 7.30-17:00, piątek 7:30-14:00

2.  Wynajem sali konferencyjnej oraz �biurko na godziny� (coworking), więcej informacji o naszej ofercie znajdą Państwo na naszej stronie: www.
dp.tczew.pl w zakładce oferta.

3.  Powiatowe Centrum Informacyjne � I piętro, pokój nr 17, czynne od poniedziałku do środy w godzinach 7:30-15:30, czwartek 7:30-17:00, 
piątek 7:30-14:00

4.  Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich � I piętro, pokój nr 18, czynne w środy od 8:00-15:30 
5.  Bezpłatne porady prawne � Adwokat Szymon Bubka � Parter pokój nr 11, czynne w środy od 15:15-17:00 

kolejne propozycje tematów spo-
tkań. IV spotkanie odbędzie się 21 
marca 2011 roku o godz. 18:00, tra-
dycyjnie w Domu Przedsiębiorcy 
w Tczewie, a jego tematem będzie 
�Marketing mojej firmy�.

Oferta Domu Przedsiębiorcy w Tczewie:

Informacje:
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Tel. alarmowy 986
Fax 58 77 59 338
Dyżurny Straży Miejskiej 
58 77 59 371

STRAŻ  MIEJSKA 
W TCZEWIE

Społeczeństwo
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AW ostatnich tygodniach akty 
wandalizmu szczególnie 

przybrały na sile. Rzecz dotyczy 
głównie Starego Miasta, a więc 
dzielnicy, której wizerunek, syste-
matycznie się poprawia dzięki re-
alizowanemu projektowi rewitali-
zacji. Niestety, efekty tych działań 
są wytrwale niszczone przez wan-
dali. Jeszcze w grudniu zniknęła 
ozdobna jaszczurka przymocowa-
no do głazu na uporządkowanym 
w ramach rewitalizacji terenie 
w sąsiedztwie ul. Ogrodowej. Ma-
sowo łupem złodziei padają ozdob-
ne krążki, które wyznaczają prze-
bieg tras spacerowych na starówce, 
giną lub są niszczone nawet tablicz-
ki z nazwami ulic. Ktoś usiłował 
ukraść armatę w niecce przy ul. 
Łaziennej. � Apeluję do właścicieli 
i pracowników punktów skupu zło-
mu, aby zwracali uwagę na meta-

Finał olimpiady odbył się 7 mar-
ca na stadionie PGE ARENA 

w Gdańsku. 
Olimpiadę organizuje dziewięć 

straży miejskich z województwa 
pomorskiego (Tczew, Gdańsk, So-
pot, Pruszcz Gd., Pelplin, Kwidzyn, 
Malbork, Gniew, Kościerzyna) .

Weronika Lipska w nagrodę 
otrzymała m.in. indeks do Gdań-
skiej Wyższej Szkoły Humani-
stycznej, gdzie będzie mogła na 
wybranym przez siebie kierunku 
studiować za darmo przez cały 
cykl kształcenia. Laureatka otrzy-
mała też laptop � nagrodę Prezy-
denta Miasta Tczewa oraz MP4. 
W przygotowaniach do olimpiady 
pomógł Weronice Mariusz Ma-
rut, nauczyciel z ZSBiO. 

Pierwszy etap olimpiady odbył 
się na początku grudnia - wzięło w 
nim udział około 600 uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych z całe-
go woj. pomorskiego. Do drugiego 

W lutym br. Straż Miejska 
w Tczewie odnotowała 650 in-
terwencji, z czego 323 zostało 
podjętych na skutek sygnałów 
od mieszkańców, 183 � od ope-
ratorów monitoringu, a 144 � 
od dyżurnych Komendy Po-
wiatowej Policji w Tczewie.

Najwięcej interwencji (174) doty-
czyło spraw związanych z bezpie-
czeństwem w komunikacji (m.in. 
parkowanie w miejscu objętym 
zakazem zatrzymywania, przej-
ścia przez jezdnię w miejscu niedo-
zwolonym, blokowanie wjazdów 
do garaży itp.). Interwencje doty-
czyły również niszczenia terenów 
zielonych, zanieczyszczania przez 
psy miejsc publicznych, niezgod-
nego z przepisami wyprowadza-
nia czworonogów.

Straż Miejska przekazała poli-
cji nagrania z monitoringu doku-
mentujące m.in. wybicie szyby 
w samochodzie, potrącenie piesze-
go przy ul. 30 Stycznia oraz przy ul. 
Wojska Polskiego (oba zdarzenia 
z 18 lutego), włamanie do sklepu 
(20 lutego), uszkodzenie mienia.

Od 6 do 29 lutego na Starym 
Mieście przeprowadzono działa-
nia pn. PSY, których celem było 
wyegzekwowanie obowiązków 
spoczywających na właścicielach 
czworonogów (wyprowadzanie 
psów na smyczy i w kagańcu, 
sprzątanie po nich). Nałożono 20 
mandatów karnych.

W pracach porządkowych na 
terenie miasta nadal uczestniczyli 
skazani z Aresztu Śledczego 
w Starogardzie Gd. W lutym ska-
zani zebrali łącznie 73 worki (o poj. 
120 litrów) różnego rodzaju odpa-
dów. Skazani również odśnieżali 
chodniki, usuwali psie nieczysto-
ści. Sprzątane były m.in. ulice na 
Starym Mieście, a także ul. Elż-
biety, Prosta, 1 Maja, Tetmajera, 
Kołłątaja, Piaskowa, Zwycięstwa, 
Obr. Westerplatte, Bałdowska, 
Lecha, Jedności Narodu, skwer 
Kopernika.

Podczas ferii zimowych straż-
nicy miejscy uczestniczyli w zimo-
wisku zorganizowanym przez 
Sportową Szkołę Podstawową nr 2 
prowadząc zajęcia z jedną z grup 
z klas 0-IV.

M.M.

Bezpieczne EURO 2012 � młodzi 
tczewianie zgarnęli główne nagrody

etapu przeszło 272 uczniów z Po-
morza, w tym 27 z Tczewa. Do fi-
nału zakwalifikowano 26 osób, w 
tym 3 z Tczewa � oprócz Weroni-
ki Lipskiej i Krystiana Kafar-
skiego, w Þ nale wystartował 

Weronika Lipska i jej główna nagroda � symboliczny indeks
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W lutym 

650 interwencji

także Paweł Gawęda z Zespołu 
Szkół Rzemieślniczych i Kupiec-
kich. Ostatecznie zajął 21 miejsce. 
Opiekunem uczniów ZSRiK była 
Mariola Kaszuba. 

M.M.

Nie pozwólmy im na bezkarność

WANDALE NISZCZĄ TCZEW

lowe przedmioty, które oferują im 
zbieracze złomu � mówi Mirosław 
Pobłocki, prezydent Tczewa. � Te 
przedmioty mają wartość estetycz-
ną, służą nam wszystkim. Tym-
czasem w punkcie skupu to tylko 
wartość złomu.

Akty wandalizmu to wymier-
ne straty finansowe. Koszt jedne-
go wspomnianego krążka wraz 
z montażem, to ok. 2 tys. zł. Bra-
kuje ich już prawie 20. 

Jak zapewnia Andrzej Jachi-
mowski, komendant tczewskiej 
Straży Miejskiej, wandale nie 
mogą czuć się bezkarni. Duża część 
Starego Miasta objęta jest monito-
ringiem, a kamer w tym roku jesz-
cze przybędzie. Zapisy z monitorin-
gu są dokładnie analizowane. 
Niedawno przekazano policji na-
granie, na którym widać prawdo-
podobnych sprawców kradzieży 

krążków przy ul. Podgórnej. Sta-
rówka na bieżąco patrolowana jest 
też przez policję i strażników, ale to 
nie wystarczy. Potrzebna jest do 
tego społeczna solidarność. Odpór 
musimy dać wszyscy. Do wielu kra-
dzieży dochodzi przecież pod okna-
mi kamienic, wandale nie działają 
bezszelestnie. Nie pozwólmy bez-
karnie niszczyć naszego miasta!

M.M.

Metalowa jaszczurka też padła 
łupem wandali

Weronika Lipska, uczennica Zespołu Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie zdobyła 
główną nagrodę w V Olimpiadzie Wiedzy o Bezpieczeństwie �Bezpieczne EURO 2012�. Drugie 
miejsce zajął Krystian Kafarski z Zespołu Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie. 

Prezydent Tczewa apeluje, aby pracownicy punktów skupu złomu dokładnie przyglądali się meta-
lowym przedmiotom, które do nich trafiają i nie przyjmowali tych, które wydają im się podejrzane.
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2 500 zł zebrano podczas balu 
karnawałowego zorganizo-

wanego przez Chór Męski 
ECHO. Kwota ta, pozyskana 
z loterii fantowej, w całości prze-
kazana została dla tczewskiego 
hospicjum.

Bal odbył się pod patrona-
tem prezydenta Tczewa Mi-
rosława Pobłockiego. � Im-
preza zgromadziła wielu 
zacnych mieszkańców nasze-
go grodu, którzy pokazali iż 
sami świetnie się bawiąc 
wspomagają innych w potrze-
bie � powiedział Włodzimierz 
Mroczkowski, prezes chóru 
ECHO. 

Loterię poprowadzili człon-
kowie Stowarzyszenia �Ogród 
Nadziei� w Tczewie. Jej zor-
ganizowanie było możliwe 
głównie dzięki pomocy organi-
zacyjnej i wielkiej hojności Ka-
walerów Orderu Świętego 
Stanisława z Przeoratu Po-
morskiego, darczyńców wielu 
cennych nagród. Ten szczytny 
cel wsparli również Przedszko-
le �Jarzębinka� p. J. Mrocz-
kowskiej i Urząd Miasta. 
Wszyscy oni z potrzeby serca 
przekazali fanty niezbędne do 
przeprowadzenia loterii.

Stowarzyszenie �Ogród Na-
dziei�, powołane w 2006 r., jest 
dobrowolnym, trwałym zrzesze-
niem powstałym z inicjatywy 
osób zainteresowanych podejmo-
waniem bezinteresownych dzia-
łań na rzecz ludzi potrzebujących 
wsparcia, którzy zostali dotknięci 
problemami związanymi z choro-
bą, niepełnosprawnością czy ubó-
stwem. 

Była to już trzecia inscenizacja 
zorganizowana przez Fabry-

kę Sztuk przedstawiająca jedno 
z najbardziej dramatycznych 
wydarzeń w historii Tczewa.

Na tle tczewskich murów 
obronnych przy ul. Ogrodowej 
i Wąskiej żołnierze w umunduro-
waniu z epoki, uzbrojeni w broń z 
czasów napoleońskich stoczyli 
bitwę o miasto zakończoną kapi-
tulacją wojsk pruskich. Aktorzy 
tego niezwykłego spektaklu to 
ok. 100 członków z historycznych 
grup rekonstrukcyjnych, którzy 
do Tczewa zjechali z całej Polski. 
Rekonstruktorzy starali się jak 
najwierniej odtworzyć tamte 
dramatyczne wydarzenia. Nar-
ratorem inscenizacji, wprowa-
dzającym widzów w historyczne 
realia, był dr Andrzej Nie-
uważny � znawca okresu napo-
leońskiego, wykładowca na Uni-

KRÓTKO

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Tczewa in-
formuje, że na tablicy ogło-

szeń Urzędu Miejskiego w Tcze-
wie (II piętro) został wywieszony 
wykaz nieruchomości � lokali 
mieszkalnych przeznaczonych do 
sprzedaży w drodze bezprzetar-
gowej na rzecz najemców.

Wytańczyli 2,5 tys. zł 
dla hospicjum

Inscenizacja bi twy z 1807 roku

WOJSKA NAPOLEOŃSKIE
Ranni, zabici, splądrowane miasto, gwałty, 
rabunki � tak było w Tczewie 23 lutego 1807 
roku. W 205. rocznicę tego wydarzenia (18 lutego) 
tczewianie mogli zobaczyć inscenizację bitwy. 
Broniąca miasta armia pruska zmierzyła się
z wojskami napoleońskimi, wśród których były 
polskie oddziały dowodzone przez gen. 
Henryka Dąbrowskiego. 

wersytec ie im. Miko łaja 
Kopernika w Toruniu.

Z punktu widzenia historii 
wojen bitwa pod Tczewem nie 
była wielkim starciem. Wojska 
Dąbrowskiego miały dużą prze-
wagę liczebną i gdyby nie pogar-
dliwy stosunek pruskich oÞ cerów 
do stających naprzeciw nich pol-
skich �pastuchów�, Prusacy nie 
powinni byli ryzykować zniszcze-
nia awangardy w nierównej wal-
ce. Według (1851 r.) Eduarda von 
Höpfnera, w samym mieście stra-
cili ok. 150 zabitych, zaś 74 ran-
nych oraz 150 ocalałych żołnierzy 
(w tym 6 oÞ cerów) poszło do nie-
woli. Höpfner podaje podejrzanie 
wysoką liczbę 270 uciekinierów, 
którzy zdołali wyrwać się z Tcze-
wa i wrócić do Gdańska. Obliczo-
ny trochę na efekt raport Dąbrow-
skiego obstaje za to przy 
(przesadzonej!) liczbie 600 wzię-

tych do niewoli. (�) Straty pol-
skie wynosiły ok. 30 poległych 
i kilkakrotnie więcej rannych, 
wśród nich 16 oÞ cerów � czyta-
my w publikacji A. Nieuważnego 
�Wielka wojna w małym mieście. 
Boje o Tczew w lutym 1807 r.�.

M.M.
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WYBIERAMY PRZEDSZKOLE DLA DZIECKA
Od marca tczewskie przedszkola przyjmują zapisy na kolejny rok edukacji 2012/2013. 
Łącznie placówki zajmujące się opieką nad przedszkolakami zaoferowały blisko 1600 miejsc 
dla najmłodszych. Przedszkola proponują swoim podopiecznym nie tylko podstawową opiekę 
i wyżywienie, ale coraz bogatszą ofertę zajęć dodatkowych. Maluchy korzystają m.in. z nauki 
języków obcych, zajęć komputerowych, sportowych, lekcji tańca, warsztatów plastycznych, 
zajęć na basenie, rytmiki i wielu innych. 

PRZEDSZKOLE NR 8 
z Oddziałami Integracyjnymi

Dyrektor: Jolanta Jank
Adres: ul. Jodłowa 6,
Telefon: 58 777 17 33,
Strona internetowa: 

www.osiem.tczew.pl
Adres mailowy: 
�  sekretariat@osiem.tczew.pl
�  księgowość@osiem.tczew.pl
Godziny otwarcia: 6:00-17:00
Liczba miejsc w przedszkolu: 

145 wg orzeczenia organizacyjnego
Liczba grup: 6
Odpłatność: 
�  ponad podstawę 

programową 168,00
�  wyżywienie 94,50
 Razem 262,50
Zajęcia w opłacie: logopedycz-

ne, specjalistyczne z dziećmi 
o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych 

Zajęcia dodatkowo płatne: 
�  rytmika 6 zł
�  opieka lekarska 2 zł
�  pierwsza pomoc 

przedmedyczna 6 zł
�  karate 16 zł
�  taniec 16 zł
�  język angielski: 4-latki � 300 

zł za semestr, 5-6-latki � 320 zł 
za semestr

Rada Rodziców miesięcznie 20 zł, 
na drugie dziecko 15 zł.
Opłata dotyczy:
�  całej działalności plastyczno-

technicznej na codziennych 
zajęciach dydaktycznych,

�  teatrzyków profesjonalnych 
z całej Polski � 1 raz w m-cu,

�  koncertów muzycznych �Pani 
Muzyka Zaprasza� � 1 raz w m-cu,

�  zakupu zabawek, pomocy 
dydaktycznych, książek, strojów 
tanecznych, sportowych itp.,

�  uroczystości grupowych, 
zakupu paczek,

�  wycieczek.

PRZEDSZKOLE SIÓSTR 
MIŁOSIERDZIA
Dyrektor: s. Bogumiła Ławniczak
Adres: ul. Kaszubska 17 
Telefon: 58 531 54 76,
Strona internetowa:

www.przedszkolesiostrtczew.
home.pl

adres mailowy: 
przedszkolesm@wp.pl

Godziny otwarcia: 6.00-17.00
Liczba miejsc 
w przedszkolu: 170
Liczba grup: 6
Odpłatność: dzienna stawka 

żywieniowa 5,00 zł, każda 
godzina ponad podstawę 
programową 2,00 zł

Zajęcia objęte opłatą: rytmika, 
j. angielski (wersja podstawo-
wa), terapia logopedyczna, 
zajęcia komputerowe, zajęcia 
umuzykalniające, zajęcia 
kółka plastycznego

Zajęcia dodatkowo płatne: 
−  j. angielski 

(wersja rozszerzona) 30 zł
−  gimnastyka korekcyjna 12 zł
−  taniec towarzyski 20 zł

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE 
�CZWÓRECZKA� 

Dyrektor: Małgorzata Gudzińska
Adres: ul. Saperska 7
Telefon: tel. 58 531 44 79
Strona internetowa: � 
Adres mailowy: 

malgorzataczworeczka@
gmail.com

Godziny otwarcia: 5.30-17.00
Liczba miejsc w przedszkolu: 150
Liczba grup: 5
Odpłatność: 320 zł
Zajęcia w opłacie: rytmika, 

język angielski ,gimnastyka 
korekcyjna, zajęcia logope-
dyczne, teatrzyki, spotkania z 
panią muzyką, taniec 
towarzyski 

Zajęcia dodatkowo płatne: 
taniec nowoczesny 30 zł, 
karate 30 zł

 
PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE 
�CHATKA PUCHATKA� 

Dyrektor: Róża Laskowska
Adres: ul. Orkana 1
Telefon: tel. 58 531 03 09 
Strona internetowa: 

www.chpuchatka.prv.pl
Adres mailowy: 

chpuchatka@gmail.com
Godziny otwarcia: 6.00-17.00 
Liczba miejsc w przedszkolu: 150
Liczba grup: 5
Odpłatność: 320 zł

Zajęcia objęte opłatą: 
j. angielski, rytmika, religia, 
warsztaty ceramiczne, 
spotkania z muzyką, teatry 

Zajęcia dodatkowo płatne: 
tańce 22 zł i 30 zł (w zależności 
od grupy)

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE 
�JARZĘBINKA�

Dyrektor: Janina Mroczkowska
Adres: ul. Jarzębinowa 4
Telefon: 58 531 62 41
Godziny otwarcia: 5.30-17.00
Liczba miejsc w przedszkolu: 168
Liczba grup: 6
Odpłatność: 270 zł � opłata 

stała, 5 zł � dzienna stawka 
żywieniowa,

Zajęcia objęte opłatą: 
�  zajęcia w ramach podstawy 

programowej,
  oraz zajęcia dodatkowe 

w opłacie stałej takie jak:
�  4 razy w tygodniu język 

angielski,
�  zajęcia rytmiczno-muzyczne, 
�  nauka tańca, 
�  opieka lekarska, 
�  opieka logopedyczna, 
�  zajęcia profilaktyczne 

z gimnastyki korekcyjnej, 
Zajęcia dodatkowo płatne: 

wszystkie zajęcia dodatkowe 
w opłacie stałej

 
EKOLOGICZNE PRZEDSZKOLE 
NIEPUBLICZNE �JODEŁKA�

Dyrektor: Weronika Jodłowska
Adres: ul. Jedności Narodu 26
Telefon: 58 531 52 72, 58 530 11 72
Strona internetowa: 

www.jodelka.com.pl
Adres mailowy: epnjodelka@wp.pl
Godziny otwarcia: 

6.00-17.00 pon.-pt. 
Liczba miejsc w przedszkolu: 150
Liczba grup: 5
Odpłatność: 330 zł
Zajęcia objęte opłatą: 

realizacja zajęć z zakresu 
podstawy programowej, 
gimnastyka korekcyjna, 
rytmika, opieka logopedyczna, 
religia, język angielski

Zajęcia dodatkowo płatne: 
�  zajęcia na basenie (nauka 

pływania) opłata roczna 227 zł 

� za wynajem basenu 
i transport busem.

�  język angielski metodą Helen 
Doron � 45 zł miesięcznie

�  zajęcia taneczne prowadzone przez 
szkołę tańca GABI � 30 zł m-nie

�  karate � 30 zł m-nie

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE 
�MUSZELKA�

Dyrektor: Alina Walkowska
Adres: ul. Pionierów 7
Telefon: tel. 58 531 75 41
Strona internetowa: 

www.muszelka.tcz.pl
Adres mailowy: 

muszelka-10@wp.pl
Godziny otwarcia: 6.00-17.00
Liczba miejsc w przedszkolu: 113
Liczba grup: 5
Odpłatność: 335 zł 

z wyżywieniem (3 posiłki)
Zajęcia w opłacie: rytmika, j. 

angielski 2 x w tygodniu, 
terapia logopedyczna, nauka 
pływania 6-latki, 1 x m-cu 
spotkania ze sztuką

Zajęcia dodatkowo płatne: 
ceramika 4x m-c 30 zł, karate 
4 x m-cu 30 zł, szkoła tańca
4 x m-cu/30 zł, warsztaty 
plastyczne 4 x m-cu/30 zł

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE 
�AKADEMIA KRASNOLUDKÓW�

Dyrektor: Ewa Górecka
Adres: ul. Zielona 5
Telefon: 58 531 03 91
Adres mailowy: 

krasnoludki.tczew@neostrada.pl
Godziny otwarcia: 6.30-17.00
Liczba miejsc w przedszkolu: 90
Liczba grup: 3
Odpłatność: 320 zł
Zajęcia w opłacie: j. angielski, 

rytmika, zajęcia taneczne, 
zajęcia plastyczne, 

Zajęcia dodatkowo płatne 
+ kwota � brak

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE 
�SIEDEM DARÓW�

Dyrektor: Ewa Sadokierska
Adres: ul. Kościuszki 18
Telefon: 58 777 68 08, 58 777 68 01
Strona internetowa: 

www.siedemdarow.pl
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Adres mailowy: 
siedemdarow@interia.pl

Godziny otwarcia: 6.00-17.00
Liczba miejsc w przedszkolu: 180
Liczba grup: 7
Odpłatność: 320 zł
Zajęcia w opłacie: rytmika 

z angielskim, warsztaty 
teatralne � spotkania ze 
sztuką, warsztaty plastyczne, 
warsztaty kulinarne

INNE FORMY WYCHOWANIA 
PRZEDSZKOLNEGO:

PUNKT PRZEDSZKOLNY 
�FANTAZJA� BARBARA TOMALA

Adres: ul. Obrońców Tczewa 12 
Telefon: 792 900 175 
Strona internetowa: 

www.fantazja.tcz.pl
Adres mailowy: fantazja@tcz.pl
Godziny otwarcia: 6:00-18:30
Liczba miejsc w punkcie 
przedszkolnym: 25
Liczba grup: 1
Odpłatność: 400 zł + wyżywie-

nie 8zł/dzień
Zajęcia w opłacie: język 

angielski, profilaktyka 
logopedyczna, gimnastyka 
korekcyjna, rytmika, zajęcia 
umuzykalniające Yamaha, 
zajęcia artystyczne, bajkotera-
pia, savoir-vivre, Klub 
Młodego Odkrywcy, artetera-
pia, tańce, religia

Zajęcia dodatkowo płatne: 
logopedia (cena zależy od 
liczby dzieci w grupie) 

PUNKT PRZEDSZKOLNY 
�SŁONECZKO� ŁUKASZ 
KOTLENGA    

Adres: ul. Sadowa 2a
Telefon: 789 178 867
Strona internetowa: 

www.tczsłoneczko.pl
Adres mailowy: 

przedszkole.sloneczko.tcz@wp.pl
Godziny otwarcia: 05:30-17:00
Liczba miejsc w punkcie 
przedszkolnym: 25
Liczba grup: 1
Odpłatność: 350 zł 

+ 8zł/dzień: wyżywienie
Zajęcia w opłacie: rytmika, 

gimnastyka korekcyjno-
stymulacyjna, gimnastyka 
buzi i języka, mały ogrodnik, 
zajęcia plastyczne (różnymi 
technikami), zajęcia origami, 
mały kucharz itp.

Zajęcia dodatkowo płatne: 
j. angielski � 30 zł za 4 lekcje 
w miesiącu 

PUNKT PRZEDSZKOLNY 
�TĘCZOWE PRZEDSZKOLE� 
LIDIA KWIETNIEWSKA  

Adres: ul. Chełmońskiego 1a 
Telefon: 888 24 0022

Strona internetowa: 
www.teczowe.edu.pl

Adres mailowy: 
teczoweprzedszkole@o2.pl

Godziny otwarcia: 6.30-17.00
Liczba miejsc w punkcie 
przedszkolnym: 40
Liczba grup: 2
Odpłatność: 340 zł
Zajęcia w opłacie: angielski, 

terapia logopedyczna, teatr, 
rytmika, religia

Zajęcia dodatkowo płatne:
brak

PUNKT PRZEDSZKOLNY 
�TWOJA NIANIA� 
KAMILA CHABOWSKA   
 
Adres: ul. Piaskowa 10/1, 
Telefon: 604 066 321 
Strona internetowa: 

www.twojaniania.net
Adres mailowy: 

biuro.twojaniania@gmail.com
Godziny otwarcia: 6.30-17.30
Liczba miejsc w punkcie 
przedszkolnym: 25 
Liczba grup: 1 
(od września � 2 grupy, 40 dzieci)
Odpłatność: 300 zł + wyżywienie
Zajęcia w opłacie: angielski 

non stop, rytmika, religia, 
gimnastyka klucz do uczenia 
się, zajęcia terapeutyczne, 
zajęcia plastyczne, logopeda, 
materiały edukacyjne, 
materiały plastyczne, imprezy 
integracyjne (pikniki, 
mikołajki), ubezpieczenie 
dzieci, teatrzyki i wizyty gości

Zajęcia dodatkowo płatne: 
wszystkie zajęcia są w cenie

PUNKT PRZEDSZKOLNY 
�JAGÓDKA� 
KATARZYNA MARUT
 
Adres: ul. Stefana Kardynała 

Wyszyńskiego 18
Telefon: 516 86 00 56 
Strona internetowa: 

www.jagodka-tczew.pl
Adres mailowy: 

katarzynamarut@wp.pl
Godziny otwarcia: 6.00-17.00
Liczba miejsc w punkcie 
przedszkolnym: 45
Liczba grup: 2
Odpłatność: 380 zł 

od kwietnia 2011 � 350 zł
Zajęcia w opłacie: rytmika, 

religia, kuchcikowi, kółko 
plastyczne

Zajęcia dodatkowo płatne: 
j. angielski 22zł/miesiąc 
starszaki, maluchy 11zł , 
nauka tańca (szkoła P. 
Popielarczyka) 6 zł lekcja

PUNKT PRZEDSZKOLNY 
�PAN SŁONIK� 
ALICJA KOTLICKA

Adres: al. Solidarności 13 
Telefon: 509 199 533
Strona internetowa: 

www.pan-slonik.pl
Adres mailowy: 

alicja.kotlicka@wp.pl
Godziny otwarcia: 6.30-17.30
Liczba miejsc w punkcie 
przedszkolnym: 25
Liczba grup: 1
Odpłatność: 290 zł + wyżywienie
Zajęcia w opłacie: 

j. angielski, rytmika 

z elementami angielskiego, 
opieka psychologiczna, 
logopeda, zajęcia muzyczne, 
kuchcikowo 

Zajęcia dodatkowo płatne: 
60 zł dodatkowo j, angielski, 
karate dla dzieci, zajęcia 
metodą W. Sherborne

 
PRZEDSZKOLE 
NIEPUBLICZNE 
�NIEBIESKIE MIGDAŁY� 
(przedszkole zacznie funkcjono-
wać od września br., aktualnie 
bez wpisu do ewidencji szkół i 
przedszkoli publicznych)

Dyrektor: Bogusława 
Szczęsna-Gorczyńska

Adres: ul. Grunwaldzka 9
Telefon: 505 039 024
Strona: 

www.niebieskiemigdaly.org.pl
e-mail: 
przedszkole@niebieskiemigdaly.org.pl
Godziny otwarcia 6.00-17.00
Liczba miejsc w przedszkolu: 75
Liczba grup: 3
Odpłatność: 340 zł
Zajęcia objęte opłatą: język 

angielski, gimnastyka 
ogólnorozwojowa, zajęcia 
logopedyczne, zajęcia 
taneczne, zajęcia teatralne

Zajęcia dodatkowo płatne: 
basen

Informacje dotyczą roku 
szkolnego 2011/2012. 

Przygotowane zostały przez 
Wydział Edukacji Urzędu 
Miejskiego w Tczewie.

Przedszkolaki chętnie prezentują swoje artystyczne talenty. Na zdjęciu � dzieci z Przedszkola nr 8 
podczas IV Konkursu Literackiego im. R. Landowskiego (2011 r.)
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Kazimierz Ickiewicz ma szczegól-
ne zasługi na polu regionalizmu, 
bowiem jako pierwszy zapo-
czątkował edukację regionalną 
w Tczewie. Było to na początku lat 
osiemdziesiątych ubiegłego wieku. 
Następnie utworzył w szkole, 
w której pracował, w Technikum 
Kolejowym w Tczewie, Studium 
Wiedzy o Regionie, w ramach któ-
rego odbywały się spotkania z in-
teresującymi ludźmi � pracowni-
kami naukowym wyższych 
uczelni, dziennikarzami, pisarza-
mi, twórcami ludowymi i działa-
czami społecznymi regionu. 

Ponadto posiada znaczący 
wkład w zorganizowanie czte-
rech Kongresów Kociewskich, 
jest współorganizatorem sesji po-
pularno-naukowych na tematy 
historyczne. 

Posiada również znaczący doro-
bek naukowy. W 1981 roku w oficy-
nie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-
skiego wydana została pierwsza 
jego książka pt. �Kaszubi w Ka-
nadzie� � pionierska w literaturze 
polskiej monograÞ a poświęcona 
kanadyjskim Kaszubom, nagro-
dzona w II Konkursie im. Floriana 
Znanieckiego. W 2008 roku z okazji 
150-rocznicy osadnictwa kaszub-
skiego w Kanadzie ukazało się dru-
gie poszerzone wydanie tej książki. 
W dotychczasowym dorobku posia-
da kilkanaście autorskich książek 
m.in �Druga wojna światowa 
wybuchła w Tczewie� (1999, 
2004, 2007, 2009), �Morskie tra-
dycje Tczewa� (2000, 2005), 

Nagroda dla Kazimierza Ickiewicza

Skra z Kociewia i dla Kociewia
Tczewski historyk Kazimierz Ickiewicz otrzymał nagrodę 
Skra Ormuzdowa. Wyróżnienie jest przyznawane od 1985 
roku przez Kolegium Redakcyjne i zespół redakcyjny mie-
sięcznika �Pomerania� za szerzenie wartości zasługujących 
na publiczne uznanie, pasje twórcze, propagowanie kultury 
kaszubskiej i innej pomorskiej, działania bez rozgłosu, prze-
zwyciężanie trudnych środowiskowych warunków, społeczne 
inicjatywy w dziedzinie kultury.

�Z kart historii Tczewa okresu 
międzywojennego� (2005), �Po-
wrót Tczewa do Polski w 1920 
roku� (2000), �Władysław Kir-
stein i jego muzyczny świat� 
(1986), �Ziemia kościer-
ska�(1992). Jest współautorem 
i (lub) redaktorem takich prac jak: 
�Księga pamiątkowa II Kon-
gresu Kociewskiego� (2002), 
�Postacie z Kociewia� (2006), 
�W służbie oświaty i kolejnic-
twa.� (1997), �Kociewie-pomor-
ska kraina� (2008), oraz �Szkoła 
w cieniu katedry. Collegium 
Marianum Liceum Katolickie 
im. Jana Pawła II� (2009). 

Napisał również kilkadziesiąt 
artykułów naukowych i popular-
nonaukowych dotyczących histo-
rii Pomorza Gdańskiego, Kaszub, 
Kociewia i Tczewa (zamieszczo-
nych na łamach �Pomeranii�, 
�Studiów Polonijnych�, �Wia-
domości Historycznych�, 
�Kociewskiego Magazynu 
Regionalnego�, �Pomorza�, 
�Tek Kociewskich�, �Janta-
rowych Szlaków�) oraz około 
300 publicystycznych (wydruko-
wanych w prasie ogólnopolskiej, 
lokalnej i w Internecie). W roku 
2011 został wyróżniony przez Mi-
nistra Edukacji Narodowej tytu-
łem honorowym Profesora 
Oświaty. W ubiegłym roku otrzy-
mał również Krzyż Kawalerski 
Orderu Odrodzenia Polski. 

Krzysztof Korda, historyk, 
wiceprezes Zrzeszenia Kaszub-
sko-Pomorskiego, a zarazem uczeń 

Kazimierza Ickiewicza podczas 
odczytywania laudacji powiedział 
m.in.: Profesor jest również a moim 
zdaniem przede wszystkim wycho-
wawcą pokoleń młodzieży, szczegól-
nie historyków, których zaraził 
zamiłowaniem do regionalizmu. 
Wielu z nich obecnie zajmuje się kul-
tywowaniem regionalizmu na Ko-
ciewiu. Był jednym z inicjatorów 
powołania Oddziału ZKP w Tcze-
wie, którego nieprzerwanie od lat 
jest liderem, autorytetem i inspirato-
rem oddziałowych działań. 

Warto dodać, że w poprzed-
nich latach nagrody Skry przy-
znano innym osobom i instytu-
cjom z Tczewa, m.in. Radiu 
Fabryka, Urszuli Giełdon i Ko-
ciewsko-Kaszubskiej Orkiestrze 
Dętej Torpeda. 

Uroczystość wręczenia Skier 
uświetnili młodzi artyści, którzy pro-
mowali płytę �Miłota� zawierającą ka-
szubskie utwory o miłości. Wśród nich 
wystąpił tczewianin Piotr Starzecki.

Artykuł nadesłany przez Oddział Ko-
ciewski Zrzeszenia Kaszubsko-Po-
morskiego. Zdjęcie pochodzi z serwisu 
www.kaszubi.pl

� 730 lat temu zmarła Małgo-
rzata Samborówna, córka 
księcia tczewskiego Sambo-
ra II, wieloletnia królowa 
Danii i Estonii 

� 325 lat temu zmarł Jan Hewe-
liusz, rodowity gdańszczanin, 
genialny astronom i wielki 
uczony Pomorza, wysoko ce-
niony w ówczesnej Europie

� 190 lat temu zmarł Józef Wy-
bicki, poseł pomorski, współ-
twórca Legionów Polskich 
i Księstwa Warszawskiego, au-
tor �Mazurka Dąbrowskiego�

� 170 lat temu w Lignowach k. 
Pelplina urodził się Antoni 
Neubauer, duszpasterz, wielo-
letni poseł polski do sejmu pru-
skiego i Parlamentu Rzeszy

� 160 lat temu urodził się w Su-
minie k. Starogardu Gdań-
skiego dr Teodor Kalkstein, 
jeden z orędowników pracy 
organicznej pod zaborem pru-
skim na Pomorzu i w Wielko-
polsce 

� 150 lat temu w Piasecznie k. 
Gniewa powstało pierwsze To-
warzystwo Rolnicze z Juliu-
szem Kraziewiczem na czele, 
będące prawzorem dla innych 
kółek rolniczych na ziemiach 
polskich

� 150 lat temu urodził się Stefan 
Łaszewski, adwokat, poseł na 
Sejm Ustawodawczy, pierwszy 
wojewoda pomorski w II Rze-
czypospolitej 

� 140 lat temu urodził się Kazi-
mierz Porębski, organizator 
szkolnictwa morskiego w II 
Rzeczypospolitej, dowódca Ma-
rynarki Wojennej (1919-1925)

� 140 lat temu urodził się Brunon 
Czapla, Prezes Towarzystwa 
Naukowego w Toruniu (1915-
-1918), proboszcz parafii w Sub-
kowach w latach 1913-1926

� 110 lat temu urodził się Tade-
usz Meissner, sławny absol-
went Szkoły Morskiej w Tcze-
wie, dowódca legendarnego 
transatlantyku �Batory�

� 90 lat temu zmarł Antoni 
Wolszlegier, poseł, wieloletni 
proboszcz z Pieniążkowa k. 
Gniewa, zasłużony dla polsko-
ści Pomorza, Warmii i Mazur

Rok 2012 
Ważniejsze rocznice

Ciąg dalszy na stronie obok !

Złoty medal �Za zasługi dla 
obronności kraju� może być 
przyznany rodzicom, których 
co najmniej pięcioro dzieci peł-
ni lub pełniło nienagannie 
czynną służbę wojskową albo 
co najmniej troje dzieci pełni 
lub pełniło zawodową służbę 
wojskową.

Medale dla rodziców żołnierzy

Srebrny medal �Za zasługi 
dla obronności kraju� może być 
przyznany rodzicom, których tro-
je lub czworo dzieci pełni lub peł-
niło nienagannie czynną służbę 
wojskową.

W ubiegłym roku medale otrzy-
mały trzy rodziny z Tczewa.

Osoby, które chciałyby skorzy-
stać z w/w odznaczenia prosimy 
o kontakt osobisty lub telefoniczny 
z Wydziałem Spraw Obywatel-
skich Urzędu Miejskiego w Tcze-
wie � pawilon pok. 20 lub 21, 
tel. /58/ 77-59-347; /58/ 77-59-390 
do dnia 05.04.2012r., w godzinach 
pracy urzędu tj., 7.30-15.30.

Urząd Miejski w Tczewie, na prośbę Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Malborku infor-
muje, że istnieje możliwość odznaczenia medalem złotym lub srebrnym �Za zasługi dla obron-
ności kraju�, RODZICÓW którzy wychowali wiele dzieci na wzorowych i ofiarnych żołnierzy (tj. 
żołnierzy, którzy odbywają lub odbywali nienagannie czynną służbę wojskową, zawodową 
służbę wojskową).
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Społeczeństwo

W 2011 r. m.in. wręczono nagrody 
laureatom IX edycji konkursu na 
prace magisterskie i doktorskie 
tematycznie związane z Wisłą za 
2010 r. Trzecią nagrodę otrzyma-
ła Agata Jurga (Politechnika 
Gdańska) za pracę magisterską 
�Analiza techniczno-Þ nansowa 
możliwości rekonstrukcji zabyt-
kowego mostu drogowego przez 
rzekę Wisłę w Tczewie�.

Głównym celem działań ze-
wnętrznych związku nadal po-
zostaje �Program dla Wisły i jej 
Dorzecza 2010� jako dokument 
o charakterze strategicznym, 
w ramach którego mogą i powinny 
być podejmowane wszelkie prace 
związane z Wisłą. Związek jest 

Związek Miast Nadwiślańskich 
podsumował 2011 rok

także współautorem opracowane-
go w 2011 r. przez holenderską fir-
mę ECORYS �Programu rewitali-
zacji śródlądowych dróg wodnych�, 
który został przygotowany ze środ-
ków Banku Światowego oraz Mi-
nisterstwa Infrastruktury.

Jest to program mający na celu 
m.in. przywrócenie żeglugi śródlądo-
wej jako istotnego elementu trans-
portu towarowego w Polsce.

W 2011 r. Związek Miast Nad-
wiślańskich podpisał porozumie-
nie ze Związkiem Miast i Gmin 
Morskich, Stowarzyszeniem na 
rzecz Miast i Gmin Nadodrzań-
skich oraz Ligą Morską i Rzeczną, 
którego celem jest połączenie sił 
dla m.in. rewitalizacji śródlądo-

wych dróg wodnych, przystani, 
portów, by zapewnić dobre połącze-
nia transportowe między miejsco-
wościami dorzecza Wisły i Odry 
a Bałtykiem, rozwój żeglugi towa-
rowej, pasażerskiej i turystycznej 
oraz rozbudowa nowoczesnej infra-
struktury związanej z woda.

ZMN przyznał dotacje na wio-
senne i letnie imprezy nadwiślań-
skie w 2011 r. Dotacje otrzymały 
m.in. Międzynarodowy Festiwal 
Działań Teatralnych ZDARZE-
NIA, V Nadwiślańskie Spotka-
nia Regionalne w Tczewie oraz 
WOPR w Tczewie na realizację 
programu �Bezpieczna Wisła� .

M.M.

� 90 lat temu powstał Tczewski 
Klub Sportowy (TKS), kolebka 
współczesnych klubów sporto-
wych �Grodu Sambora�

� 70 lat temu zmarł biskup 
Konstantyn Dominik, sufra-
gan Diecezji Chełmińskiej

� 65 lat temu zmarł Władysław 
Raczkiewicz, wojewoda pomor-
ski w latach 1936-1939, póź-
niejszy prezydent RP na wy-
chodźstwie 

� 60 lat temu zmarł ksiądz prof. 
Franciszek Sawicki, uczony, 
rodem z Godziszewa, twórca 
pelplińskiej szkoły filozoficznej 

� 55 lat temu w Tczewie urodził 
się Grzegorz Ciechowski, wy-
bitny muzyk, kompozytor, po-
eta, lider legendarnego zespołu 
�Republika� 

� 40 lat temu zmarł Stanisław 
Wachowiak ekonomista, poli-
tyk, poseł, wojewoda pomorski 
w latach 1924-1926

� 30 lat temu zmarł ksiądz dok-
tor Bernard Sychta, etnograf, 
autor znakomitych słowników 
� kaszubskiego i kociewskiego 
oraz pisarz i malarz

� 30 lat temu utworzono Osiedlo-
wy Dom Kultury �Suchostrzy-
gi� przy Spółdzielni Mieszka-
niowej w Tczewie 

� 30 lat temu w podziemiu uka-
zał się pierwszy numer �Gaze-
ty Tczewskiej�

� 20 lat temu w ramach nowego 
podziału administracyjnego 
Kościoła w Polsce została utwo-
rzona Diecezja Pelplińska i Ar-
chidiecezja Gdańska

� 20 lat temu zmarł prof. Edwin 
Rozenkranz, rodem z Czatków, 
autor �Dziejów Tczewa� (1999), 
zasłużony dla Uniwersytetu 
Gdańskiego

� 20 lat temu zmarł Jan Wespa, 
gawędziarz, poeta i kociewski 
twórca ludowy, mieszkający 
z żoną Marią (m.in. autorka 
haftu kociewskiego) w latach 
80. XX wieku w Tczewie

� 10 lat temu zmarła Alina Pień-
kowska, sygnatariuszka Poro-
zumień Sierpniowych, legen-
darna liderka �Solidarności� 
Służby Zdrowia, senator RP, 
radna miasta Gdańska, żona 
Honorowego Obywatela Tcze-
wa B. Borusewicza

JAN KULAS

Wisła w dziejach Polski (do 
1772 r.) to tytuł wystawy sta-
łej otwartej 28 lutego w Mu-
zeum Wisły. Ekspozycja trak-
tuje tematykę wiślaną w jak 
najszerszym kontekście � od 
charakterystyki jej dorzecza, 
historii osadnictwa, topogra-
Þ i poprzez spław wiślany 
w okresie złotego wieku XVI-
-XVII, jednostki rzeczne, 
szkutnictwo i miasta nadwi-
ślańskie z Gdańskiem jako 
głównym celem handlu wi-
ślanego. 

� Część wystawy została oparta 
na jednym z najważniejszych źró-
deł pisanych dokumentujących 
spław towarów Wisłą do Gdańska 
u schyłku XVI w., jakim jest po-
emat Sebastiana Fabiana Klono-
wica pt. Flis, to jest� wydany po 
raz pierwszy drukiem w 1595 r. � 
tłumaczył Jerzy Litwin, dyrek-
tor Centralnego Muzeum Mor-
skiego, którego filią jest tczewskie 
Muzeum Wisły. 

Na zwiedzających czekają ory-
ginalne zabytki, m.in. przedmioty 
codziennego użytku pochodzące 
z wykopalisk archeologicznych na 
terenie Pomorza, miary dawnych 
jednostek objętości i ciężaru uży-
wane w handlu wiślanym, trady-
cyjne narzędzia przedstawione 
w zaaranżowanym warsztacie 
szkutniczym, cenne obrazy, mode-
le tradycyjnych statków wiślanych 
i makiety � także ruchome. Dzięki 
interaktywnym stanowiskom 
typu �zajrzyj i sprawdź� goście 
muzeum poznają cechy charakte-

Nowa wystawa w muzeum

Wisła w dziejach Polski

rystyczne trzech odcinków Wisły 
oraz flisackie pożywienie. Na mul-
timedialnych prezentacjach zoba-
czą zabytki wydobyte z wraka 
Miedziowca (zatonął na początku 
XV w. przy wychodzeniu z portu 
gdańskiego), które w dużym stop-
niu transportowane były polskimi 
rzekami.

Dyr. Litwin przypomniał po-
czątki Muzeum Wisły, które po-
wstało w 1984 r. w pofabrycznym 
budynku. Inspiratorem jego po-
wstania był nieżyjący już Roman 
Klim. W 2007 r. zakończył się, 
wspierany ze środków unijnych, 
remont obiektu. W efekcie miejsce 
to stało się siedzibą dwóch placó-
wek � do Muzeum Wisły dołączy-
ła Fabryka Sztuk. 

� Nie byłoby tego pięknego 
obiektu, gdyby nie wola nie tylko 
samorządu miasta, ale też dy-
rektora Jerzego Litwina, który 

�kupił� pomysł i mogliśmy go zre-
alizować � stwierdził Zenon 
Odya, były prezydent Tczewa, 
obecnie radny Sejmiku Samorzą-
dowego. � Nie byłoby też Muzeum 
Wisły, gdyby nie idea, która przy-
świecała Romanowi Klimowi. Je-
stem przekonany, że muzeum 
i wystawa będą doskonale promo-
wać nasze miasto i naszą rzekę. 

� Cieszę, się, że otwieramy wy-
stawę związaną z Wisłą � rzeką, 
nad która powstało nasze miasto 
� powiedział Zenon Drewa, wi-
ceprezydent Tczewa. � Życzę , aby 
jak najszybciej powstała druga 
część wystawy. 

Druga część ekspozycji ma do-
tyczyć rzeki w kolejnych latach. 
Według deklaracji dyr. Litwina, 
jej realizacja powinna nastąpić 
w ciągu dwóch lat. 

M.M.

Mirosław Pobłocki, prezydent Tczewa, uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Związku Miast 
Nadwiślańskich podsumowującym działalność w minionym roku. Obecnie ZMN tworzą 24 
miasta członkowskie, wśród nich Tczew.
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W XIII Miejskim Konkursie Ekologicznym pod hasłem �Międzynarodowy Rok Zrównowa-
żonej Energii� zorganizowanym przez Gimnazjum nr 2 w Tczewie oraz Pracownię Eduka-
cji Ekologicznej Urzędu Miejskiego wzięli udział uczniowie z siedmiu szkół podstawowych 
i czterech gimnazjów. 
46 uczniów biorących udział w konkursie wykazało się nie tylko wiedzą i umiejętnościami z zakresu 
ekologii, zdobytymi na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych, zajęciach w Pracowni Edukacji Ekologicz-
nej, ale także ogólnym oczytaniem dotyczącym tematyki eliminacji. 

Komisja konkursowa w składzie:
1. Katarzyna Świątkowska � przewodnicząca
2. Anna Peichert � członek
3. Anna Kwella-Manikowska � członek
stwierdziła, że największą wiedzą spośród uczniów szkół podstawowych wykazali się:

I MIEJSCE Daniel Poweska z kl. 6 c � SP 10

II MIEJSCE
Sara Szczuka z kl. 6 b � SSP 2
Agata Bonk z kl. 6 c � SP 11

Wojciech Apostołowicz z kl. 6 c � SP 11
III MIEJSCE Tomasz Szmidt z kl. 6 e � SP 12

W grupie uczniów reprezentujących gimnazja największą wiedzą wykazali się: 

I MIEJSCE Zuzanna Gogulska z kl. 3 b � Gimnazjum Katolickie

II MIEJSCE Bartosz Zuzelski z kl. 3 c � Gimnazjum nr 3
Dominika Rynkiewicz z kl. 2 d � Gimnazjum nr 3

III MIEJSCE Kinga Warnke z kl. 3 d � Gimnazjum nr 1
Zuzanna Balcerzak z kl. 2 d � Gimnazjum nr 3

Opiekunami laureatów w kategorii szkół podstawowych były panie: Elżbieta Kindler z SP 10, 
Anna Skwarek z SSP 2, Barbara Pawłuszewicz z SP 11 oraz Agnieszka Grzella z SP 12.

Natomiast laureatów z kategorii gimnazja do konkursu przygotowywały panie: Katarzyna Świąt-
kowska z Gimnazjum Katolickiego, Ewa Szwaczka z Gimnazjum nr 3 oraz pani Hanna Grabow-
ska z Gimnazjum nr 1.

Dodatkową zachętą do dalszego zgłębiania wiedzy ekologicznej przez laureatów konkursów będą 
atrakcyjne nagrody. Uroczystość wręczenia nagród dla laureatów większości naszych konkursów będzie 
nawiązywała do obchodzonego 22 kwietnia Dnia Ziemi.

Urząd Miejski w Tczewie serdecznie gratuluje wiedzy wszystkim uczestnikom oraz ich 
opiekunom. 

ANNA PEICHERT
PRACOWNIA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ PRZY UM W TCZEWIE

XIII Miejski Konkurs Ekologiczny 
pod hasłem �Międzynarodowy Rok 
Zrównoważonej Energii� roztrzygnięty Informacja na podstawie proto-

kołu z dnia 23 .02. 2012r. z prze-
biegu XII Konkursu literacko-
-przyrodniczego zorganizowanego 
przez Pracownię Edukacji Ekolo-
gicznej Urzędu Miejskiego w Tcze-
wie pod hasłem: �Z ekologią za 
pan brat�.

Komisja konkursowa stwierdziła, 
że na konkurs wpłynęły 84 pra-
ce, w tym:
" w kategorii szkół podstawowych 

� 73 prace
 (SP 5 � 61 prac; SP 10 � 6 prac; 

SP 12 � 4 prace; SSP 2 � 2 prace) 
" w kategorii gimnazjów � 6 prac
 (GKatol � 4 prace; G3 � 2 prace)
" w kategorii szkół ponadgimna-

zjalnych � 5 prac 
 (I LO � 3 prace; LO Katol � 

2 prace)

Konkurs polegał na napisaniu 
przez uczniów pracy literackiej 
na jeden z poniższych tematów:

12 października 2078 r.
Stało się. Dziś ludzkość zużyła 
ostatnie zapasy surowców ener-
getycznych � nie ma już węgla, 
gazu, ropy. My, plebejusze, od 
kilku lat żyliśmy tak, jakby ich 
w ogóle na Ziemi nie było, więc 
zmartwienie spadło teraz na bo-
gatszych.

A warstwy społeczne� Tak, 
tak. Wraz z zanikaniem elek-
tryczności wrócił podział społe-
czeństwa na stany. Osiągnęliśmy 
punkt kulminacyjny, teraz sta-
czamy się po równi pochyłej. Nie 
musi to jednak oznaczać naszego 
upadku. Może dzięki takiemu 
stanowi rzeczy, ludzkość się cze-
goś nauczy.

Od dziś także patrycjat musi 
zacząć palić w piecu drewnem. 
Niby nic wielkiego, ale i drzew 
w naszych nieszczęsnych borach 
coraz mniej. Przez ostatnie kil-
kadziesiąt lat wycięliśmy prawie 

XII KONKURS �Z

�Z ekologią za pan brat� � 
nagrodzona praca
I MIEJSCE W KATEGORII 
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
BOGNA HAFTKA
kl. 1 c � Katolickie Liceum 
Ogólnokształcące w Tczewie



� 17
PANORAMA MIASTA � www. tczew.pl � www.bip.tczew.pl � Marzec 2012

Urząd Miejski w Tczewie � Wydział Spraw Komunalnych
83-110 Tczew, ul. 30 Stycznia 1, tel./fax (058)  531 76 41, www.pee.tczew.pl, e-mail: pee@um.tczew.pl

Środowisko

S �Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT� � ROZSTRZYGNIĘTY
SZKOŁY PODSTAWOWE:
A. I tak zaczęła się moja przygoda 

z ekologią�
B. Jak bogowie greccy ukarali lu-

dzi za marnowanie energii?
C. Alarm! Środowisko w niebezpie-

czeństwie � detektyw Ek na tro-
pie marnotrawców energii.

GIMNAZJA I SZKOŁY 
PONADGIMNAZJALNE:
A. Tak ładuję swoje baterie, czyli 

jak energetyczna jest natura.
B. Energia przyszłości, a może przy-

szłość bez energii?
Komisja, kierując się regulami-

nem, przeanalizowała wszystkie 
prace, biorąc pod uwagę wartości 
literackie i przyrodnicze. Uczestni-
cy konkursu wykazali dużą pomy-
słowość, oryginalność, a także wie-
dzę z zakresu ekologii. Uczniowie 
stosowali różnorodne formy pisar-
skie. Duża część prac prezentowała 
dość wysoki poziom językowy.

Komisja konkursowa uznała, 
że osiągnięte zostały cele konkur-

su, jakimi były:
� popularyzacja wiedzy ekolo-

gicznej z uwzględnieniem naj-
ważniejszych problemów o cha-
rakterze globalnym

� rozwijanie umiejętności literac-
kich uczniów

� umożliwienie uczniom zaprezen-
towania pomysłów

� integracja treści międzyprzed-
miotowych.

Laureatami konkursu literacko-
-przyrodniczego zostali:

SZKOŁY PODSTAWOWE:

I MIEJSCE � Natalia Wera � 
kl. 5 C, SP 10 (opiekun: pani 
Hanna Brange)

II MIEJSCE � Weronika Pest-
ka-Dymowska � kl. 5 A, SP 5 
(opiekun: pani Maria Głowska)

III MIEJSCE � Julia Kaffka � 
kl. 4 C, SP 10 (opiekun: pani 
Maria Jasionowska)

Ze względu na szczególnie 
dużą liczbę prac konkursowych 
w tej grupie wiekowej przyznano 
aż 3 wyróżnienia.
WYRÓŻNIENIE I � Bartłomiej 

Steinka � kl. 5 B, SP 5 (opie-
kun: pani Elżbieta Ziółek)

WYRÓŻNIENIE II i III � Natalia 
Krzyżanowska � kl. 5 A, SP 5 
oraz Daria Szulc � kl. 6 A, SP 5 
(opiekun: pani Maria Głowska)

GIMNAZJA:

I MIEJSCE � Elżbieta Boćkowska 
� kl. 2 C, Gimnazjum Katolickie 

WYRÓŻNIENIE � Agata Kozyro 
� kl. 3 A, Gimnazjum Katolickie 
Opiekunem obydwu laureatek 

była pani Monika Kruszec-Sza-
mocka.

SZKOŁY 
PONADGIMNAZJALNE:

I MIEJSCE � Bogna Haftka � kl. 

1 C, LO Katolickie (opiekun: pani 
Monika Kruszec-Szamocka)

II MIEJSCE � Kornelia Mik � 
kl. 2 G, I LO (opiekun: pani 
Ewa Brzóska)

Komisja gratuluje laureatom oraz 
składa podziękowania wszystkim 
uczestnikom konkursu. Ucznio-
wie i nauczyciele laureatów otrzy-
mają imienne zaproszenia na uro-
czyste wręczenie nagród. 

Pozostałym uczestnikom i ich 
opiekunom również serdecznie 
dziękujemy i zapraszamy do kolej-
nej edycji konkursu w następnym 
roku szkolnym.

Nagrodzone prace zostaną opu-
blikowane w �Panoramie Miasta� 
oraz na naszej stronie interneto-
wej www.pee.tczew.pl. Do lektury 
pierwszej z nich zapraszamy już 
w bieżącym numerze.

W IMIENIU KOMISJI � 
ANNA PEICHERT

wszystkie, robiąc miejsce polom 
uprawnym, mającym zaspokoić 
potrzeby konsumpcyjne naszego 
narodu. Nikt się wtedy nie mar-
twił ewentualnym brakiem tlenu 
i drewien na opał. Ignoranci! 
W ogóle nie wzięli pod uwagę 
skutków swoich decyzji. Na 
szczęście nieliczne ruchy walczą-
ce o utrzymanie naszej planety 
przy życiu na przestrzeni tych lat 
wkomponowywały w krajobraz 
skupiska sadzonek. Teraz wszy-
scy troszczą się o to, by nasze �płu-
ca� zwiększyły objętość. Obawiam 
się jednak, że niestety nie wyro-
sną one z dnia na dzień�
17 października 2078 r. 
Rządzący postanowili odkurzyć 
wiatraki. Farmy wiatrowe za-
mknięto czterdzieści lat temu, ze 
względu na ich niekorzystny 
wpływ na ptactwo, lecz czy dziś 
ktoś o tym pomyślał? Przyzwy-
czajeni do zbytków i wygód lu-
dzie nie biorą pod uwagę argu-
mentów, które skłoniły ich do 
pozostawienia tej formy pozyski-
wania energii: ryzyka zmniej-
szenia się populacji ptaków, któ-
rych trasy migracji zostały 

udekorowane tymi białymi słu-
pami. A przecież różnorodność 
przyrody jest tym, co nas najbar-
dziej w niej zachwyca. Tym, co 
mnie najbardziej zachwyca�

Pełną parą ruszyły też nie-
liczne elektrownie wodne, jed-
nakże nawet współpracując 
z farmami wiatrowymi, nie są 
w stanie zapewnić nam wy-
starczającej ilości energii. Wy-
budowano ich zbyt mało. Po za 
tym, cały prąd elektryczny zu-
żywany jest przez instytucje 
rządowe. Jedynie tu nie zmie-
niło się nic: nadal władza my-
śli tylko o sobie.

Nam, szarym obywatelom, 
pozostało światło świec i lamp 
oliwnych. Choć takie oświetlenie 
nie sprzyja nocnemu życiu, to 
jednak patrząc na ten płochy, de-
likatny płomyczek człowiek od-
czuwa przyjemne ciepło w klatce 
piersiowej, gdzieś w okolicy serca 
i zmuszony zostaje do reß eksji 
nad przemijalnością, nad kru-
chością świata.
19 października 2078 r.
Tak bardzo przyzwyczajeni do 
przesyłania wiadomości drogą 

elektroniczną ludzie musieli sobie 
przypomnieć sztukę pisania. Pa-
pier jednak nie na długo wróci do 
łask. Będący u władzy są zbyt in-
teresowni by nie zauważyć, że 
będzie to marnotrawstwo tak 
cennego dla nas teraz drewna � 
źródła ognia, a więc także ciepła 
i światła. Ograniczona zostanie 
możliwość komunikacji, ale prio-
rytetem jest teraz dla nas przeży-
cie. Prawo zakazujące użycia pa-
pieru to tylko kwestia czasu. 
Mam nadzieję, że chociaż ten 
dzienniczek przetrwa�

Zmienił się wygląd domostw. 
W nowoczesnych apartamentach 
nie ma miejsca na palenisko, więc 
ludzie wrócili do stawiania pro-
stych chat, podobnych mojemu 
zabytkowemu domowi. Oznacza 
to jednak zapotrzebowanie na 
miejsce� Gdy myślę o tym, dla-
czego jest to problemem, to aż 
wstyd mi, że żyję w tych czasach. 
Nasza przestrzeń życiowa ogra-
niczona jest przez góry śmieci. 
Całe pasma górskie odpadków. 
Nikt nigdy nie uważał za koniecz-
ne poddania ich recyklingowi, 
a teraz ta decyzja srogo się na nas 

mści. Ileż problemów zaoszczę-
dzilibyśmy sobie, gdybyśmy tylko 
zechcieli kiedyś przetwarzać 
choćby makulaturę lub te trujące 
baterie.
3 listopada 2078 r.
Choć wciąż mamy jesień i zapasy 
żywności, wszyscy już biją na 
alarm: zbliża się klęska głodu. 
Sztucznie przetwarzane, wysoko 
kaloryczne produkty przestały 
istnieć wraz ze zniknięciem elek-
tryczności, niezbędnej w fabry-
kach. Ludzie już dawno zapo-
mnieli o naturalnych środkach 
ochrony roślin, sposobach ich 
uprawy nie wymagających skom-
plikowanych technologii. Książki 
naszych dziadków spalono tuz po 
przesłaniu danych na komputery. 
Któż mógł wtedy przewidzieć, że 
stracimy możliwość korzystania 
z nich? Postęp jest rzeczą dobrą, 
jak jednak mogliśmy w tym wy-
ścigu, w którym nagrodą były 
czas i wygoda, zapomnieć o Matce 
Ziemi i tym wszystkim, czym nas 
obdarzyła? Czy naprawdę musia-
ło dojść do klęski, byśmy zrozu-
mieli jak ważna jest natura? 

Energia przyszłości, a może przyszłość bez energii?
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TCZEW, KTÓREGO DZIŚ JUŻ NIE MA (część piąta)
ULICA KARD. WYSZYŃSKIEGO
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Rozpoczynając spacer obecną 
ulicą kard. Wyszyńskiego, 

dawną Bahnhofstrasse, Dworco-
wą czy też od 1960 roku � 1 Maja, 
nie sposób ominąć dwóch zabyt-
ków: Fary i kościoła pw. św. Stani-
sława Kostki, który przez wieki 
należał do dominikanów. Z dawne-
go klasztoru pozostała tylko część 
zabudowań � obecna Szkoła Mu-
zyczna. Nie ma też już Wieży Kle-
szej przy kościele św. Krzyża czy też 
Bramy Młyńskiej. Idąc dalej daw-
nym przedmieściem dworcowym, 
za budynkiem Centrum Kultury 
i Sztuki, widzimy skwer zieleni � to 
dawne Długie Ogrody. Od 1815 
roku przez blisko sześćdziesiąt lat 
był tam czynny cmentarz katolicki 
(poprzedni usytuowany był oczy-
wiście wokół kościoła). Właśnie 
w tym miejscu na rogu obecnej ul. 
ks. Ściegiennego i Wyszyńskiego 
znajdował się od końca XIX wieku 
do 1945 roku szpital. 

Zaczęło się od inicjatywy pro-
boszcza tczewskiej fary ks. Rober-
ta Sawickiego, który w 1884 roku 
sprowadził do Tczewa Zakon 
Sióstr Miłosierdzia św. Wincente-
go à Paulo. Rozpoczęto budowę 
Domu św. Wincentego, który po-
święcono 16 października 1894 
roku. W czasie pierwszej wojny 
światowej został on przejęty przez 
wojsko i zamieniony na lazaret. Po 
wojnie powrócono do pierwotnej 
funkcji obiektu. Mieścił on 80 łó-
żek � tyle samo co szpital joannic-
ki (obecnie Tczewskie Centrum 
Zdrowia), ale liczba pacjentów 
była znacznie większa. Ze spra-
wozdania miejskiego za 1927 rok 
wynika, że dominującą jednostką 
chorobową pacjentów była gruźli-
ca. Odnotowano również dużą za-
chorowalność na inne choroby 
płuc oraz dur brzuszny. 

Wedle statutu z 1896 roku 
szpital miał mieć charakter 
otwarty i zajmować się opieką nad 
niedołężnymi oraz leczeniem cho-
rych bez względu na płeć i wyzna-
nie. W numerze 27 �Dziennika 
Tczewskiego� z 4 lutego 1926 roku 
w dziale �Kronika miejscowa� po-
jawiła się pewna informacja zaty-

tułowana �Zgnilizna moralna�: 
Z pewnego domu paserów przy uli-
cy Podmurnej �uprzątnięto� chorą 
na weneryczną chorobę rozpustni-
cę, lokując ją w szpitalu św. Win-
centego. W pełni potwierdza ona 
powszechny charakter szpitala.

Oprócz szpitala prowadzono 
przytułek dla starców, przedszko-
le oraz sierociniec, którego wycho-
wankiem był Henryk Laskiewicz, 
autor wspomnień �Księga życia. 
Część I�. Dostępne są one w Sekcji 
Historii Miasta Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Tczewie. Z wiel-
ką precyzją i sentymentem od-
twarza Laskiewicz zabudowę 
nieistniejącego już zakładu: Impo-
nujący był sam wjazd z okazałą 
bramą i pięknym zakolem... Przed 
głównym wejściem do budynku 
rozpościerał się niewielki park, 
może raczej większy skwer, z wyso-
kimi drzewami, z terenem do za-
baw dla przedszkolaków, nie wy-
ł ą c zają c  pr zys ł owi owej 
piaskownicy. Z drugiej strony bu-
dynku z widokiem na Wisłę urzą-
dzono skromny, ale gustowny 
ogród, łącznie z inspektami, wyty-
czonymi alejkami, o dość zróżnico-
wanej roślinności, nie tylko kwia-
towej, ale i warzywnej. W stronę 
północną od głównego frontonu 
prowadziły schody na teren gospo-
darczy. (�) Po przeciwnej stronie 
skromny ciąg, chyba parterowych 
zabudowań, przeznaczono na 
przedszkole, mieszkania dla perso-
nelu szpitala oraz inne cele gospo-
darcze. Z wnętrza głównego gma-
chu szpitala najbardziej pamiętam 
kaplicę. (�) Z kaplicą była związa-
na kostnica. (�) Tuż obok kostni-
cy, wzdłuż ul. ks. Ściegiennego do-
budowano, chyba w późniejszym 
terminie, podłużny domeczek, 
o odmiennej architekturze przypo-
minającej czynszówkę, w której 
mieścił się przytułek dla starusz-
ków, a nieco wyżej i bliżej skarpy 
wiślanej ulokowano malutki siero-
ciniec dla 6 dzieci...�

M. K.
SEKCJA HISTORII MIASTA 

MBP W TCZEWIE

Lokalizacja Zakładu św. Wincentego 

Po Zakładzie św. Wincentego została tylko kostnica, która dziś 
służy jako salka do celów katechetycznych

Nieistniejący już szpital św. Wincentego 
przy ul. ks. Ściegiennego
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DYŻURY W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW MIESZKAŃCÓW
MIROSŁAW POBŁOCKI, prezydent Tczewa, przyjmuje interesantów 

� w środy w godz. 14.00-16.00; 
zastępcy prezydenta Tczewa � Zenon Drewa oraz Adam Burczyk 

� w poniedziałki w godz. 14.00-15.30
CZŁONKOWIE PREZYDIUM RADY MIEJSKIEJ pełnią dyżur w środy 

w godz. 15.30-16.30 w Biurze Rady Miejskiej.

Kultura

Najdawniejszą i do dziś czynną 
ofÞ cina sanitatis w naszym 

mieście jest apteka na staromiejskim 
Rynku (nr 24). O ponad pół wieku 
młodsza jest apteka na Nowym Mie-
ście przy ul. Gdańskiej. Na wystawie 
można było zobaczyć archiwalne 
zdjęcia, dokumentację budowlaną 
oraz reklamy zarówno tych, jak i już 
nieistniejących aptek. 

Dzięki uprzejmości Barbary 
i Henryka Laga, właścicieli Apteki 
Nowomiejskiej, udało się odtworzyć 
wnętrze dawnej apteki. Nie zabrakło 
przedwojennych moździerzy, wag 
analitycznych, sztanglasów oraz in-
nych elementów wyposażenia recep-
tury. Doskonale na tym tle prezento-
wał się stary pulpit. Jednakże 
najcenniejszym eksponatem było 
drugie wydanie �Farmakopei� 
z 1937 roku, czyli kompendium wie-
dzy każdego farmaceuty. Zwiedzają-

" KONKURS NA LOGO CKIS

Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki 
w Tczewie ogłasza konkurs na pro-
jekt logo CKiS. Konkursy jest prze-
znaczony dla mieszkańców Tczewa, 
którzy mogą zgłaszać swoje autor-
skie projekty do 16 kwietnia br.

Projekt powinien odwoływać 
się do charakteru prowadzonej 
przez CKiS działalności i jej przed-
miotu � kultury, sztuki i edukacji 
oraz do miasta Tczewa lub regio-
nu Kociewia.

Autor zwycięskiego projektu 
otrzyma nagrodę w formie bezpłat-
nego wstępu na wszystkie wyda-
rzenia organizowane przez CKiS 
do końca 2012 roku oraz możliwość 
wstępu na backstage podczas kon-
certu wybranej gwiazdy.

Więcej informacji i regulamin na 
http://ckis.tczew.pl/konkurs-na-pro-
jekt-logo-centrum-kultury-i-sztuki

" �DRUGIE ŻYCIE ELEKTROŚMIECI�

Gimnazjum nr 3 w Tczewie bierze 
udział w ogólnopolskim konkursie 
�Drugie życie elektrośmieci� zakoń-
czonym zbiórką odpadów elektrycz-
nych i elektronicznych, organizowa-
ną wraz z Zakładem Utylizacji 
Odpadów Stałych w Tczewie. Zbiór-
ka odbędzie się 30 marca w godzi-
nach 14:00-17:00 przed Gimnazjum 
nr 3 (w tym celu zostanie podstawio-
ny specjalny kontener). Każdy miesz-
kaniec Tczewa może w tym czasie 
bezpłatnie oddać zużyty sprzęt elek-
tryczny i elektroniczny (stare monito-
ry, myszki do komputerów, komórki, 
zużyty sprzęt RTV AGD itp.). 

W BIBLIOTECE JAK W DAWNEJ APTECE

" 31 MARCA O GODZ. 18.00 
Koncert Wiosenny Grażyny Brodzińskiej z orkiestrą Le Quattro Stagioni 
Największe hity operetki i musicalu w wykonaniu jednego z najpiękniejszych polskich głosów. Grażyna Bro-
dzińska nagrała sześć płyt, ma za sobą wiele głównych ról w czołowych przedstawieniach muzycznych. Co 
roku występuje na Festiwalu im. Jana Kiepury w Krynicy. Dyrektor artystyczny tego festiwalu, Bogusław 
Kaczyński powiedział o niej: �Prezentuje najwyższy kunszt sztuki wokalnej. Obdarzona urodą, wdziękiem, 
scenicznym temperamentem, śpiewa, tańczy, czaruje publiczność teatralną i filharmoniczną�. 
Bilety w cenie 45 i 50 zł do nabycia w kasie CKiS. 
" 19 KWIETNIA 
Tczewski Konkurs Recytatorski �Mój ulubiony wiersz� 
Konkurs przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu tczewskiego. Każdego roku 
uczestniczy w nim około 90 osób � młodych recytatorów, którzy prezentują swoje ulubione wiersze przed pro-
fesjonalnym jury oraz zgromadzoną publicznością. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie lub dostarczenie 
karty zgłoszenia wraz z treścią prezentowanych wierszy do Centrum Kultury i Sztuki (Tczew, ul. Wyszyńskie-
go 10, tel. 58 531 07 07, fax wew. 37.) w nieprzekraczalnym terminie do 9 kwietnia br. 
Patronat nad Konkursem objął Prezydent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki. Nagrody ufundowali prezy-
dent Tczewa oraz Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie.
" 20 KWIETNIA 
Regionalny Przegląd Amatorskich Zespołów Teatralnych
Impreza adresowana do dziecięcych i młodzieżowych grup teatralnych działających przy szkołach, placówkach 
kultury i innych instytucjach na terenie powiatu tczewskiego. W przeglądzie mogą wziąć udział zespoły i wyko-
nawcy indywidualni, którzy przygotują programy oparte na autorskich programach kabaretowych lub inne 
formy teatralne (preferowane formy autorskie). Uczestnik wykonuje dowolną ilość scenek o łącznym czasie nie 
przekraczającym 15 min. (wraz z montażem i demontażem scenografii) bez użycia mikrofonów. 
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie na adres Centrum Kultury i Sztuki (Tczew, ul. Wyszyń-
skiego 10, tel. 58 531 07 07, fax wew. 37.) karty zgłoszenia oraz kopii wykonywanych tekstów do 12 kwietnia 
2012 roku. 
Nagrody ufundowali prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki i starosta tczewski Józef Puczyński.

Centrum Kultury i Sztuki zaprasza

Przez ponad miesiąc sala wystawowa Miejskiej Biblioteki Publicznej przemieniła się w� aptekę. A wszystko za sprawą ekspozy-
cji. Wystawa �W dawnej aptece� przedstawiała zarys dziejów tczewskiego aptekarstwa.

cy wystawę mogli dowiedzieć się 
między innymi tego, jak przyrządza-
no pszenicę zatrutą na myszy, ołówek 
do pisania na szkle oraz że �najlep-
szym lekiem przeczyszczającym była 
tylko oryginalna czekolada Drastin 
Lubelski�. Swoiste uzupełnienie sta-
nowiły reprodukcje tematycznych 
karykatur i satyr. Całość ekspozycji 
wieńczyła maksyma lekarzy i far-
maceutów �Primum non nocere�.

Ekspozycję obejrzało ponad 600 
osób, głównie dzieci i młodzież 
z tczewskich przedszkoli oraz szkół. 
Wzbudzała ona także zaintereso-
wanie osób dorosłych, nie tylko far-
maceutów.

Organizatorzy dziękują Barba-
rze i Henrykowi Laga oraz Krzysz-
tofowi Jach za wypożyczenie eks-
ponatów, a Markowi Kowallkowi 
i Radosławowi Kornasowi za kon-
sultacje merytoryczne.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 12 z zainteresowaniem 
oglądali eksponaty
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