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WODNIACY DOSTANĄ POMOST

TCZEWSCY WODNIACY już wkrótce doczekają się pomostu cumow-
niczego z prawdziwego zdarzenia. Inwestycja, która powstaje 
m.in. z myślą o harcerskiej drużynie wodnej oraz wioślarzach 
Unii Tczew, zostanie oddana do użytku już w czerwcu. Zada-
nie wspierane jest przez środki unijne i stanowi część dużego 
projektu „Pętla Żuławska” realizowanego przez 13 partnerów 
z dwóch województw.

 Prezydent 
Komorowski przyjedzie 

do Tczewa

Budujemy sportową 
Polskę – Tczew 

wyróżniony

Z Forsterami 
i Cookiem na kraniec 

świata – wielka 
wystawa w Fabryce 

Sztuk

Nagrody dla 
laureatów miejskich 

konkursów językowych

Oferta szkół 
ponadgimnazjalnych 

z Tczewa
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W programie kwietniowej sesji 
Rady Miejskiej przewidziane 

jest przyjęcie uchwały w sprawie nada-
nia tczewskiemu amfiteatrowi imienia 
Grzegorza Ciechowskiego. Uroczystość 
związaną z nadaniem imienia zaplano-
wano na 29 czerwca. Pełna nazwa am-
fiteatru zostanie umieszczona nad sce-
ną, a w pobliżu wejścia na teren obiektu 
pojawi się tablica pamiątkowa.

Tego dnia, oprócz ofi cjalnej części 
uroczystości, odbędzie się koncert ze-
społów Agressiva 69 z Krakowa oraz 
Black Flowers z Tczewa. Repertuar wykonawców będzie nawiązywał 
do twórczości Grzegorza Ciechowskiego.

W ubiegłym roku fani Grzegorza Ciechowskiego i zespołu Republika 
skierowali do prezydenta Tczewa petycję w sprawie nazwy dla amfite-
atru. Prezydent przychylił się do wniosku miłośników twórczości tczew-
skiego artysty.

M.M.

XIX SESJA
Porządek obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Tczewie

na dzień 26 kwietnia 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 29 marca 

2012 r. 
5.  Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za kwiecień 

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

29 marca do 25 kwietnia 2012 r.

II . CZĘŚĆ DRUGA:
7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miejskiej 

Tczew z organizacjami pozarządowymi oraz rozliczenia przyzna-
nych dotacji organizacjom pozarządowym za 2011 rok.

8. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Nar-
komanii za 2011 rok.

9. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Tczewie za 2011 rok.

10.  Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami dla mia-
sta Tczewa za 2011r. 

11. Podjęcie uchwał w sprawie: 
11.1 zmian w budżecie miasta Tczewa na 2012 r.,
11.2  zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej miasta Tczewa na lata 2012-2024,
11.3  określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowa-
nia w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania na tere-
nie Gminy Miejskiej Tczew,
11.4  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości sta-
wek opłaty targowej w mieście Tczewie,
11.5  nadania Amfiteatrowi w Tczewie imienia Grzegorza Cie-
chowskiego, 
11.6  przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Miej-
skiej Tczew.

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

Porządek sporządzono 5 kwietnia 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

Aktualności

2 kwietnia 2012 r. w Tczewie zameldowanych było 59 619 osób, w tym 
58 351 na pobyt stały i 1268 na pobyt czasowy. Od początku marca 
2012 r. przybyło 16 mieszkańców miasta.

ILU NAS JEST?

KTO JEST KIM W RADZIE MIEJSKIEJ
Grażyna Antczak

Ma 65 lat. W Radzie Miasta pracuje 
od 1998 r. W kadencji 1998-2002 

była członkiem Zarządu Miasta, w kolej-
nej pełniła funkcję wiceprzewodniczącej 
Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fi-
zycznej, była też członkiem Komisji Fi-
nansowej. Już drugą kadencję jest wice-
przewodniczącą Rady Miejskiej, jest 
także członkiem Komisji Edukacji, 
Kultury i Kultury Fizycznej, Komisji Po-
lityki Społecznej, Gminnej Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych 
i Przeciwdziałania Narkomanii. 

W Radzie Miasta reprezentuje KW 
„Razem i Odpowiedzialnie”, występuje w imieniu wyborców z osiedli 
Suchostrzygi, Prątnica i Bajkowe.

Grażyna Antczak jest absolwentką Akademii Wychowania Fizycz-
nego w Poznaniu. Od 1980 r. należy do NSZZ”Solidarność”. Jest wolon-
tariuszką Caritas Diecezji Pelplińskiej działającą w parafii NMP Matki 
Kościoła. 

Zawód nauczyciela wykonywany przez 36 lat oraz przez kilka lat 
pedagoga szkolnego ukierunkował jej działalność w RM. Zawsze są 
i będą jej bliskie sprawy dzieci i młodzieży. Chciałaby, aby wszystkie de-
cyzje dotyczące najmłodszych były przemyślane i mądre, aby stan 
oświaty w mieście był na wysokim poziomie i zabezpieczał wszystkie jej 
potrzeby. Zależy jej także na tym, aby placówki wsparcia dziennego ta-
kie jak świetlice środowiskowe i kluby młodzieżowe niwelowały różnice 
wśród dzieci i młodzieży wynikające z biedy, bezrobocia rodziców czy ich 
niewydolności wychowawczych. Działania w tym zakresie są bardzo 
ważnym zadaniem dla samorządu i organizacji pozarządowych.

Sportowe zainteresowania to domena całej rodziny. Mąż Edmund 
(lekkoatleta, obecnie trener kadry) i synowie: Tomasz i Paweł są absol-
wentami Akademii Wychowania Fizycznego. Pani Grażyna uprawia i 
popularyzuje fitness. Uważa, że ten rodzaj aktywności fizycznej to spo-
sób na zachowanie dobrej sprawności psychicznej i fizycznej a także do-
skonałe antidotum na stres.

Inną pasją jest praca na rzecz placówek przeznaczonych dla dzieci i 
młodzieży takich jak świetlica środowiskowa przy parafii NMP Matki 
Kościoła czy Klub Młodzieżowy „Przystań”. Jest to działalność bardzo 
absorbująca, ale dająca wiele satysfakcji.

Grażyna Antczak otrzymała nagrodę prezydenta Tczewa „Tczewia-
nin Roku 2011”.
adres e-mail: grazyna_antczak@wp.pl 
Dyżur radnej: poniedziałek 13.00-15.00 - Świetlica Środowiskowa 
przy Parafii NMP Matki Kościoła, Tczew ul. Rokicka 1

AMFITEATR IM. G. CIECHOWSKIEGO



• 3
PANORAMA MIASTA • www. tczew.pl • www.bip.tczew.pl • Kwiecień 2012

17 czerwca oficjalne otwarcie

PRZYSTAŃ WIOŚLARSKA CORAZ BLIŻEJ

Aktualności

KRÓTKO

Pod koniec ubiegłego roku, pre-
zydent Tczewa Mirosław 

Pobłocki oraz starosta tczewski 
Józef Puczyński, przekazali 
prezydentowi Komorowskiemu 
zaproszenie do odwiedzenia Tcze-
wa i wzięcia udziału w uroczysto-
ściach 1 września. 29 marca 
w kancelarii prezydenta RP go-
ścili prezydent Tczewa Miro-
sław Pobłocki, wicestarosta 
Mariusz Wiórek. Towarzyszył 

Prezydent Bronisław Komorowski przyjedzie do Tczewa
Prezydent RP Bronisław Komorowski przyjedzie do Tcze-
wa 1 września br. Wizyta związana będzie z obchodami 73. 
rocznicy wybuchu II wojny światowej, ale potrwa dłużej 
niż sama uroczystość – prezydent zamierza spędzić cały 
dzień na Kociewiu. 

im również poseł Sławomir 
Neumann.

Prezydent Bronisław Komo-
rowski planuje wziąć udział 
w uroczystościach upamiętniają-
cych 73. rocznicę wybuchu wojny. 
Na Kociewie przyjedzie na cały 
dzień. Planowane jest m.in. spo-
tkanie pana prezydenta z miesz-
kańcami oraz z wiodącymi firma-
mi z naszego regionu.

M.M.
Rocznica wybuchu II wojny światowej jest w Tczewie 
obchodzona szczególnie uroczyście

 Dotacje na remont zabytków

Uchwałą Rady Miejskiej w Tcze-
wie Nr XVIII/148/2012 z 29 mar-
ca 2012 r. w sprawie przyznania 
dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowla-
ne przy zabytkach wpisanych do 
rejestru, znajdujących się na tere-
nie administracyjnym miasta 
Tczewa, przyznane zostały dota-
cje (w wysokości do 75 % kosztu 
prac) dla:
1. Parafi i Rzymskokatolickiej 

p.w. Podwyższenia Krzyża Św., 
na przeprowadzenie III etapu 
prac konserwatorskich przy 
barokowym ołtarzu głównym 
kościoła farnego przy ul. Stefa-
na Kardynała Wyszyńskiego 
6, w wysokości 29 625 zł;

2. właścicieli budynku przy ul. 
Stefana Kardynała Wyszyń-
skiego 8, na przeprowadzenie 
remontu dachu, rynien, opie-
rzeń i naprawę kominów, 
w wysokości 38 375 zł.

Zgodnie § 9 ust. 1 z uchwałą Rady 
Miejskiej nr XLIX/430/2010 z 30 
września 2010 r. w sprawie przyję-
cia zasad i trybu udzielania i rozli-
czania dotacji na prace konserwa-
torskie, restauratorskie i roboty 
budowlane przy zabytkach wpisa-
nych do rejestru, znajdujących się 
na terenie administracyjnym 
miasta Tczewa, przekazanie dota-
cji następuje na podstawie umowy 
zawieranej przez Gminę Miejską 
Tczew z osobami i jednostkami 
otrzymującymi dotację.

Inwestycja rozpoczęła się pod ko-
niec ubiegłego roku. Prace prze-
biegają zgodnie z harmonogra-
mem. Obecnie końca dobiegają 
roboty żelbetowe i wykonywanie 
nasypów. Zamówiony został po-
most pływający, który ma dotrzeć 
do Tczewa na początku maja. Do 
pomostu będzie można zejść od 
strony ulicy specjalnie wyprofilo-
wanymi schodami, które sięgać 
będą poniżej poziomu wody. Uła-
twi to wioślarzom zwodowanie 
łódki.

Pomost jest elementem projektu 
„Pętla Żuławska – rozwój turysty-
ki wodnej. Etap I” współfinanso-
wanego przez Unię Europejską 
z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Innowa-
cyjna Gospodarka na lata 2007-
-2013. Jest to projekt ponadregio-
nalny, zakładający kompleksowy 
rozwój turystyki wodnej w Obsza-
rze Delty Wisły i Zalewu Wiślane-
go. Obszar objęty projektem to te-
reny Żuław i Zalewu Wiślanego 

Trwa budowa pomostu 
cumowniczego na wysoko-
ści przystani harcerskiej. 
Obiekt już wkrótce będzie 
służył przede wszystkim 
wioślarzom Unii oraz 
wodniackiej drużynie 
harcerskiej. Na 17 czerwca 
zaplanowano ofi cjalne 
otwarcie, któremu towa-
rzyszyć będą regaty 
wioślarskie na Wiśle.

wraz z Mierzeją Wiślaną, czyli 
łącznie 13 partnerów z dwóch wo-
jewództw: pomorskiego i warmiń-
sko-mazurskiego. 

Koszt tczewskiej części zadania 
to ponad 900 tys. zł, z czego 60 proc. 

Trwają prace przy kształtowaniu nasypów

Schody w kierunku pomostu sięgać będą poniżej poziomu wody
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stanowi dofinansowanie unijne.
Wykonawcą inwestycji jest fir-

ma Navimor-Invest S.A. z Gdań-
ska.

M.M.
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 Ławnicy do Sądu 
Okręgowego w Gdańsku

Podczas marcowej sesji Rady Miej-
skiej przeprowadzone zostały wy-
bory uzupełniające ławników do 
Sądu Okręgowego w Gdańsku. 
Wybrano 10 ławników z Tczewa: 
Są to:
–  Jacek Adam Gwizdała
–  Teresa Ciepielowska
–  Teresa Daroń
–  Anna Maria Kalinowska
–  Sławomir Piotr Dąbrowski
–  Kazimiera Maria Urban
–  Franciszek Portjanko
–  Piotr Wysocki
–  Marek Seroka
–  Roman Piotr Wojtysiak.
 Więcej zezwoleń 

na sprzedaż alkoholu
Z 84 do 90 tczewscy zwiększona 
została liczba punktów sprzedaży 
napojów alkoholowych zawierają-
cych powyżej 4,5 % alkoholu (z wy-
jątkiem piwa), przeznaczonych do 
spożycia poza miejscem sprzedaży. 

Taką decyzję podjęli radni pod-
czas marcowej sesji.
 Bractwo Rycerskie zaprasza

Tczewskie Bractwo Rycerskie zapra-
sza w swoje szeregi wszystkich zain-
teresowanych ruchem rycerskim. 

Treningi odbywają się w każda 
sobotę w Szkole Podstawowej nr 10 
w Tczewie. Członkowie Bractwa 
zapraszają wszystkich, którzy  in-
teresują się historią, chcieliby po-
czuć magię średniowiecza i odtwa-
rzać owe czasy. Warunkiem 
uczestnictwa w zajęciach jest 
ukończenie 16 roku życia.

Kontaktować można się pod 
numerami tel.: 509 531 564, 
692 204 934 oraz drogą mailową: 
militis_litoris@wp.pl

KRÓTKO

Stowarzyszenie Żuławy zostało 
założone pierwotnie w roku 2002, 

powtórnie aktywowane w roku 
2007. Miasto Tczew, mając na uwa-
dze swoje cele, dotyczące rozwijania 
turystyki wodnej, aktywizowania 
brzegu rzeki i samej Wisły dla ce-
lów rekreacyjnych i włączania tych 
działań do wspólnych przedsię-
wzięć w regionie, przystąpiło do 
Stowarzyszenia. Wówczas jako 
swój cel podało ono: „współdziała-
nie gmin i powiatów przed powo-
dzią i innymi zagrożeniami, pod-
niesienie atrakcyjności życia 
i poprawa jakości zamieszkania na 
Żuławach oraz promocja Żuław 
delty Wisły jako obszaru o unikato-
wych walorach turystycznych”.

Ze względu na swoje cele stra-
tegiczne miasto Tczew przyjęło 
propozycje udziału także w innych 
stowarzyszeniach i weryfi kując 
swoje zaangażowanie fi nansowe 
wystąpiło ze Stowarzyszenia „Żu-
ławy” uchwałą z lutego 2011 r.

Jednak wobec wyzwań zwią-
zanych z zarządzaniem rezulta-
tami projektu i marką „Pętla Żu-
ławska” poprzez wspólnego 
operatora, Komitet Sterujący 
Projektu (jako jego organ decyzyj-
ny) zdecydował o powierzeniu tej 
funkcji Stowarzyszeniu „Żuławy” 
– podmiotowi działającemu bez 
zysku, co wypełnia zasady zarzą-
dzania fi nansowego projektem, 
związanym z dofi nansowaniem 

Tczew wrócił do Stowarzyszenia ŻUŁAWY
Podczas sesji marcowej radni podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia Tczewa do Stowa-
rzyszenia Żuławy, z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim. Przystąpienie Gminy Miejskiej 
Tczew do Stowarzyszenia „Żuławy” było niezbędne ze względu na jej udział w projekcie 
„Pętla Żuławska” i udział we wspólnym przedsięwzięciu delty Wiślanej, jakim jest sieć przy-
stani i pomostów turystycznych, stworzona na rzecz aktywizacji śródlądowych dróg wod-
nych Pomorza.

Medale przyznane zostały 28 
marca podczas 5. Ogólnopol-

skiego Kongresu Infrastruktury 
Sportowej. Otrzymało je 60 miast, 
które podjęły się wybudowania zi-
mowego Orlika. W imieniu samo-
rządu miasta Tczewa, wyróżnie-
nie odebrał Zenon Drewa, 
wiceprezydent Tczewa.

Celem kongresu jest populary-
zowanie wiedzy o infrastrukturze 
sportowo-rekreacyjnej w Polsce, 

Tczew wyróżniony

BUDUJEMY SPORTOWĄ POLSKĘ
Tczew został wyróżniony honorowym medalem Polskiego Klubu Infrastruktury Spor-
towej. Jest to dowód uznania inicjatywy, aktywnego zaangażowania i wysiłku zakoń-
czonego budową na terenie gminy ogólnodostępnego sztucznego lodowiska w ramach 
II edycji programu „Biały Orlik”.

sposobach fi nansowania tego 
typu inwestycji oraz zapoznanie 
uczestników z najnowszymi roz-
wiązaniami projektowymi, mate-
riałowymi i technologicznymi sto-
sowanymi w branży. To jedna 
z niewielu okazji, aby w jednym 
miejscu o rozwoju rynku inwesty-
cji sportowych dyskutowali ze 
sobą przedstawiciele świata bizne-
su, eksperci, samorządowcy i za-
rządzający infrastrukturą sporto-

Unii Europejskiej w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko. Decyzja podję-
ta większością głosów Komitetu 
Sterującego nakłada na wszyst-
kich partnerów obowiązek człon-
kostwa w Stowarzyszeniu (więk-
szość partnerów projektu jest 
stale jego członkami, co było także 
przesłanką dla takiej decyzji).

Stowarzyszenie „Żuławy” peł-
ni aktualnie rolę zarządzającego 
rezultatami i marką „Pętla Żu-
ławska” i jest odpowiedzialne we 
współpracy z członkami do orga-
nizacji zadań promocyjnych i mar-
ketingowych projektu „Pętla 
Żuławska” na rzecz wszystkich 
partnerów.

Zgodnie z Uchwałą Walnego 
Zgromadzenia Członków Stowa-

rzyszenia „Żuławy”, wysokość 
składki dla członka, którym jest 
gmina wynosi 10 groszy na głowę 
mieszkańca.

Obecnie Tczew należy do na-
stępujących związków i stowarzy-
szeń miast:
–  Związek Miast Nadwiślańskich 
–  Stowarzyszenie „Gdański Ob-

szar Metropolitalny”
–  Lokalna Organizacja Tury-

styczna KOCIEWIE
–  Stowarzyszenie Gmin Eurore-

gion Bałtyk
–  Stowarzyszenie „Polska Unia 

Mobilności Aktywnej”
–  Stowarzyszenie „Forum Rewi-

talizacji”
–  Stowarzyszenie „Pomorskie 

w Unii Europejskiej”
–  Stowarzyszenie „Żuławy”. 

wo-rekreacyjną. Tegoroczne 
spotkanie odbyło się w Ośrod-
ku Przygotowań Olimpijskich 
w Spale.

Tczewskie lodowisko 
otwarte zostało pod koniec 
grudnia 2011 r. przy Szkole 
Podstawowej nr 11. W cią-
gu dwóch miesięcy funkcjo-
nowania skorzystało z nie-
go około 20 tysięcy osób. 

M.M.
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Zakład Utylizacji Odpadów 
Stałych przypomina, że tzw. 
uciążliwe śmieci przyjmowa-
ne są od mieszkańców bez-
płatnie w punkcie przy ul. 
Rokickiej. 

Tu możemy dostarczyć zużyte 
opony samochodowe czy rowero-
we, motocyklowe etc., wszelkie 
odpady zielone z naszych ogrodów 
i działek, sprzęt elektroniczny 
i AGD (pralki, lodówki, odkurza-
cze, suszarki do włosów, magneto-
fony, magnetowidy, komputery, 
monitory, etc.). Ważne, by sprzęty 
te były kompletne, bez zdemonto-
wanych części. Jest też możliwość 
pozbycia się resztek styropianów, 
nie może być on jednak zanie-
czyszczony. W punkcie przyjmo-
wane są również papier, plastik 
(inny niż butelki PET), złom i tele-
fony komórkowe.

Punkt znajduje się przy ul. Ro-
kickiej (drogą na składowisko 
odpadów), a czynny jest od po-
niedziałku do piątku w godzi-
nach 11.00-16.00 oraz w soboty 
8.00-14.00. Odpady możemy do-
starczać bezpłatnie cały rok.

(JAM)

 REMONTY ULIC

Rozstrzygnięte zostały przetargi 
na najważniejsze inwestycje dro-
gowe planowane na ten rok:

Przebudowa ul. Obrońców Tczewa 
wraz z infrastrukturą techniczną

Wpłynęło 6 ofert. W postępo-
waniu jako najkorzystniejszą ce-
nowo wybrano ofertę Przedsię-
biorstwa Budowy Dróg S.A. 
ze Starogardu Gd., które zapropo-
nowało cenę 1 451 292 zł.

Zakres prac to m.in.: roboty po-
miarowe – odtworzenie trasy 
i punktów wysokościowych, roz-
biórki elementów dróg, wykonanie 
podbudowy, wykonanie nawierzch-
ni: z kostki betonowej, z betonu as-
faltowego, roboty wykończeniowe; 
elementy ulic: jezdnie, krawężniki 
betonowe, chodniki z kostki bruko-
wej betonowej, kieszenie parkingo-
we, wykonanie oświetlenia ulicz-
nego, wykonanie sieci kanalizacji 
wodociągowej i kanalizacji sanitar-
nej, wykonanie sieci kanalizacji 
deszczowej, wykonanie sieci teleko-
munikacyjnej.

Termin wykonania zadania: 
31.08.2012.

Przebudowa nawierzchni ul. Spół-
dzielczej w Tczewie od skrzyżowa-
nia z ul. Pionierów do skrzyżowa-
nia z ul. Robotniczą

Ruszają miejskie inwestycje

Remonty ulic, boiska, naświetlacze…

Chętni mogą wówczas sprze-
dać lub wymienić m.in. książ-

ki, płyty, gry komputerowe, filmy, 
antyki, galanterię domową, wy-
roby dekoracyjne, biżuterię, apa-
raty fotograficzne i ich części, in-
strumenty muzyczne i ich części, 
rekwizyty wojskowe, drobne rę-
kodzieło, przedmioty kolekcjoner-
skie. W tym roku na wystawców 
oraz kupujących czeka wiele nie-
spodzianek: warsztaty plastycz-
ne, liczne przedstawienia, mia-
steczko cyrkowe i wiele innych.

Targ będzie trwał od godziny 
10.00 do 18.00. Miejsce na placu 

Już 3 czerwca

Szykuj się na Pchli Targ

Bezpłatnie oddaj 
uciążliwe śmieci

Już po raz drugi Prezydent Tczewa oraz Fabryka Sztuk serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców do odwiedzenia i wzię-
cia udziału w „Pchlim Targu”, który odbędzie się tradycyjnie w pierwszą niedzielę czerwca (03.06.2012 r.) na placu Hallera. 

można rezerwować już od maja 
poprzez wpisanie się na listę wy-
stawców, w pokoju nr 36 Urzędu 
Miejskiego w Tczewie (Wydział 
Rozwoju Miasta w godzinach 
pracy urzędu). W przypadku du-
żej liczby zgłoszeń, obowiązuje 
ich kolejność. 

Szczegółowe informacje są do-
stępne i będą na bieżąco uzupeł-
niane na stronie www.pchlitarg.
tczew.pl. Pod tym adresem do-
stępna jest także galeria zdjęć 
z Targu, który z dużym sukcesem 
odbył się w ubiegłym roku. 

Miejskie inwestycje ruszają pełną parą. W kwietniu rozstrzygnięte zostały przetargi na najważniej-
sze inwestycje drogowe realizowane przez samorząd miasta Tczewa. W kwietniu również spodzie-
wane jest wyłonienie wykonawcy budowy boiska lekkoatletycznego oraz Orlika przy SP 10. 

Wpłynęło 6 ofert. Jako najko-
rzystniejszą cenowo wybrano ofer-
tę Przedsiębiorstwa Budowy 
Dróg S.A. ze Starogardu Gd., które 
zaproponowało cenę 1 410 522 zł.

Zakres prac to m.in.: wyznacze-
nie trasy i punktów wysokościo-
wych, rozbiórki elementów dróg; 
wykonanie podbudowy, wykona-
nie nawierzchni: z kostki betono-
wej, z betonu asfaltowego, elementy 
ulic: krawężniki betonowe, chodni-
ki z kostki brukowej betonowej, 
wykonanie oświetlenia ulicznego, 
wykonanie sieci wodociągowej i ka-
nalizacji sanitarnej, wykonanie 
sieci kanalizacji deszczowej, wyko-
nanie sieci gazowej, wykonanie 
sieci telekomunikacyjnej.

Termin wykonania zadania: 
31.07.2012.

Remont odcinka drogi wewnętrz-
nej przy ul. Jagiellońskiej 

Wpłynęło 5 ofert. Jako najko-
rzystniejszą cenowo wybrano ofertę 
Przedsiębiorstwa Budowy 
Dróg S.A. ze Starogardu Gd., któ-
re zaproponowało cenę 616 816 zł.

W zakresie objętym przedmio-
tem zamówienia przewiduje się 
wykonanie m.in. kanalizacji desz-
czowej i roboty drogowe (na-
wierzchnia, miejsca postojowe, 
chodniki).

Termin wykonania zadania: 
druga połowa lipca.

 BUDOWA BOISK

Pod koniec kwietnia spodziewane 
jest rozstrzygnięcie przetargu na 
wykonanie boisk sportowych przy 
Szkole Podstawowej nr 10 w Tcze-
wie w ramach budowy kompleksu 
„Moje boisko – Orlik 2012”. W kwiet-
niu również planowane jest roz-
strzygnięcie przetargu na przebu-
dowę boiska lekkoatletycznego przy 
tejże szkole. Obie inwestycje powin-
ny być gotowe we wrześniu br. 

Trwają również przygotowa-
nia do ogłoszenia przetargu na 
budowę boiska wielofunkcyjnego 
na Os. Witosa. 

 NAŚWIETLACZE

Rozstrzygnięty został przetarg na 
budowę sieci oświetlenia wraz 
z budową naświetlaczy dwóch 
przejść dla pieszych w Tczewie – 
przy ul. Żwirki (na wysokości par-
kingu przy Manhattanie) oraz 
przy ul. Gdańskiej (na wysokości 
sklepu Netto), a także budowę sie-
ci oświetlenia przy ul. Świętopeł-
ka i budowę sieci oświetlenia chod-
nika łączącego ul. Topolową z ul. 
Armii Krajowej.

Wpłynęło 5 ofert. Wybrano 
ofertę fi rmy ZPHiU Power–Pol 
z Tczewa, która zaproponowała wy-
konanie zadania za 130 tys. zł.
Termin wykonania: 14 czerwca br.

M.M.
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Tczewianie uczcili Dzień Pa-
mięci Ofi ar Zbrodni Katyń-
skiej. Przy pomniku w Parku 
Miejskim zebrali się samorzą-
dowcy miasta i powiatu, du-
chowieństwo, przedstawiciele 
instytucji i organizacji społecz-
nych i politycznych, młodzież 
szkolna, harcerze, mieszkańcy 
Tczewa. Pod  pomnikiem ofiar 
stalinizmu złożono kwiaty i za-
palono znicze.
– W 2007 roku Sejm Rzeczypospo-
litej Polskiej ustanowił 13 kwiet-
nia dniem Pamięci Ofiar Zbrodni 
katyńskiej – przypomniał prowa-
dzący uroczystość Ludwik Kie-
drowski. – Wybrano tę datę ze 
względu na rocznicę opublikowa-
nia przez Niemców w 1943 r. infor-
macji o odkryciu w Rosji maso-
wych grobów polskich oficerów. 

Jak przypomniał Edmund 
Pek, przewodniczący Konwentu 
Kombatantów Powiatu Tczew-
skiego, Katyń to symboliczne 
miejsce mordu 22 tysięcy polskich 
obywateli. – To tragedia narodu, 
który stracił swoje społeczne elity, 
to tragedia wielu rodzin, które 
przez wiele lat nie znały losów 
swoich bliskich, nie znały ich miej-
sca pochówku, a potem nie mogły 
przyznawać się, gdzie i jak zginęli 
ich ojcowie, mężowie, bracia.

Swojego ojca, Józefa, wspomi-
nał Jerzy Wierzbicki, przedsta-
wiciel Rodzin Katyńskich. Józef 
Wierzbicki został zamordowany 
w Ostaszkowie. Wcześniej, 
w 1920 r. jako ułan walczył w woj-
nie polsko-bolszewickiej u boku 

Jak przypomniał Włodzimierz 
Mroczkowski, przewodniczą-

cy Stowarzyszenia Saperów 
Tczewskich, w naszym mieście 
saperzy byli obecni przez 60 lat, 
a jednostka wojskowa jeszcze dłu-
żej – już przed wojną stacjonował 
w Tczewie 2. Baon Strzelców.

Mirosław Pobłocki, prezy-
dent Tczewa wspomniał, że obe-
lisk nie jest jedyną pamiątką po 
saperach. Przy Pl. Patriotów stoi 
transporter – taki sam, jakim po-
sługiwali się tczewscy żołnierze 
wykonując swoje zadania. – Każ-
dy, kto przejeżdża przez Tczew 

Nie ma wojska, ale jest Dzień Sapera
Mimo, że od października ubiegłego roku w Tczewie nie ma już 
jednostki saperów, tczewianie upamiętnili święto wojsk inżynie-
ryjnych. Członkowie niedawno założonego Stowarzyszenia Sape-
rów Tczewskich, kombatanci, przedstawiciele władz miejskich 
i powiatowych spotkali się w Parku Kopernika przy obelisku upa-
miętniającym działalność jednostki wojskowej w Tczewie. 

drogą nr 91, może go zobaczyć – 
powiedział prezydent. 

Uroczystość była też okazją do 
wręczenia przez Związek Inwali-
dów Wojennych RP, najstarszą 
tczewską organizację komba-
tancką, wyróżnień za wspieranie 
działalności kombatantów. Srebr-
ne Honorowe Odznaki ZIW RP 
otrzymali: Mirosław Pobłocki, 
Marek Antonowicz, Stanisław 
Pobłocki, Amelia Czocher, Maria 
Kołtan, Zygmunt Grzesiak.

M.M.
Dzień Sapera był okazją do wręczenia wyróżnień 
za wspieranie działań kombatantów
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72. rocznica Zbrodni Katyńskiej
Kwiaty i znicze pod pomnikiem

marszałka Józefa Piłsudskiego. 
Dostał się do niewoli, skąd udało 
mu się uciec. W przedwojennej 
Polsce skończył szkołę policyjną, 
dostał przydział do Tczewa, gdzie 
służył w policji do 1939 r. Po wy-
buchu wojny dostał się do sowiec-
kiej niewoli i trafi ł do Ostaszko-
wa. W 1940 r. przyszedł list od 
strażnika granicznego, który był 
wieziony razem z tczewskimi po-
licjantami. Kiedy list dotarł do 
rodziny, żaden z więźniów już nie 
żył. 

Podczas uroczystości glos za-
brał Adrian Galikowski, prze-
wodniczący Młodzieżowej Rady 
Miasta Tczewa. Porównał liczbę 
zamordowanych z Katyniu do licz-
by ludności Tczewa – To tak jakby 
co trzeci mieszkaniec Tczewa 
zniknął. 

Modlitwę za zmarłych popro-
wadził ks. prałat Stanisław Cie-
niewicz.

* * * 

10 kwietnia, w drugą roczni-
cę katastrofy smoleńskiej, 
około dwustu tczewian uczestni-
czyło w Marszu Pamięci i Wolno-
ści. Po mszy św. w kościele pw. Św. 
Józefa, uczestnicy przeszli wia-
duktem 800-lecia, gdzie złożyli 
kwiaty i zapalili znicze pod tablicą 
upamiętniającą marszałka Sejmu 
Macieja Płażyńskiego. Przemarsz 
zakończył się przy CKiS – pod ta-
blicą upamiętniającą prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego. Tam rów-
nież złożono wiązanki kwiatów.

M.M.

Znicz pod pomnikiem zapalił m.in. Jerzy Wierzbicki, 
przedstawiciel Rodzin Katyńskich
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 2 maja – Święto Flagi

2 maja obchodzony jest jako Świę-
to Flagi Narodowej. Z tej okazji 
wieszamy ją na budynkach uży-
teczności publicznej, ale także na 
domach prywatnych.

Święto obchodzone jest od 2004 r.
Senat RP w uchwale z 12 lutego 
2004 r. ustanowił dzień 2 maja 
Świętem Orła Białego. W wyniku 
decyzji Sejmu święto zmieniono na 
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Jednocześnie 2 maja jest ob-
chodzony jako Dzień Polonii i Pola-
ków za Granicą.

 3 maja – rocznica uchwale-
nia Konstytucji 3 Maja

Jak co roku w Tczewie odbędą się 
uroczystości związane z rocznicą 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

PROGRAM: 
9:10 – zbiórka uczestników 

uroczystości  – pl. Św. Grzegorza
9:30 – msza św. w intencji 

Ojczyzny – kościół 
pw. Podwyższenia 
Krzyża Św.

10:45 – wymarsz na Skwer 
Konstytucji 3 Maja 
(przy Wieży Ciśnień) 

11:00 – uroczystości przy tablicy 
pamiątkowej

–  przemówienia okolicznościowe
–  złożenie wiązanek kwiatów
11:30 – zakończenie uroczystości

KRÓTKO
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Bezpieczeństwo

Tczewska Straż Miejska 
w marcu 2012 r. odnotowała 

890 interwencji, z czego 376 zosta-
ło zgłoszonych przez mieszkańców 
miasta, 328 – przez operatorów 
monitoringu oraz 186 przez dy-
żurnych Komendy Powiatowej 
Policji w Tczewie.

Aż 127 interwencji dotyczyło wy-
kroczeń przeciwko ustawie o wy-
chowaniu w trzeźwości (np. picie 
alkoholu w miejscach niedozwolo-
nych). 107 interwencji związanych 
było z wykroczeniami przeciwko 
bezpieczeństwu w komunikacji 
(np. parkowanie w miejscach nie-
dozwolonych, przejście na czerwo-
nym świetle, blokowanie wjaz-
dów). 79 interwencji dotyczyło 
wykroczeń przeciwko urządze-
niom publicznym (np. niszczenie 
terenów zielonych, zanieczyszcza-
nie przez psy).

W marcu, w ramach akcji PSY, 
nałożono 22 mandaty karne, 

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

STRAŻ  MIEJSKA 
W TCZEWIE

Przypominamy o wzmożo-
nych kontrolach Straży Miej-
skiej dotyczących osób wy-
prowadzających psy.

Posiadanie psa wiąże się z obo-
wiązkami, jakie nakłada prawo 
na właściciela czworonoga. Wła-
ściciel ponosi pełną odpowie-
dzialność za zachowanie zwie-
rzęcia. Wychodząc na spacer 
z psem musimy być wyposażeni 
w smycz i w kaganiec. Psa moż-
na spuścić ze smyczy tylko 
w miejscu do tego wyznaczonym 
(wybiegi). Powinniśmy posiadać 
dowód aktualnych szczepień prze-
ciw wściekliźnie. Jesteśmy zobo-
wiązani do bezzwłocznego usuwa-
nia odchodów naszego zwierzęcia 
z terenów publicznych.

Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. 
o ochronie zwierząt, oraz ustawa 
z 20 maja 1971 r. Kodeks Wykro-
czeń nakładają na właścicieli 
czworonogów obowiązek należy-
tej kontroli swojego psa w miej-
scach ogólnodostępnych. Obowią-
zek szczególnej ostrożności przy 
wyprowadzaniu zwierzęcia na-
kłada na właściciela art. 77 ko-
deksu wykroczeń oraz regulamin 
utrzymania czystości i porządku 
na terenie gminy miejskiej Tczew 
z dnia 23 lutego 2006 r. Osoba, 
która nie stosuję się do tych przepi-
sów może zostać ukarana manda-
tem w wysokości od 50 do 250 zł 
z art. 77 KW oraz za niesprząta-
nie po psie mandatem do wysoko-
ści od 50 do 500 zł z art. 145 KW. 

Straż Miejska zaprosiła na spo-
tkanie 22 marca właścicieli i za-
rządców terenów budynków. Spo-
tkanie dotyczyło spraw porządku 
i estetyki na terenie miasta. 
Uczestniczyło w nim 35 osób. 

Straż przekazała wnioski po 
ostatnich kontrolach czystości i po-
rządku, wskazała miejsca, gdzie 
nielegalnie wyrzucane są śmieci. 
Zwrócono się do przedstawicieli 
zarządów ogrodów działkowych 
o to, by w związku z wiosennymi 
porządkami zamówili dodatkowe 
kontenery na śmieci. Miasto zade-
klarowało pomoc w pracach po-
rządkowych (udział osadzonych 
w z aresztu w Starogardzie Gd.). 

Zdjęcie jest trochę niewyraźne, 
ale jak zapewnia komendant 

Straży Miejskiej, w dalszej części 
nagrania można dokładnie zoba-
czyć twarz sprawcy. Zdjęcie przed-
stawia moment kradzieży jednego 
z ozdobnych krążków znakują-
cych przebieg drogi widokowej na 
Starym Mieście. Całe nagranie 
zostało przekazane do Komendy 
Powiatowej Policji w Tczewie.

Do zdarzenia doszło w sobotę 7 
marca ok. godz. 5.15 w rejonie uli-
cy Podgórnej i pl. Hallera. Opera-
tor monitoringu dostrzegł trzy 
osoby usiłujące wymontować 
wspomniany krążek w posadzce. 
Natychmiast wysłano w to miej-
sce mieszany patrol (Straż Miej-
ska i policja). Niestety, sprawcy 
zbiegli. Są jednak duże szanse, że 
dzięki monitoringowi uda się 
ustalić ich tożsamość. 

Tczew od kilku tygodni zmaga 
się ze wzmożoną falą wandali-
zmu, szczególnie na Starym Mie-

Na Starym Mieście

Kamera zarejestrowała wandali

ście. Łupem sprawców, oprócz 
wspomnianych krążków, padają 
tabliczki z nazwami ulic, lampy 
uliczne, zieleń miejska.

Apelujemy do mieszkańców, 
aby reagowali i informowali służ-

by porządkowe, gdy tylko są 
świadkami aktów wandalizmu. 
Straty wywołane niszczeniem 
wspólnego mienia sięgają wielu 
tysięcy złotych. 

M.M.

Straż Miejska w marcu 2012 r.
z czego 17 za niezgodne z przepisa-
mi wyprowadzanie psów, a 5 za 
niesprzątanie po psach. Pouczono 
10 osób. Do schroniska dla bez-
domnych zwierząt przekazano in-
formacje o sześciu bezpańskich 
psach. 

Skazani z Aresztu Śledczego 
w Starogardzie Gd. Wykonywali 
prace porządkowe na terenie mia-
sta. Łącznie zebrali 87 worków 
(o pojemności 120 litrów każdy) 
różnego rodzaju odpadów.

W marcu Straż Miejska przepro-
wadziła kontrole posesji na Os. 
Witosa. 

Sprawdzano, czy właściciele 
nieruchomości posiadają umowy 
na wywóz nieczystości, czy posesje 
są wyposażone w pojemniki na 
odpady, czy na budynkach umiesz-
czone są numery porządkowe. 
Strażnicy skontrolowali również, 
czy domowe psy zostały zaszcze-
pione przeciwko wściekliźnie. 

Stwierdzono 18 przypadków bra-
ku numerów porządkowych, wła-
ściciel jednej z posesji nie posiadał 
umowy na wywóz nieczystości, 26 
psów nie było zaszczepionych 
przeciwko wściekliźnie. 

Podczas legitymowania spraw-
ców wykroczeń na terenie zinte-
growanego węzła transportowe-
go strażnicy dwukrotnie ujawnili 
osoby poszukiwane przez policję. 
Kamery monitoringu zarejestro-
wały dwa rozboje, jeden przypa-
dek dewastacji mienia i jedną 
kradzież. Nagrania zostały prze-
kazane KPP Tczew.

W wyniku interwencji Straży 
Miejskiej usunięte zostały trzy po-
jazdy, które przez długi czas nie 
były użytkowane („wraki”) – jeden 
samochód (fiat) z ul. Rokickiej oraz 
dwa (ford i opel) z ul. Czerwonego 
Kapturka. 

M.M.

 RAZEM O CZYSTOŚCI I PORZĄDKU 

POSPRZĄTAJ PO SWOIM PSIE
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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

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 „biurka na godziny” (co-working), 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 8:00-15:00 
5.  Szkolenia dla przedsiębiorców – bieżąca oferta na stronie www.dp.tczew.pl 

Oferta Domu Przedsiębiorcy w Tczewie:

Informacje:
• Punkt Konsultacyjny 

dla biznesu w Domu 
Przedsiębiorcy

W każdy drugi czwartek miesiąca 
w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie 
(pokój nr 18, I piętro) w godzinach 
od 9.00-13.00 gościmy ekspertów 
reprezentujących Stowarzyszenie 
„Wolna Przedsiębiorczość” Oddział 
Terenowy w Gdańsku. Konsultan-
ci będą udzielać porad biznesowych 
dla nowych i istniejących przedsię-
biorstw. Najbliższe dyżury eks-
pertów: 10 maja, 14 czerwca, 
12 lipca, 9 sierpnia, 13 wrze-
śnia 2012 roku.

Prowadzone będą usługi do-
radcze: 
–  „asysta w rozpoczynaniu 

działalności gospodarczej”, 
której celem jest wsparcie po-
czątkującego przedsiębiorcy we 
wszystkich kwestiach dotyczą-
cych zakładania działalności 
gospodarczej;

–  „asysta w prowadzeniu 
działalności gospodar-
czej”, która jest skierowana 
do już działających przedsię-
biorców i obejmuje doradztwo 
w podstawowych obszarach 
działalności firmy;

–  „opieka nad klientem”, 
obejmuje pomoc w znalezieniu 
usługodawcy specjalistyczne-
go oraz w skorzystaniu ze spe-
cjalistycznej usługi (doradczej, 
szkoleniowej, finansowej).

Doradztwo jest prowadzone 
w ramach sieci 55 Punktów 
Konsultacyjnych Krajowego 
Systemu Usług, realizowa-
nych w całej Polsce.

Więcej informacji na stronie:
www.dp.tczew.pl

Prezydent Miasta Tczewa wyróżnia 
przedsiębiorców i ciekawy pomysł na biznes
Prezydent Miasta Tczewa zaprasza mieszkańców Tczewa oraz 
przedsiębiorców z terenu miasta do wzięcia udziału w konkursach:

„Rzemieślnik Roku 2012”

Celem konkursu jest identyfi ka-
cja i promocja lokalnych produk-
tów i usług rzemieślniczych  Tcze-
wa wraz z wyróżnieniem ich 
wytwórcy lub dostawcy. 

W konkursie każdy mieszkaniec 
może zgłosić mikroprzedsiębior-
stwo – sklep, lokal gastronomicz-
ny, punkt usług bądź rzemieślni-
ka, z którego usług korzystał lub 
miał okazję usłyszeć i jego zda-
niem, ich poziom zasługuje na 
uznanie bądź wyróżnił się na tle 
innych firm.  Zgłoszenia do kon-
kursu mogą dokonywać również 
sami przedsiębiorcy, wskazując 
swoją fi rmę. Podczas oceny zgło-
szeń oprócz wymogów formal-
nych, decydować będą takie kry-
teria jak solidność, jakość, opinie 
klientów, a także dbałość o zacho-
wanie tradycji rzemieślniczych 
czy otrzymane w innych konkur-
sach wyróżnienia i nagrody. Zgło-
szenia będą przyjmowane do 31 
maja 2012 r., a rozstrzygnięcie 
konkursu planowane jest w czasie 
Dni Ziemi Tczewskiej 22 czerwca 
2012 r. Nagrodą główną w kon-
kursie jest tytuł „Rzemieślnik 
Roku 2012”, wyróżniony przez 
Prezydenta Miasta Tczewa oraz 
upominek materialny (laptop). 

„Nowoczesny Tczew”
To konkurs na najciekawszy pro-
dukt lub innowacyjną usługę, ad-
resowanym do małych i średnich 
przedsiębiorstw z siedzibą w Tcze-
wie. Jego celem jest promocja po-
staw twórczych i innowacyjnych 
w biznesie oraz wyróżnienie naj-
lepszych tczewskich firm, ich pro-
duktów i usług oraz działań mar-
ketingowych. Aby wziąć udział 
w konkursie należy wypełnić an-
kietę oraz dostarczyć materiały 
przedstawiające projekt innowa-
cyjnej usługi bądź produktu. 

Konkurs składa się z 2 etapów: 
pierwszy to zgłoszenie wniosków do 
nominacji, drugi to nominowanie 3 
kandydatów przez Kapitułę Kon-
kursu oraz publiczne głosowanie na 
laureata konkursu. Kapituła kon-
kursu będzie kierować się takimi 
kryteriami jak: wzrost konkuren-
cyjności firmy, wzrost zatrudnienia 
w firmie, skala innowacyjności, tak-
że otrzymane nagrody krajowe 
i zagraniczne oraz źródło pomysłu 
i zastosowanej technologii.

Zgłoszenia będą przyjmowanie 
do 31 maja 2012 r., a rozstrzygnięcie 
konkursu planowane jest w czasie 
Dni Ziemi Tczewskiej 22 czerwca 
2012 r.

II etap konkursu, głosowanie 
internetowe poprzez stronę www.
tczew.pl bądź osobiście w Domu 
Przedsiębiorcy przy ul. Wester-
platte 3 w Tczewie odbędzie się 
w dniach od 8 do 21 czerwca 2012 r.
Główną nagrodą w konkursie jest 
tytuł „Nowoczesny Tczew 2012” 
i nagroda pieniężna. 

„Mój Biznesplan 2012”

Konkurs adresowany jest do 
uczniów szkół ponadgimnazjal-
nych. W konkursie mogą wziąć 
udział uczniowie szkół z terenu 
miasta Tczewa, każdy może zgło-
sić jeden biznesplan. Celem kon-
kursu jest kształtowanie postaw 
pro-przedsiębiorczych wśród mło-
dzieży, promowanie kreatywnego 
myślenia i zalet prowadzenia 
własnego biznesu oraz ukazanie 
korzyści płynących z wprowa-
dzania innowacji do prowadzo-
nych przez siebie przedsięwzięć. 
Przy ocenie złożonych prac brane 
będą pod uwagę takie kryteria 
jak: oryginalność i niepowtarzal-
ność, trafność założeń marketin-
gowych przedsięwzięcia, także 
pomysł na produkt lub usługę do 
tej pory nie występującą na ryn-
ku. Główną nagrodą w konkur-
sie jest nowoczesny tablet. Zgło-
szenia są przyjmowane do 31 
października 2012 r., a ogłoszenie 
wyników konkursu planowane 
jest na 30 listopada 2012 r.

Regulaminy wszystkich kon-
kursów oraz formularze zgło-
szeń znajdą Państwo na stronie 
miejskiej www.tczew.pl i Domu 
Przedsiębiorcy www.dp.tczew.pl 
oraz w siedzibie Domu Przedsię-
biorcy.
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Społeczeństwo

KRÓTKO

W konkursach wzięli udział 
uczniowie wszystkich szkół 

podstawowych i gimnazjalnych 
w Tczewie 19 marca odbył się 
Miejski Konkurs Języka Angiel-
skiego, a dzień później Miejski 
Konkurs Języka Niemieckiego. 

W konkursach wzięło udział 
łącznie 125 uczniów: 
–  j. angielski (74 uczestników): 

szkoły podstawowe – 40, gim-
nazja – 34 

–  j. niemiecki (51 uczestników): 
szkoły podstawowe – 20, gim-
nazja – 31 
Uroczyste wręczenie nagród 

i wyróżnień odbyło się 2 kwietnia 
w auli Centrum Edukacji Doro-
słych.

Nagrodzonych i wyróżnionych 
zostało 33 uczestników. Nagrody 
wręczyli im Zenon Drewa, wice-
prezydent Tczewa oraz Robert 
Kraska, dyrektor CED.

Laureaci Miejskiego Konkur-
su Języka Niemieckiego:

SZKOŁY PODSTAWOWE

I m.: Magda Mykowska – SP 10
II m.: Victoria Noch – SP 7
III m.: Sara Piotrowicz – SP 7

Wyróżnienia: Sara Szczuka – 
SSP 2, Ali Kruszyński – SP 7, 
Magdalena Owczarek – SP 10, 
Nicole Andryjenko – SP 10, Zu-
zanna Ostrowska – SP 10;

  GKRPA 
 W POSZERZONYM SKŁADZIE

Prezydent Tczewa powołał Gmin-
ną Komisję Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych. Do dotych-
czasowego grona dołączył Dariusz 
Górski, przedstawiciel Komendy 
Powiatowej Policji w Tczewie.

Obecnie w skład komisji wchodzą:
–  Elżbieta Urbanowska (przewod-

nicząca) – przedstawiciel prezy-
denta miasta

–  Grażyna Antczak – przedst. 
Rady Miejskiej

–  Ewa Troka – przedst. MOPS
–  Waldemar Raszewski – eme-

rytowany policjant, mediator
–  Izabela Lewandowska – przedst. 

Kuratorów Sądowych
–  Jolanta Chamska – pedagog 

szkolny
–  Ewa Żymierska – terapeuta 

uzależnień, przedstawiciel po-
radni odwykowej

–  Andrzej Netkowski – przed-
stawiciel Stow. Tczewski Klub 
Abstynenta SAMBOR

–  Arkadiusz Grabowski – przedst. 
Straży Miejskiej

–  Dariusz Górski – przedst. policji.

Do zadań GKRPA należy:
–  inicjowanie działań w zakresie 

realizacji zadań własnych gmi-
ny związanych z profilaktyką 
i rozwiazywaniem problemów 
alkoholowych i przeciwdziała-
niu narkomanii

–  podejmowanie czynności zmie-
rzających do orzeczenia o zasto-
sowaniu wobec osoby uzależ-
nionej od alkoholu obowiązku 
poddania się leczeniu w zakła-
dzie lecznictwa odwykowego

–  opiniowanie wydawania zezwo-
leń na sprzedaż lub podawanie 
napojów alkoholowych – zgod-
ność lokalizacji punktu sprze-
daży z uchwałami rady gminy

–  kontrola przestrzegania zasad 
i warunków korzystania z ze-
zwoleń na sprzedaż lub poda-
wanie napojów alkoholowych.

Komisja powoływana jest na czas 
nieokreślony.

Prezydent Miasta Tczewa infor-
muje, że na tablicy ogłoszeń Urzę-
du Miejskiego w Tczewie (II pię-
tro) został wywieszony wykaz 
nieruchomości – lokali mieszkal-
nych przeznaczonych do sprzeda-
ży w drodze bezprzetargowej na 
rzecz najemców.

OGŁOSZENIE

Nagrody dla laureatów miejskich 
konkursów językowych

GIMNAZJA

I m. Liliana Kruszyńska – Gim. nr 1
II m. Agata Kozyro – Gim. Katolickie
III m. Marta Mykowska – Gim. nr 1

Wyróżnienia: Michał Kukuła 
– Gim. Katolickie, Dominika So-
snowska – Gim. Katolickie, Ga-
briela Fierek – Gim. nr 1, Adrian-
na Kurowska – Gim. nr 1.

Laureaci Miejskiego Konkur-
su Języka Angielskiego:

SZKOŁY PODSTAWOWE

I m.: Oliwia Raduńska, SP 11
II m.: Andrzej Pióro, SP 11
III m.: Klaudia Męczykowska, SP 11

Wyróżnienia: Wiktoria Szulik 
– SP 12, Tomasz Schmidt – SP 12, 
Julia Sabiecka – SP 12, Aleksan-
dra Kosikowska – SP 12, Julian 
Kłosowski – SP 10, Wojtek Lan-
gowski – SP 5, Jan Bukowski – SP 
11, Michał Krac – SP 11, Julia 
Neumann – SP 11.

GIMNAZJA

I m. – Anna Kopczyńska 
– Gim. Katolickie
II m. Zuzanna Balcerzak – Gim, nr 3
III m. Tomasz Krupa, Gim. nr 1

Wyróżnienia: Agata Moszyń-
ska – Gim. nr 1, Karol Koliński – 
Gim. Katolickie, Martyna Wrycz–
Rekowska – Gim. nr 1.

Za swój wkład pracy oraz zaanga-
żowanie, wyróżnieni zostali rów-

nież nauczyciele, którzy przygoto-
wywali uczniów do konkursów:

język angielski: Marzena Urban 
SP 11, Michał Doliński SP 11, 
Anna Skwierczyńska SP 11, Olga 
Nowakowska SP 10, Aleksandra 
Kwiatek SP 5, Monika Dobrze-
wińska SP 5, Mirosława Rajek SP 
12, Katarzyna Świątek SP 12, 
Katarzyna Zduńczyk SP 12, Mag-
dalena Paczkowska Gimnazjum 
Katolickie, Agnieszka Bączkow-
ska Gimnazjum nr 3, Celina Dep-
ke Gimnazjum nr 1, Małgorzata 
Braszkiewicz Gimnazjum nr 1, 
Joanna Szczybura Gimnazjum 
nr 1, Aleksandra Sawicka Gim-
nazjum Katolickie, Emilia Bo-
chonko i Katarzyna Jamroż Gim-
nazjum nr 2;

język niemiecki: Piotr Wojtysiak 
SP 10, Iwona Storma SP 7, Marze-
na Gołuchowska SSP 2, Maria 
Jakubowska Gimnazjum nr 1, 
Monika Lubowiecka Gimnazjum 
Katolickie, Maria Kosmacz Gim-
nazjum nr 1.

Nagrody ufundowali: Urząd Miej-
ski w Tczewie, Wydawnictwa: 
MACMILLAN, Pearson Long-
man, Oxford University Press, 
Nowa Era oraz Szkoła Języków 
Obcych „SMART” w Tczewie.

M.M.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Tczewie w ramach wspólnych 
działań z nauczycielami tczewskich szkół podstawowych i gimnazjalnych 
zorganizował konkursy językowe dla uczniów klas IV-VI szkół 
podstawowych i I-III szkół gimnazjalnych.
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Wernisaż rozpoczął się od wy-
stępu chóru Juventus, który 

zaprezentował kilka utworów de-
dykowanych Janowi Pawłowi II. 
Po występie, zebranych gości 
przywitała Alicja Gajewska, 
dyrektor Fabryki Sztuk zaprasza-
jąc na prezentację filmu dokumen-
talnego, którego autorami są Jó-
zef Ziółkowski i Stanisław 
Pacewski. Film opowiada o wi-
zycie Ojca Świętego w Pelplinie 
w 1999 r., zawiera wspomnienia 
osób związanych z organizacją 
tego niecodziennego wydarzenia 

Film i fotografie   

Wspomnienie o Janie Pawle II 
Już po raz szósty Fabryka Sztuk zorganizowa-
ła wystawę poświęconą Janowi Pawłowi II. 
Wystawa została otwarta 2 kwietnia, w siód-
mą rocznicę śmierci polskiego papieża i pierw-
szą rocznicę jego beatyfi kacji.

– o jego okolicznościach i niezna-
nych szerzej szczegółach.

Ekspozycja w Fabryce Sztuk obej-
muje kilkadziesiąt wielkoforma-
towych fotografii, przedstawiają-
cych m.in. koronację figury Matki 
Bożej w Piasecznie w 1968 r.
z udziałem Karola Wojtyły, wizy-
tę Ojca Świętego w Pelplinie 
w trakcie pielgrzymki do Polski 
w 1999 r., a także udział przed-
stawicieli powiatu tczewskiego 
w uroczystej beatyfi kacji Papie-
ża-Polaka w Watykanie 1 maja 
2011 r. Zdjęcia pochodzą ze zbio-
rów Archiwum Domu Rodzinne-
go Jana Pawła II w Wadowicach, 
Archiwum Parafialnego ks. pra-
łata Kazimierza Myszkow-
skiego i Ewy Kamińskiej 
w Piasecznie oraz ze zbiorów pry-
watnych senatora RP Andrzeja 
Grzyba, ks. Ariela Januszew-
skiego, Gabrieli Zielińskiej, 
Wojciecha Ziemniaka i Józe-
fa M. Ziółkowskiego. 

Na zakończenie spotkania kil-
koma wspomnieniami związa-
nymi z Ojcem Świętym podzielił 
się ks. prałat Piotr Wysga. 

Wystawę można oglądać do 3 
maja. Wstęp wolny.

A.CH.

Na ekspozycję złożyło się kilkadziesiąt fotografii
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Relikwie Jana Pawła II 
(fragment szaty) udostępnił 
ks. prałat P. Wysga

– Głównym celem ekspozycji jest 
przybliżenie mieszkańcom Tcze-
wa i odwiedzającym nas turystom 
historii rodu Forsterów, który 
przybył na tereny ówczesnej Rze-
czypospolitej w połowie XVII w. 
i osiedlił się w Tczewie na przeło-
mie XVII i XVIII w. – powiedziała 
Alicja Gajewska, dyrektor Fa-
bryki Sztuk, podczas otwarcia 
wystawy. – Członkowie rodziny 
Forsterów wielokrotnie piastowa-
li wysokie stanowiska urzędnicze 
w Tczewie i okolicznych miastach. 
Byli burmistrzami i sędziami. 
Niektórzy z nich to wybitni na-
ukowcy, podróżnicy i odkrywcy. 
Urodzony i wychowany w Tcze-
wie Jan Reinhold Forster i jego 
syn Jerzy Adam swoimi odkry-
ciami znacząco wpłynęli na roz-
wój świata nauki. Wystawa sta-
nowi hołd dla ich dokonań.

Wystawą zachwycony był sena-
tor Andrzej Grzyb. – To znako-
mity pomysł, aby pokazywać 
miasto od strony ludzi, którzy 
robili coś dobrego dla swojego 
miasta i dla całego świata. Byli 
„pełną gębą” Europejczykami – 
stwierdził senator. 

Wystawa, którą trzeba zobaczyć

„Z FORSTERAMI
„Z Forsterami i Cookiem na kraniec świata” 
– to już trzydziesta wystawa historyczna za-
prezentowana przez Fabrykę Sztuk. Ekspo-
zycja jest fascynującą podróżą dookoła świa-
ta, którą odbyli dwaj wielcy Polacy, światowej 
sławy podróżnicy i odkrywcy – Jan Reinhold 
i Jerzy Adam Forsterowie towarzyszący ka-
pitanowi Jamesowi Cookowi w jego drugiej 
podróży odkrywczo-badawczej. 

Do oglądania wystawy zachęcał 
również Adam Burczyk, wice-
prezydent Tczewa. – To ekspozy-
cja , którą trzeba zobaczyć, poka-
zująca ludzi, którymi Tczew 
może się chwalić. 

Ekspozycja składa się z dwóch 
części. Pierwsza to opowieść 
o dziejach rodu Forsterów w Pol-
sce. Druga skupia się głównie na 
morskiej podróży Forsterów 
i Cooka dookoła świata. Wspa-
niale zaaranżowane stanowiska 
wprowadzają widza w świat 
osiemnastowiecznych daleko-
morskich podróży i przygód. Wy-
stawę wzbogacają orientalne 
pamiątki i nowoczesne techniki 
multimedialne. Ciekawostką są 
żywe eksponaty – m.in. żółwie 
i papugi wypożyczone z gdań-
skiego ZOO. Interaktywna pod-
łoga symuluje falujące morze 
z rafa koralową. Na interaktyw-
nym globusie można prześledzić 
trasy wszystkich trzech podróży 
kapitana Jamesa Cooka dookoła 
świata. Zwiedzający mogą też 
wejść na pokład statku, którego 
fragment został zbudowany na 
potrzeby wystawy. Usłyszą szum 
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I COOKIEM NA KRANIEC ŚWIATA”

morza, odgłosy burzy i krzyczą-
cych żeglarzy.

Dla najmłodszych przygoto-
wane zostały stanowiska kom-
puterowe z grą edukacyjną.

– Dziękuję wszystkim osobom 
i instytucjom zaangażowanym 
w organizację wystawy, przede 
wszystkim pracownikom Fab-
ryki Sztuk – powiedziała Alic-
ja Gajewska. – Szczególne 
słowa podziękowania kieruję 
do Józefa Ziółkowskiego, 
Małgorzaty Olczak, Dawida 

Fandrejewskiego, Damiana 
Dunaja i Mariana Deja. 
Dziękuję samorządowi miasta 
Tczewa, patronom wystawy, 
naszym darczyńcom i pa-
tronom medialnym. Zapraszam 
wszystkich do Fabryki Sztuk 
i życzę niezapomnianych 
wrażeń podczas zwiedzania 
wystawy „Z Forsterami i Cook-
iem na koniec świata”. 

Ekspozycję można zwiedzać 
do końca 2013 roku.

M.M.
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Tegoroczna impreza, 
zorganizowana już po raz 

trzynasty odbyła się 30 marca 
II Liceum Ogólnokształcącym 
w Tczewie. Swoją ofertę 
zaprezentowało 11 szkół 
z miasta i powiatu (I LO Tczew, 
II LO Tczew, ZSP Gniew, ZSP 
Pelplin, ZSRiK Tczew, ZSE 
Tczew, ZST Tczew, ZSBiO 
Tczew, ZSAiO Swarożyn, 
III LO Tczew, SOSW Tczew). 
W ofercie znalazły się kierunki 
kształcenia, profi le, zawody 
oraz warunki rekrutacji. 
Poniżej prezentujemy ofertę 
tczewskich szkół ponadgimna-
zjalnych.

I Liceum Ogólnokształcące 
im. Marii Skłodowskiej-Curie

ul. Szkoły Morskiej 1
tel/fax: (58) 531-05-25
www.sklodowska.szkola.tczew.pl
pierwsze.liceum.tczew@gmail.com
dyrektor: Jadwiga Andrzejewska 
liczba uczniów: 623
liczba oddziałów: 20
klasy profi lowane:
–  I A – język polski, historia, 

język obcy
–  I B – język polski, historia 

lub geografi a, WOS
–  I C – biologia, chemia, język 

obcy
–  I D – matematyka, fi zyka, 

informatyka
–  I E – matematyka, geogra-

fi a lub fi zyka, język obcy
języki obce: angielski, 

niemiecki, francuski, 
rosyjski

zajęcia pozalekcyjne:
– szkolny klub sportowy
–  dyskusyjny klub fi lmowy 

„Dekaef”
–  redakcja gazetki szkolnej 

„Glosa”
–  zajęcia w ramach między-

narodowego projektu 
„Sokrates-Comenius”

–  możliwość korzystania 
z komputerów w szkolnym 
multimedialnym centrum 
informacji

PREZENTUJEMY OFERTĘ TCZEWSKICH
Po prezentacji ofert tczewskich przedszkoli oraz szkół podstawowych i gimnazjów, przyszła 
pora na szkoły ponadgimnazjalne. Część gimnazjalistów miała już okazję poznać swoje przyszłe 
szkoły m.in. dzięki Powiatowym Targom Edukacyjnym. 

–  wyjazdy na zajęcia do 
wybranych uczelni wyż-
szych Trójmiasta (Akade-
mia Medyczna, Politechnika 
Gdańska, Uniwersytet 
Gdański).

II Liceum Ogólnokształcą-
ce im. Jana III Sobieskiego

ul. Królowej Marysieńki 10
tel. (58) 531-69-60, 531-00-35
www.sobieski.szkola.tczew.pl
e-mail: 2losobieski@wp.pl
dyrektor: Hanna Białas
liczba oddziałów: 19
liczba uczniów: 524
Przedmioty realizowane 
w zakresie rozszerzonym:
–  j. polski, historia, WOS
–  j. polski, historia, j. obcy
–  geografi a, WOS   

(klasa integracyjna)
–  biologia, chemia lub 

geografi a
–  matematyka, geografi a lub 

matematyka, informatyka, 
fi zyka i astronomia

–  biologia, chemia 
lub geografi a, 
klasa usportowiona.

Uczeń ma do wyboru 
naukę czterech języków:
• języka angielskiego,
• języka niemieckiego,
• języka francuskiego,
• języka rosyjskiego
zajęcia pozalekcyjne:
• koło informatyczne, 
• zajęcia przygotowujące 

do matury, 
• koło ekologiczne,
• koło strzeleckie,
• koło teatralne i działalności 

artystycznej,
• koło regionalne,
• redakcja gazetki szkolnej 

„Na odsiecz”
• redakcja gazetki szkolnej 

„Brookowiec”
• wyjazd na zajęcia na 

Uniwersytecie Gdańskim 
i Politechnice Gdańskiej.

Zespół Szkół Katolickich 
im. św. Jadwigi Królowej

ul. Wodna 8
tel. (58) 531-36-09
www katolik.tczew.net.pl
katolik@tczew.net.pl
dyrektor: ks. Krzysztof Niemczyk
liczba uczniów:176
liczba oddziałów: 3
klasy profi lowane:
Liceum ogólnokształcące: 
– biologia, chemia i j. angielski
–  j. polski, historia i j. angielski
–  historia, wiedza o społeczeń-

stwie, j. angielski
języki obce: angielski, 

niemiecki, łaciński, grecki
zajęcia pozalekcyjne:
–  drużyna koszykówki
–  szkolna grupa ratownic-

twa medycznego
– Teatr Mistero
–  grupa taneczna
– chór szkolny Deesis

Zespół Szkół Ekonomicznych 
im. Ks. Janusza St.Pasierba

ul. Gdańska 17
tel. (58) 531-55-16
www.zse.tcz.pl
e-mail: poczta@zse.tcz.pl
dyrektor: Jerzy Cisewski
liczba uczniów: 654
liczba oddziałów: 24
klasy profi lowane:
–  technik ekonomista
–  technik hotelarstwa 
–  technik handlowiec
–  technik żywienia i usług 

gastronomicznych
–  technik organizacji 

i reklamy – nowy zawód
języki obce: angielski, 

niemiecki, rosyjski
zajęcia pozalekcyjne:
–  dyskusyjny klub książki
–  Klub Europejski

Zespół Szkół Rzemieślniczych 
i Kupieckich im. Księcia 
Sambora II

ul. Czyżykowska 17 
tel. (58) 531-05-17 
fax (58) 530-05-18
www.zsrik.org
e-mail: zsrik@wp.pl

dyrektor: Irena Jędrzejewska 
liczba uczniów: 445
liczba oddziałów: 20
klasy profi lowane:

Technikum (4 lata)
–  technik geodeta
–  technik obsługi turystycznej
–  kucharz 
–  kelner

Zasadnicza szkoła zawodowa
–  sprzedawca (2 lata)
–  kucharz małej gastronomii 

(2 lata)
–  cukiernik (3 lata)
–  klasa wielozawodowa (3 lata)

Szkoła policealna 
dla dorosłych (2 lata)
– forma zaoczna
–  technik obsługi turystycznej
–  technik administracji
–  technik prac biurowych

Technikum uzupełniające 
dla dorosłych
–  technik handlowiec
–  dla absolwentów ZSZ

Uzupełniające liceum 
ogólnokształcące dla dorosłych 
(2 lata) – forma zaoczna
–  dla absolwentów ZSZ

Liceum ogólnokształcące 
dla dorosłych (3 lata) 
– forma zaoczna
– dla absolwentów gimnazjum

języki obce: niemiecki, 
angielski 

zajęcia pozalekcyjne: koło 
fotografi czne 

Zespół Szkół Technicznych 
w Tczewie im. Komandora 
Antoniego Garnuszewskiego

ul. Parkowa 1
tel./fax (058) 531-00-15
www.zst.etczew.eu
e-mail: tmtczew@oswiata.org.pl
dyrektor: Czesław Roczyński
liczba oddziałów: 19
liczba uczniów: 466
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Szkoły ponadgimnazjalne

SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

klasy profi lowane:

Technikum 4-letnie 
– technik cyfrowych procesów 

grafi cznych
– technik informatyk – systemy 

i sieci komputerowe – zawód 
dla dziewcząt i chłopców

– technik elektryk – instalacje 
elektryczne – zawód dla 
dziewcząt i chłopców

– technik pojazdów samochodo-
wych – zawód dla dziewcząt 
i chłopców 

Zasadnicza szkoła zawodowa 
– 3-letnia
–  mechanik pojazdów 

samochodowych
–  elektromechanik pojazdów 

samochodowych
języki obce: jęz. niemiecki, 

jęz. angielski
zajęcia pozalekcyjne:
–  zajęcia rozwijające 

zainteresowania
–  informatyczne
–  zajęcia uzupełniające 

z zakresu literatury i filozofii
–  zajęcia wyrównawcze 

dla klas I
–  zajęcia przygotowujące 

do matury
–  zajęcia wyrównawcze 

wg potrzeb

–  zajęcia rozwijające 
zainteresowania urządze-
niami elektrycznymi

–  zajęcia rozwijające 
umiejętności sportowe 
i korekcyjne

–  zajęcia rozwijające 
umiejętności z informatyki

–  przygotowanie do konkur-
sów historycznych

–  rozwijanie wrażliwości 
estetycznej inspirowanej 
kulturą plastyczną 
i fotografi czną

–  ratownictwo (pierwsza 
pomoc), strzelectwo

Zespół Szkół Budowlanych 
i Odzieżowych im. Henryka 
Sienkiewicza

ul. Bałdowska 19
tel./fax 58 531 05 66
www.zsbio.tcz.p
e-mail: zsbio@wp.pl

dyrektor szkoły: 
Elżbieta Tamara Małecka
liczba uczniów: 528
liczba oddziałów: 20
klasy profi lowane:
– Technikum Budowlane
–  Technikum Logistyczne
–  Technikum Usług Fryzjer-

skich

–  Liceum Profi lowane – profi l 
socjalny

–  Zasadnicza Szkoła Zawodo-
wa – klasa wielozawodowa

języki obce: jęz. niemiecki, 
jęz. angielski, jęz. rosyjski 
(w małym zakresie)
zajęcia pozalekcyjne:
–  Klub Młodego Wolontariusza
–  koło szachowe 
–  koło geografi czne

Centrum Kształcenia 
Zawodowego „NAUKA”

ul. Warsztatowa 4
tel./fax (58) 721-70-46
tel. kom. 660-681-360 
www. nauka.etczew.eu
e-mail: ckz.nauka@wp.pl
dyrektor: 
Maria Wasiewicz- Galińska 
liczba uczniów:
–  Liceum Ogólnokształcące – 

231
–  Uzupełniające Liceum 

Ogólnokształcące –120
–  Zasadnicza Szkoła Zawodo-

wa – 40
liczba oddziałów:
–  LO – 9
–  ULO – 6
–  ZSZ –1
klasy profi lowane:

Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa kształci m.in. 
w zawodach:
–  mechanik samochodowy,
–  kucharz małej gastronomii
–  ogrodnik
–  fryzjer
–  sprzedawca 

LO, ULO – dla dorosłych 

Kursy i szkolenia

Policealne studium 
zawodowe
–  technik usług 

kosmetycznych
–  technik usług fryzjerskich
–  technik weterynarii
–  technik informatyk
–  technik ochrony fi zycznej 

osób i mienia
–  technik rachunkowości
–  opiekunka środowiskowa
–  technik BHP

Medyczna szkoła 
policealna :
–  opiekunka dziecięca
–  technik farmaceutyczny
– asystentka stomatologiczna 
– masażysta
–  dietetyk(dietetyczka)
–  opiekun osoby 

niepełnosprawnej

W placówce funkcjonuje 
również gimnazjum dla 
dorosłych (nauka trwa 
3 lata, system zaoczny) oraz 
gimnazjum z oddziałami 
przysposabiającymi do pracy 
(nauka trwa 3 lata).
W Centrum Doradztwa 
Zawodowego prowadzone są 
kursy związane z tematyką 
szkół policealnych: 
• jak założyć własną fi rmę 
• informatyk, ekonomista 
• kosmetyczka, fryzjer 
• ochroniarz imprez 

masowych 
• opiekunka dla osób 

starszych 
i niepełnosprawnych 

• przygotowanie do 
egzaminów, matury.

języki obce: niemiecki, 
angielski.

Tegoroczne Powiatowe Targi Edukacyjne cieszyły się dużym powodzeniem wśród młodzieży
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OGŁOSZENIE

Kartę wydaje Powiatowy 
Urząd Pracy w Tczewie, na 

wniosek osoby bezrobotnej. 
Kartę może otrzymać osoba 

bezrobotna, zarejestrowana 
w Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Tczewie, jeżeli: 
–  przed zarejestrowaniem się 

w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Tczewie pracowała 
lub prowadziła działalność 
gospodarczą na własny ra-
chunek, a rejestracja nastą-
piła w ciągu 3 miesięcy od 
dnia utraty zatrudnienia lub 
innej pracy zarobkowej, za-
kończenia działalności go-
spodarczej oraz odbyła zaję-
cia aktywizacyjne; 

–  ukończyła zajęcia w klubie 
pracy, szkolenie (bez gwa-
rancji zatrudnienia od pra-
codawcy), staż lub przygoto-
wanie zawodowe dorosłych 

Gdański Obszar Metropolitalny

Bezpłatne przejazdy komunikacją miejską 
w Gdańsku dla bezrobotnych z Tczewa
W ramach realizacji programu „Wsparcie dla aktywnie poszukujących 
pracy” w powiatach wchodzących w skład Gdańskiego Obszaru Metro-
politalnego dla osób bezrobotnych aktywnie poszukujących pracy wpro-
wadza się „Kartę osoby aktywnie poszukującej pracy”, która uprawnia 
do bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej zarządzanej przez 
Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku. 

i wystąpi z wnioskiem w ter-
minie do jednego miesiąca 
od daty ukończenia jednej 
z wymienionych w tym punk-
cie form pomocy. 
Karta upoważnia do bezpłat-

nych przejazdów komunikacją 
miejską zarządzaną przez Za-
rząd Transportu Miejskiego 
w Gdańsku w okresie 2 miesięcy 
od daty jej wystawienia, celem 
poszukiwania pracy na terenie 
Miasta Gdańsk, od poniedział-
ku do piątku, w godzinach od 
9.00 do 14.00. Karta przysługuje 
raz na 12 miesięcy. 

Posiadacz karty, w trakcie 
korzystania z bezpłatnego prze-
jazdu powinien posiadać przy 
sobie: 
–  kartę, 
–  dowód osobisty lub inny do-

kument potwierdzający toż-
samość. 

W przedsięwzięciu udział 
weźmie ponad 300 wy-

stawców, w tym m. in.: 
–  pracodawcy krajowi i zagra-

niczni,
– instytucje i organizacje wspie-

rające przedsiębiorczość,
–  szkoły i uczelnie wyższe.

Targom towarzyszyć będą 
panele dyskusyjne, konferencje 

Metropolitalne Targi Pracy 
– szansa dla bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie zaprasza na Metropolitalne Mię-
dzynarodowe Targi Pracy, Edukacji i Przedsiębiorczości, które odbędą 
się 9 maja w godzinach od 10:00-16:00 w MTG AmberExpo -– Gdańsk, 
ul. Żaglowa (obok stadionu PGE Arena).

tematyczne, liczne konkursy 
oraz efektowne pokazy.

Dla osób zarejestrowanych 
jako bezrobotne lub poszukują-
ce pracy zapewniony zostanie 
bezpłatny dojazd!

Osoby zainteresowane sko-
rzystaniem z bezpłatnego prze-
jazdu na Targi proszone są 
o kontakt z pośrednikami pracy 

w Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Tczewie celem wpisania się 
na listę osób korzystających 
z transportu (liczba miejsc ogra-
niczona).

Wszelkie informacje na temat 
targów uzyskać można osobiście 
u pośredników pracy lub pod nu-
merem telefonu 58/ 531-34-15 w. 
366, 364, 345, 318, 317, 311.

Więcej informacji oraz stosow-
ne wnioski uzyskać można w sie-
dzibie PUP w Tczewie, Dział 
Usług Rynku Pracy (pok.110-115) 
Tel. (58) 531-34-15 wew. 311, 317, 
318, 345, 364, 366.

 NORDIC WALKING 
 I PILATES W TCSIR

Tczewskie Centrum Sportu 
i Rekreacji zaprasza na zajęcia 
nordic walking oraz pilates.

Spotkania nordic walking 
z udziałem instruktora są bez-
płatne. Terminy i bliższe infor-
macje można znaleźć na stronie: 
www.tcsir.tcz.pl

Nordic walking polega na 
marszu ze specjalnie do tego 
przystosowanymi kijami. Treno-
wać może każdy, a sam nordic 
walking ma trzy poziomy aktyw-
ności - zdrowotny, fi tness, sporto-
wy. Osoba uprawiająca ten ro-
dzaj aktywności angażuje do 
wysiłku większość mięśni ciała. 
Pracują one zupełnie inaczej niż 
podczas zwykłego marszu. Są 
bardziej wzmocnione, zwłaszcza 
ramiona, które stają się mocniej-
sze i bardziej wytrzymałe. Po in-
tensywnych ćwiczeniach podczas 
takich spacerów, jesteśmy w sta-
nie z większą łatwością, wcho-
dzić na wzgórza, a co najważ-
niejsze nordic walking pozwala 
spalać nieco więcej kalorii niż 
podczas chodzenia. 

Zajęcia pilates odbywają się w 
TCSiR w każdy wtorek o godz. 
19.30. 

Pilates to system ćwiczeń 
uczący świadomej pracy głęboko 
ukrytych mięśni stabilizujących 
w celu poprawy postawy i usu-
nięcia dolegliwości związanych 
z nieprawidłowymi nawykami 
ruchowymi. Efektami pracy są - 
lepsza elastyczność, koordyna-
cja, ogólna poprawa kondycji 
i wyglądu ciała oraz obniżenie 
stresu.

KRÓTKO

Prezydent Miasta Tczewa in-
formuje, że na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Tczewie 
(II piętro) został wywieszony 
wykaz nieruchomości przezna-
czonej do sprzedaży w drodze 
przetargu, położonej przy ul. 
Nadbrzeżnej w Tczewie, obr. 9, 
oznaczonej nr dz. 221/1.
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Kultura

Seniorzy Dziennego Domu Po-
bytu i Ośrodka Opiekuńczego 

oraz dzieci ze Świetlicy Środowi-
skowej przy Zespole Opiekuńczym 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Tczewie zaprezentowali 
swoje prace na wystawie zatytuło-
wanej „Zwiastuny Wiosny”. Eks-
pozycję można było obejrzeć 
w przedświątecznym tygodniu 
w Centrum Kultury i Sztuki. 

Tematyka wystawy przybliży-
ła mieszkańcom Tczewa wyczeki-
waną porę roku. Seniorzy infor-
mowali przybyłych gości o idei 
działania – Po szaroburej zimie 
chcemy już słońca i zieleni!!!

Międzypokoleniowa grupa ar-
tystów w swoich pracach skoncen-
trowała się na użyciu wielu ży-
wych barw, odcieni zieleni jako 
symboli ożywienia przyrody na 
wiosnę. Wystawa wprowadziła 
zwiedzających także w nastrój 
świąt Wielkiej Nocy. Wśród prac 
dominowały kwiaty, zające, świą-
teczne kartki oraz wiosenne stro-
iki. Prace powstały z wykorzysta-
n i e m  r ó żny c h  t e c h n i k 
artystycznych m.in. haftu krzyży-
kowego papieroplastyki. Można 
było zobaczyć także obrazy, do wy-
konania których użyto kulek z kre-
py w wielu kolorach. Prace zostały 
wykonane podczas spotkań w ra-
mach terapii zajęciowej. 

Seniorzy w Centrum Kultury i Sztuki

Artystyczne zwiastuny wiosny
Koncert Pasyjny 

Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Tczewskiej zaprosiło 24 marca 

miłośników dobrej muzyki na „Kon-
cert Pasyjny”, na który złożyły się 
dwie kompozycje: bardzo charakte-
rystyczna Canzona di barocco Hen-
ryka Czyża i Stabat Mater Giovan-
niego Battisty Pergolesiego. 

Przejmujący sopran Karoliny 
Karcz i kontratenor Sławomira 
Bronka doskonale wypełniły 
przestrzeń świątyni NMP Matki 
Kościoła na Suchostrzygach. 

Wokalistom towarzyszyła do-
brze znana melomanom Tczewa 
Orkiestra Kameralna Progress pod 
dyrekcją Szymona Morusa. 

Pergolesi tworzył utwór prze-
sycony najgłębszym współczu-
ciem dla bolejącej pod krzyżem 
Matki Boskiej w przeczuciu wła-
snej śmierci. Zmarł w 1736 roku 
mając zaledwie 26 lat. 

J.A. Hiller (kompozytor i dyry-
gent współczesny Haydnowi) po-
wiedział: „Nie zasłużył na miano 
człowieka ten, kto mógłby wobec 
tej muzyki pozostać zimny i nie-
wzruszony”. 

Wykonawcy koncertu kunsz-
townie zbudowali nastrój dostar-
czając słuchaczom prawdziwie re-
ligijnych i artystycznych przeżyć, 
za co nagrodzeni zostali gromki-
mi brawami oraz słowami 
wdzięczności ks. proboszcza Sta-
nisława Cieniewicza. 

Koncert dofinansowany został 
ze środków budżetu miasta na re-
alizację zadań własnych gminy w 
ramach dotacji dla organizacji po-
zarządowych w zakresie kultury i 
dziedzictwa narodowego.

Zapraszam do udziału w cyklu 
informacyjnym i promocyj-

nym pt. „Przywrócić naszej pa-
mięci”. Rzecz dotyczy ocalenia od 
zapomnienia niezwykłych i za-
służonych postaci w naszej Małej 
Ojczyźnie, w Tczewie. Mam na 
uwadze czasy minione i współcze-
sne. Nierzadko obok nas żyli lub 
żyją niepospolici ludzi, oddani ca-
łym sercem idei – dla dobra wspól-
nego. Warto tych szlachetnych 
obywateli utrwalić w naszej pa-
mięci. Wystarczy zapisać imię 
i nazwisko oraz podać krótki ży-
ciorys zapomnianej lub niedoce-
nianej indywidualności. Uprzej-

„Przywrócić naszej pamięci” – Jacek Kliński
mie proszę o przesyłanie tych 
informacji mailem na adres biu-
ro@jankulas.pl lub pocztą: Biuro 
Parlamentarne PO, ul. Obrońców 
Westerplatte 28, 83-110 Tczew.

Tytułem osobistego przykładu 
pragnę „Przywrócić naszej pa-
mięci” postać Jacka Klińskiego 
(1950-1982). Niewątpliwie Jacek 
Kliński należy do Małej Ojczyzny 
w Tczewie. Tutaj się urodził, wy-
chował, pracował i tworzył. Jego 
dwiema wielkimi pasjami były: 
muzyka i malarstwo. W obu tych 
dziedzinach zanotował duże suk-
cesy. Pisał również wiersze. 

J. Kliński był liderem dwóch ze-
społów muzycznych tj. „Lock-up” 
i „Nocny Pociąg”. Z wielu relacji 
wynika, że J. Kliński był guru dla 
dużej części tczewskiej młodzieży, 
w latach 70. minionego wieku. 
Młodzież niejako „lgnęła do nie-
go”. Warto zauważyć, że jego żona 
Teresa (z domu Masłowska) osią-
gnęła mistrzostwo w tkaninie ar-
tystycznej. Jej gobeliny zdobią 
niejedną instytucję i wiele tczew-
skich mieszkań. J. Kliński zmarł 
śmiercią tragiczną w noc sylwe-
strową na 1982 rok. Miał niespeł-
na 32 lata. J. Kliński zapisał się 
nie tylko w dziejach naszej Małej 

Ojczyzny. Ma on także swoje miej-
sce w historii polskiej muzyki roc-
kowej. Grzegorz Ciechowski, po-
eta, kompozytor, lider legendarnego 
zespołu „Republika”, tak napisał 
o J. Klińskim: „Spotkałem człowie-
ka, dzięki któremu w ogóle gram... 
był w Tczewie jedną z najbardziej 
malowniczych postaci”. Słowem 
bez J. Klińskiego nie byłoby lidera 
„Republiki”. Proszę zatem Pań-
stwa również o nadsyłanie infor-
macji i zdjęć oraz innych pamiątek 
związanych z osobą J. Klińskiego, 
na wyżej wskazany adres.

JAN KULAS
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„Z ekologią za pan brat” 
– nagrodzona praca

I MIEJSCE W KATEGORII 
SZKOŁY PODSTAWOWE

NATALIA WERA

kl. 5 c – Szkoła Podstawowa 
nr 10 w Tczewie

Detektywa Eka spotkałam 
pierwszy raz, kiedy otwo-

rzyłam okno i spojrzałam na 
padający, błyszczący śnieg.

– Dzień dobry!
Pod moim oknem stał chło-

piec w kraciastej kaszkietówce i 
przydługim brązowym płasz-
czu. Wyglądał trochę dziwnie 
jak na swój młody wiek. Szcze-
rze mówiąc, to przypominał mi 
nawet mojego tatę.

– Cześć! – odpowiedziałam.
– Czy to ładnie tak marno-

wać energię? – spytał tajemni-
czy jegomość.

– A czy to ładnie zaczepiać 
obce dziewczyny? – krzyknęłam 
zawadiacko.

– Wybacz, ale nie mogę pa-
trzeć, jak ktoś naraża nasze 
środowisko na takie straty.

– Ty również wybacz, ale nie 
wiem, co masz na myśli.

– Czy nikt nie uświadamiał 
tobie w szkole lub w domu, że 
nie otwiera się okna przy odkrę-
conych grzejnikach?

– Chyba tak, ale nie wiedzia-
łam, że to może mieć jakieś zna-
czenie. 

– Zasadnicze. Grzejnik zuży-
wa jeszcze więcej energii, aby 
ogrzać twój zimny pokój.

– Zaraz, zaraz... Skąd ty 
wiesz, że ja mam odkręcony ka-
loryfer w pokoju?

– Ha! To jedna z moich tajem-
nic. Jeśli chcesz ją poznać, to za-
praszam cię na ekspedycję poszu-
kiwawczą. Na pewno znajdziemy 
marnotrawców energii.

Zamknęłam okno, posłusznie 
ubrałam ciepłą kurtkę i zacieka-

wiona wyszłam na podwórko. 
Zastanawiałam się, jak też moż-
na udać się w taką podróż?

– Wygląda na to, że się jesz-
cze nie przedstawiłem. Nazy-
wam się detektyw Ek. 

Chłopiec wyciągnął do mnie 
swą dłoń w śmiesznej, kosmatej 
rękawiczce. Odwzajemniłam 
uścisk i zaśmiałam się cichutko, 
bo stwierdziłam, że to bardzo 
zabawne i niespotykane imię. 

– Mam na imię Małgosia – 
powiedziałam i ruszyłam za 
oddalającym się już Ekiem. Nie 
szliśmy jednak długo, bo tylko 
do sąsiedniego bloku, gdzie 
mieszka moja babcia.

– To tutaj – stwierdził Ek 
i wyjął z kieszeni płaszcza oku-
lary, po czym je założył.

– O rety! Tragedia! Jak tak 
można! – detektyw złapał się za 
głowę. Zdziwiłam się bardzo 
i jeszcze raz spojrzałam na blok. 
Stwierdziłam, że nie ma tam 
nic, co mogłoby spowodować 
tragedię.

– Trzymaj. Teraz twoja kolej. 
Załóż okulary!

Posłusznie je założyłam. Uj-
rzałam czerwony dym, który 
ulatniał się z otwartego okna. 
Wyglądała przez nie starsza 
pani. Zdjęłam okulary i zdzi-
wiona spostrzegłam, że z okien-
ka nie wylatuje już żaden opar. 
Z powrotem włożyłam okulary 
i znowu dym się ulatniał.

– Co to za czerwony dym? – 
spytałam.

– To jest, niestety, marnują-
ca się energia. Zobacz, co dzieje 
się w tej części świata – powie-
dział Ek i przytwierdził do ścia-
ny budynku niewielki ekranik. 
Ukazał się na nim lodowiec, 
który powoli topniał.

– Dlaczego on się topi? – za-
pytałam.

– Niestety, budynki nie są do-
brze zaizolowane i trzeba wy-
tworzyć więcej energii, aby je 
ogrzać. To prowadzi do większe-

go zanieczyszczenia, a skutkiem 
tego jest powiększanie się dziury 
ozonowej i ocieplenie klimatu. 

– Niech pani szybko zamknie 
to okno, bo lodowiec topnieje! – 
krzyknęłam do marnotrawczyni 
energii.

– Lodowiec?! Gdzie ty wi-
dzisz lodowiec?! Czyś ty, dziew-
czyno z konia spadła?! – pani 
znacząco popukała się palcem 
w czoło i zatrzasnęła okno. Na 
wszelki wypadek zasłoniła też 
rolety. 

„Hm, konie to ja lubię, ale 
wolałabym z nich nie spadać” – 
pomyślałam.

– Dobra robota! – detektyw 
podał mi rękę. – Zajmuję się po-
szukiwaniem marnotrawców 
energii, Jak widzisz, nietrudno 
ich znaleźć. Są po prostu wszę-
dzie! Można ich niestety spotkać 
na każdym kroku. A wracając 
do tematu, czy wiesz, że topnie-
jący lodowiec to również wielkie 
zagrożenie dla zwierząt polar-
nych? Zauważ, wszystkie zwie-
rzęta żyją na lądzie, a dla zwie-
rząt polarnych lądem jest lód!

– No tak! Jak lód się stopi to 
te zwierzęta nie będą miały 
gdzie żyć.

– Właśnie – przytaknął.
– Co więc możemy zrobić, 

aby uniknąć tej katastrofy?
– Na pewno wymaga to samo-

dyscypliny. Wystarczy uszczelnić 
okna, zadbać o dobrze zaizolowane 
budynki, wyłączać światła tam, 
gdzie nas nie ma, używać energo-
oszczędnych żarówek i ergonomicz-
nych sprzętów AGD i RTV, wyłą-
czać ładowarki z prądu po ich 
użyciu, jak najrzadziej zostawiać 
sprzęty na „czuwaniu”. To napraw-
dę niewiele, a ile zwierząt można w 
ten sposób uratować!

– Przypomniałam sobie rów-
nież, że w dzień najlepiej ogrze-
wać mieszkanie do 20oC, a w nocy 
do 18oC. Można też prać w pralce 
automatycznej w niższej tempe-
raturze!

– O, widzę, że zaczynasz my-
śleć racjonalnie. Niedługo moja 
rola tutaj się skończy i sama bę-
dziesz uświadamiać innych. 

Zaczęło się ściemniać. De-
tektyw Ek schował wszystkie 
swoje akcesoria i zwrócił się do 
mnie:

– Mam dla ciebie niespo-
dziankę. Pokażę ci niesamowite 
miejsce. Najpierw jednak spójrz 
w niebo. Widzisz gwiazdy? – za-
pytał.

– Może z trzy, cztery.
– A właśnie! Wsiadaj, jedzie-

my! – rzekł Ek, a przed nim, nie 
wiem skąd, pojawił się skuter 
śnieżny. Detektyw zawiązał mi 
oczy i usadowił mnie na siedze-
niu. Ruszyliśmy. Po kilkunastu 
minutach zatrzymaliśmy się. 
Uderzyła mnie głucha cisza, 
która po miejskim zgiełku 
wprost kłuła w uszy. 

– Czy wiesz, że istnieje zjawi-
sko zwane „zanieczyszczeniem 
świetlnym”? 

– Nie mam pojęcia, co to zna-
czy?

– W miastach działa mnó-
stwo marnotrawców energii, to 
są ci, którzy stanowczo przesa-
dzają w oświetlaniu swoich 
miejscowości. Gdzie nie spoj-
rzysz: świetlne bilboardy, roz-
jaśnione biurowce, choć nikt 
w nich w nocy nie pracuje, 
a kurz i dym odbijają światło 

ALARM! ŚRODOWISKO W NIEBEZPIECZEŃ
DETEKTYW EK NA TROPIE MARNOTRAWCÓ
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Środowisko

Do konkursu przystąpiło 
53 uczniów. 

W I etapie 26 z nich nadesłało 
prace konkursowe w liczbie:
SP 10 – 10 prac
SP 5 – 3 prace
SP 12 – 3 prace
SSP 2 – 2 prace
Gimnazjum Katolickie – 3 prace
Gimnazjum nr 3 – 2 prace
Gimnazjum nr 2 – 1 praca
Zespół Szkół Ekonomicznych 
– 2 prace.

II etap konkursu odbył się na tere-
nie Centrum Edukacji Dorosłych 
w Tczewie. Polegał on na pisaniu 
dyktand o tematyce ekologicznej, 
których autorami byli laureaci po-
przedniego etapu. Wszyscy uczest-
nicy prezentowali wysoki poziom 
umiejętności ortograficznych, ale 
w każdej kategorii komisja musia-
ła wybrać najlepiej napisany tekst. 
Decydowała liczba błędów orto-
graficznych, a w dalszej kolejności 
– interpunkcyjnych. Poszczególne 
szkoły były reprezentowane przez 
3-5 uczniów. 

W kategorii szkół podsta-
wowych (dyktando o leśniczym 
– stróżu praworządności w borze, 
ryżawym lisku Chytrusku, dzię-
ciole drążycielu oraz krzykliwym 
strzyżyku autorstwa Julii Hasse 
ze Szkoły Podstawowej nr 10) – 
I miejsce zajął Jakub Kru-
szyński z klasy 6 E ze Szkoły 
Podstawowej nr 12 – TEKST na 
www.pee.tczew.pl 

W kategorii gimnazjów 
(dyktando o ptaszęcych trzódkach 
i hożych pszczołach autorstwa 
Wiktorii Muzy z Gimnazjum nr 2) 
– I miejsce zajął Maciej Rząd 
z klasy I D z Gimnazjum nr 1 – 
TEKST na www.pee.tczew.pl

W kategorii szkół ponadgim-
nazjalnych w I etapie nie wyłonio-
no laureatów, wobec powyższego 

zasłaniając nam niebo. Wyobraź 
sobie, że w Ameryce Północnej 
corocznie ginie 100 milionów 
ptaków wlatujących w rozświe-
tlone wieżowce, a malutkie żół-
wie wodne wyklute na plażach, 
zmylone przez światło, oddalają 
się od morza, odwadniają się i są 
atakowane przez drapieżniki. 
Wystarczyłoby w nocy powyłą-
czać świetlne reklamy, zgasić 
światła w pustych miejscach 
pracy, a moglibyśmy nad naszy-
mi miastami zobaczyć to... Spójrz 
w niebo. 

Ek zdjął mi z oczu chustkę. 
Moim oczom ukazał się prze-
piękny widok! Nad głową ujrza-
łam mnóstwo srebrzystych, cu-
downych gwiazd i jakąś dziwną, 
jasną ławicę chmur.

– Cóż to takiego? – zapyta-
łam.

– To Droga Mleczna. Piękna, 
prawda? – odpowiedział detek-
tyw.

– Dlaczego ludzie tak niszczą 
piękno przyrody? Przecież to 
jest cudowne! – krzyknęłam.

– Właśnie, dlatego tak waż-
ne jest uświadamianie siebie 
i innych marnotrawców energii. 
Ja też kiedyś do nich należałem 
– przyznał ze skruchą.

– Już nigdy więcej nie będę 
zużywała niepotrzebnie energii! 
Już nigdy! – przyrzekłam.

Wsiedliśmy na skuter i poje-
chaliśmy do mojego domu. Cie-
szyłam się z niesamowitych 
przeżyć, które zmieniły mnie 
już na zawsze. Wiedziałam, że 
wiele się nauczyłam. Chciałam 
podziękować detektywowi za to 
wszystko, co mi pokazał i uświa-
domił, ale gdy się odwróciłam, 
jego już nie było. Zniknął! 

Poszłam do domu, pogasiłam 
światła w pustych pokojach 
i opowiedziałam rodzicom, co 
też dzisiaj przeżyłam. Wiedzia-
łam, że teraz to ja mam ważną 
misję i zostanę zastępczynią de-
tektywa Eka w moim mieście. 

V konkurs „Przyrodnicze zmagania 
z ortografią” – rozstrzygnięty
Informacja na podstawie protokołu z dnia 15 marca 2012 r. z przebiegu 
V edycji Miejskiego Konkursu „Przyrodnicze zmagania z ortografią” zor-
ganizowanego przez Pracownię Edukacji Ekologicznej Urzędu Miejskie-
go w Tczewie pod hasłem „Moja dziupla, nora, gniazdo – zajrzyj tu!”

STWIE – 
ÓW ENERGII

w II etapie nie było uczestników 
z tej grupy wiekowej. 

Po zakończeniu wszystkich eta-
pów, decyzją komisji laureatami 
konkursu zostali:

SZKOŁY PODSTAWOWE:

I MIEJSCE – Julia Hasse – 
kl. 6 C, SP 10 (opiekun: pani 
Iwona Kardasz)

II MIEJSCE – Paweł Tumialis 
– kl. 5 C, SP 10 (opiekun: pani 
Hanna Brange)

III MIEJSCE – Izabela Muszyń-
ska – kl. 4 D, SP 10 (opiekun: 
pani Małgorzata Ossowska)

WYRÓŻNIENIE – Paweł Zie-
liński – kl. 4, SP 5 (opiekun: 
pani Gabriela Makać)

WYRÓŻNIENIE SPECJALNE 
– Tymon Sojka – kl. 5 D, SP 
12 (opiekun: pani Ewa Maj)

I MIEJSCE (za II etap) – Jakub 
Kruszyński – kl. 6 E, SP 12

GIMNAZJA:

I MIEJSCE – Wiktoria Muza – 
kl. 1 D, Gimnazjum nr 2 (opie-
kun: pani Wioleta Glinkowska)

II MIEJSCE – Małgorzata Ka-

monciak – kl. 2 C, Gimna-
zjum Katolickie 

III MIEJSCE – Julia Wyka – kl. 
2 C, Gimnazjum Katolickie 
Opiekunem obydwu laureatek 

była pani Monika Kruszec-Sza-
mocka.
I MIEJSCE (za II etap) – Maciej 

Rząd – kl. 1 D, Gimnazjum nr 1

SZKOŁY 
PONADGIMNAZJALNE:

Nie wyłoniono laureatów.

Komisja gratuluje laureatom oraz 
składa podziękowania wszystkim 
uczestnikom konkursu.

Prace poszczególnych uczest-
ników znajdują się w dokumenta-
cji Pracowni Edukacji Ekologicz-
nej do ewentualnego wglądu osób 
zainteresowanych.

Laureaci otrzymają atrakcyjne 
nagrody oraz dyplomy na uroczy-
stości, która odbędzie się w Urzę-
dzie Miejskim.

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

W IMIENIU KOMISJI 
– ANNA PEICHERT
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TCZEW, KTÓREGO DZIŚ JUŻ NIE MA (część szósta)
ULICA SAMBORA

W ostatnim numerze przypo-
mniana została historia nie-

istniejącego Zakładu św. Wincente-
go usytuowanego na rogu obecnych 
ulic Wyszyńskiego i Ściegiennego. 
W pobliżu szpitala znajdował się 
młyn parowy, który został zbudo-
wany w 1856 roku przez kupca 
Aleksandra Preussa, rodowitego 
tczewianina, który był również 
właścicielem powstałej w 1879 roku 
fabryki cukru. Z kolei jego brat na-
pisał historię naszego miasta. 

Po niedługim czasie przedsię-
biorstwo przeszło w ręce Grosskop-
fa, a potem Eisenacka. Po pierwszej 
wojnie światowej działało jako to-
warzystwo akcyjne, które utworzył 
współwłaściciel znanej firmy Win-
kelhausena w Starogardzie, niejaki 
Seifert, oraz Kazimierz Hącia mają-
cy w tej branży spore doświadcze-
nie, bowiem posiadał już jeden młyn 
w Wielkopolsce. W okresie między-
wojennym udziałowcami młyna 
byli kolejno: Józef Miśkiewicz, Wa-
cław Dytkiewicz (przyszły starosta 
tczewski), Józefa Gajowa, Leon Bo-
rzyszkowski i Maria Zablewska. 

W lipcu 1921 roku pracę w To-
warzystwie Akcyjnym Młyn Paro-
wy rozpoczął Stanisław Komorow-
ski. Przez pięć lat pracował na 
stanowisku „książkowego i kore-
spondenta”, czyli był księgowym. 
Dzięki jego wspomnieniom może-
my odtworzyć realia życia w daw-
nym Tczewie. W fabryce pracował 
w czasach bardzo trudnych, rów-
nież pod względem gospodarczym. 
Szalała inflacja. Ceny towarów ro-
sły nieproporcjonalnie do zarob-
ków. Komorowski wspomina, że 
ceny maksymalne chleba i mąki 
były ustalane odgórnie i dyrektor 
zarządzający przedsiębiorstwa 
Adam Gaj odbywał nawet karę 

Druk firmowy używany jeszcze w latach międzywojennych

więzienia za rzekome przekrocze-
nie ustalonej urzędowo ceny mąki. 
Po dwóch dniach został jednak 
zwolniony. Pensje pracowników 
nie należały do najwyższych. Z tego 
powodu Stanisław Komorowski 
zrezygnował z pracy w młynie.

Towarzystwo Akcyjne Młyn Pa-
rowy działało do wybuchu wojny. W 
1945 roku budynek spłonął. Mijając 
róg ulicy Sambora i Wyszyńskiego 
warto wspomnieć, że w tym miejscu 
znajdowało się niegdyś jedno z pierw-
szych przedsiębiorstw przemysło-
wych w naszym mieście.

M. K.
SEKCJA HISTORII MIASTA 

MBP W TCZEWIE

Reklama z księgi adresowej 
z 1924 roku
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Lokalizacja młyna parowego na planie miasta z 1904 roku

Zdjęcie podarowane S. Komorowskiemu przez współpracowników
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Kultura

KRÓTKO

ROMANCA
6 maja godz. 18:00, 7 maja 
godz. 09:00 

Jacek Chmielnik, zmarły w 
2007 r., znany przede wszystkim 
jako aktor z takich filmów jak 
„Vabank” i „Kingsajz”, 
napisał rewelacyjną sztukę na 
kanwie historii miłosnego 
trójkąta, który pochłonął 
młodego szlachcica Lorenzo, 
piękną Biankę i Euzebia. 
„Romanca” to szalona komedia 
z nieoczekiwanymi zwrotami 
akcji i ukrytą intrygą w tle. 
Od 1986 r. była wystawiana 
18 razy w Polsce i 3 razy 
za granicą, stając się tym 
samym jedną z najpopularniej-
szych polskich sztuk współcze-
snych. Nagrodzona Nagrodą 
Specjalną Jury na XXV Festiwa-
lu Polskich Sztuk Współczesnych 
we Wrocławiu. 

Bilety w cenie 15 zł/11zł 
grupowy (min. 10 osób) 
do nabycia w kasie CKiS. 
Rezerwacje telefoniczne 
58 531 07 07 wew. 34.

GDYNIA I TCZEW 
DZIECIOM. 
Projekcje filmowe w ramach 
festiwalu Polskich Filmów 
Fabularnych
Centrum Kultury i Sztuki, 
ul. Wyszyńskiego 10 
pod patronatem Prezydenta 
Miasta Tczewa
wstęp bezpłatny, wejściówki 
do odbioru w kasie CKiS

9 maja

godz. 9:00, Harun – Arun, 
reż. V. Ganatra, Indie 2009, 
75 minut  
godz.11:00, Zabawa w 
Chowanego/Lukka-Chhup-
pi, reż. Vinod Ganatra, 
Indie 2006, 90 minut, 

 TCSiR zaprasza
Tczewskie Centrum Sportu 
i Rekreacja zaprasza na majowe 
zawody i imprezy:
–  1-3 maja – Otwarcie sezonu 

w Tenisie Ziemnym,
–  8-9 maja – Czwórbój 

Lekkoatletyczny,
–  12, 13, 26, 27 maja – Grand 

Prix Tczewa w Tenisie 
Ziemnym,

–  15 maja – Gimnazjada 
Lekkoatletyczna,

– 18 maja – „Polska biega”, 
godz. 15.00, start: niecka 
na Czyżykowie, meta: 
przy Moście Tczewskim

–  19 maja – Zawody Sprawno-
ściowe Przedszkoli 

–  21, 22, 23, 24 maja – Piłka 
ręczna klas IV i V,

–  22-25 maja – Wieloetapowy 
Spływ Kajakowy rzeką Wdą,

–  29 maja – Igrzyska 
i Gimnazjada w Tenisie 
Ziemnym.

 Obóz rekreacyjno-wojskowy
Zarząd Koła Miejskiego LOK 
w Tczewie organizuje obóz rekre-
acyjno-wojskowy w miejscowości 
Dąbrówka Tczewska w terminie 
od 4 do 24 lipca br.

W programie: strzelectwo 
sportowe (zawody, konkursy – 
broń pneumatyczna i kbks), 
zajęcia sportowe, paintball, patrol 
z przeszkodami, pierwsza pomoc 
przedlekarska, zajęcia wojskowe – 
poligon, alarmy, musztra, taktyka. 
Ponadto dyskoteki, ognisko itp. 

Organizatorzy zapraszają 
chłopców i dziewczęta w wieku 
od 12 do 20 lat. 
Koszt za 21 dni pobytu – 780 zł.
Liczba miejsc ograniczona (65 osób).

Informacje na temat obozu: 
www.kmlok-tczew.pl
tel: 695 366 710, 781 103 763,
504 102 363
Koło Miejskie LOK
ul. Sobieskiego 10 (sekretariat OHP)

Termin składania kwestionariu-
szy mija 30 maja br. w sekretaria-
cie OHP.

 Festyn na Górkach
Stowarzyszenie Górki 
oraz radny Kazimierz Mokwa 
zapraszają wszystkich miesz-
kańców Tczewa i powiatu na 
majówkę – 19 maja na Skwerze 
750-lecia na Górkach. Impreza 
rozpocznie się o godz. 12.00. 
W programie m.in. mnóstwo 
atrakcji dla najmłodszych, 
muzyka na żywo, a od godz. 
18.00 zabawa pod gołym niebem.

W maju

CENTRUM KULTURY I SZTUKI ZAPRASZA
10 maja

godz. 9:00, Zestaw Polskich 
Filmów Animowanych 1, 
Polska 2011, 56 minut
Hip-Hip i Hurra, Studio 
Miniatur Filmowych
Mami Fatale, Studio Miniatur 
Filmowych, Polska 2011
godz. 11:00, Zestaw Filmów 
Animowanych 2 – 53 minuty
Edward Psie Serce, 
reż. G.Koncewicz, Serafi ński 
Studio, Polska 2011
Chcemy wielkie dzieło 
pacnąć, reż. P. Furmankie-
wicz, Serafi ński Studio, 
Polska 2010
Kosmiczna lekcja, 
reż. A.P. Morawski, Film 
Studiom MTM, Polska 2010
Rybak na dnie morza, 
reż. L. Gałysz, Kuchnia 
Filmowa, Polska 2011
godz. 17:00 Tajemnica 
Sagali, reż. J. Łukaszewicz, 
Polska 1997, 75 min. serial 
fabularny (z udziałem twórcy)

11 maja

godz. 9:00, Szkoła Na 
Kółkach, reż. Wei Gongyang 
i Wang Wensheng, Chiny 2009, 
94 minuty
godz. 11:00, Wyjątkowa 
miłość, reż. Ma Huilei, Chiny 
2011, 94 minuty 
godz. 17:00, Mamo, czy kury 
potrafi ą mówić, 
reż. T. Wilkosz, K. Krupska-
-Wysocka, Polska 1997, 
71 minut, fi lm lalkowo-aktorski 
(z udziałem twórcy)

18 maja 

UNDERGRAMY

W II Przeglądzie Amatorskich 
Zespołów Alternatywnych 
„UnderGramy” wezmą udział 
amatorskie zespoły muzyczne, 

województw – pomorskiego, 
kujawsko-pomorskiego oraz 
warmińsko-mazurskiego, które 
zaprezentują własne utwory 
muzyczne. Najlepsze z nich 
otrzymają nagrody oraz 
zaprezentują się podczas 
koncertu laureatów. Dodatkową 
atrakcją będzie koncert 
zespołu LIPALI, który 
rozpocznie się ok. godziny 19.00. 
Bilety w cenie 15 zł dostępne są w 
kasie Centrum Kultury i Sztuki.

19 maja godz. 17.00

KONCERT HARCERSKIEJ 
ORKIESTRY DĘTEJ oraz 
Orkiestry Dętej Uniwersy-
tetu Jyvaskyla w Finlandii.
wstęp wolny, wejściówki 
do odbioru w kasie CKiS

W programie utwory muzyki 
klasycznej, fi lmowej oraz 
rozrywkowej, w ciekawych 
aranżacjach fi ńskich muzyków.

19 maja godz. 19:00-1:00 

PROJEKCJE FILMOWE 
W RAMACH NOCY MUZEÓW
wstęp wolny, wejściówki 
do odbioru w kasie CKiS

Razem na bieguny, 
czas trwania ok. 23 min. 
reż. W. Ostrowski (2005) 
Grenlandia za plecami 
Marka Kamińskiego, 
czas trwania ok. 29 min. 
reż. W. Ostrowski (2000) 
Kamiński i Mela: 
Razem na biegun, 
czas trwania: ok. 27 min. 
Wild Water, North Fork Payette 
Teaser, Forge Motion Pictures, 
czas trwania ok. 30 min.
Oil and Water, reż. Seth 
Warren, Nicholas Franczak 
and Tyler Bradt, 
czas trwania ok. 60 min. 
Frontier, reż. Rush Sturges

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.
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