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OD 1 LIPCA zmieniają się zasady gospodarki odpadami. Właściciele nieru-
chomości zamieszkałych musieli zadeklarować, ile osób mieszka na terenie 
danej nieruchomości i w jaki sposób będą gromadzili odpady – selektywnie 
czy jako odpady zmieszane. W zależności od tego, ustalona została opłata 
(13 zł od osoby za śmieci segregowane lub 18,60 zł za niesegregowane), 
którą do 15 dnia każdego miesiąca należy wpłacać do gminy – każdy wła-
ściciel nieruchomości otrzymał swoje indywidualne konto. 

OD 1 LIPCA

ŚMIECI PO NOWEMU
 LATO W MIEŚCIE 
– co szykują dla nas 
organizatorzy 
letniego wypoczynku

Tczew nagrodzony 
za pozyskiwanie 
funduszy europejskich

Zabytkowe samochody 
na Bulwarze 
Nadwiślańskim

Noc Muzeów 
– tysiące tczewian 
odwiedziło Fabrykę Sztuk

92 wystawców 
na Pchlim Targu
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XXXIII SESJA
Porządek obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Tczewie

na dzień 27 czerwca 2013 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 maja 2013 r. 
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za czerwiec 

2013 r. 
6. Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych w okresie 

od 23 maja do 26 czerwca 2013 r.

II. CZĘŚĆ DRUGA:
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania fi nansowego wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2012 rok.
7.1 Wystąpienie Prezydenta Miasta Tczewa.
7.2 Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
7.3. Dyskusja
7.4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania fi-
nansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta 
za 2012 rok.
7.5 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta 
Tczewa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 r.

8. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za 2012 rok.
9. Ocena realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
10. Sprawozdanie z przebiegu Akcji Zima 2012/2013.
11. Informacja z realizacji projektu „Regionalny System Gospodarki 

Odpadami Tczew”.
12. Podjęcie uchwał w sprawie:

12.1 zmian w budżecie miasta Tczewa na 2013 rok,
12.2 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tczewa 
na lata 2013-2026,
12.3 emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zby-
wania, nabywania i wykupu,
12.4 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego miasta Tczewa – dot. dz. nr 368 
(obręb 5) ul. Jagiellońska (UMN7),
12.5 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa – dot. terenu 
UMW4-IV ul. Kasztanowa,
12.6 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa – dot. dz. nr 43 
(obręb 4) ul. Wigury (UMN7); teren UMW4-I (Wielofunkcyjne cen-
trum usługowe 20-tysięcznej zachodniej dzielnicy mieszkaniowej); 
jednostka urb. UP3,
12.7 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Tczewa, 
12.8 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opła-
ty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty,
12.9 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
12.10 ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpa-
dów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych 
z nieruchomości,
12.11 wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym 
umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącej własność Gminy 
Miejskiej Tczew położonego przy ul. Konarskiego 15,
12.12 zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II pół-
rocze 2013 r. 

13. Zgłaszanie interpelacji i zapytań oraz wniosków.
14. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, ży-

czenia itp.)
 Porządek sporządzono 13 czerwca 2013 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

KTO JEST KIM W RADZIE MIEJSKIEJ
FERDYNAND MOTAS

ILU NAS JEST?
Na początku czerwca w Tczewie zameldowanych było 59 270 osób, 
w tym 58 004 na pobyt stały i 1266 na pobyt czasowy. Od początku 
maja 2013 r. ubyło 84 mieszkańców miasta.

Ma 71 lat. W kadencji 1990-1994 pełnił 
funkcje radnego oraz prezydenta Tczewa. 

Wcześniej działał w Komitecie Obywatelskim 
jako współprzewodniczący sztabu wyborczego 
z ramienia KO, przewodniczący Rady Programo-
wej Listy Solidarnościowo-Obywatelskiej, prak-
tyczny twórca Tczewskiego Funduszu Pomocy 
Najuboższym KO. W kadencji 1994-98 był rad-
nym z indywidualnej listy, aktualnie w Radzie 
Miejskiej reprezentuje Prawo i Sprawiedliwość 
i wyborców z Osiedla Garnuszewskiego.

– Tak jak w I-szej kadencji moją troską jest m.in. pozyskanie i przy-
gotowanie terenów pod inwestycje (pozyskałem wówczas tereny Piotro-
wa, po KGO Malinowo przy ul. Czatkowskiej, przygotowałem teren pod 
działalność gospodarczą przy ul. 30 Stycznia). Zależy mi na zabezpiecze-
niu terenów pod budownictwo i na tym, by miasto Tczew miało zawsze 
ofertę dla chcących inwestować – mówi radny.

Zabiega o wprowadzenie w Tczewie Karty Rodziny Wielodzietnej 
oraz o to, by w następstwie proponowanych zmian ustawowych dział-
kowcy nie zostali pozbawieni posiadanych praw i nie pogorszyły się wa-
runki użytkowania ogrodów działkowych. – Zgłosiłem sprawę Rodzin-
nych Ogrodów Działkowych, gdyż uważam, że Rada Miejska winna 
mocniej poprzeć deklarację prezydenta i podjąć stosowną uchwałę w tej 
sprawie – twierdzi radny.

Był pomysłodawcą i inicjatorem „Panoramy Miasta”, która zaczęła 
się ukazywać 20 lat temu.

W latach F. Motas 1968-1990 i 1995 pracował w Tczewskiej Stocz-
ni Rzecznej jako główny technolog, w latach 1990-94 był prezydentem 
Tczewa, od 1996 do 2007 r. dyrektorem w firmie Impap sp. z o.o. – In-
ternational Paper Company. Od 2007 r. jest na emeryturze. Od 2008 r. 
zatrudniony na pół etatu jako prezes Spółdzielni Mieszkaniowej “Bar-
bakan” w Tczewie.

Jest wdowcem, ma jedną córkę, absolwentkę Uniwersytetu Gdań-
skiego.

Jego zainteresowania to historia, a szczególnie historia Polski, polity-
ka, rozrywki umysłowe. Wolny czas spędza na działce ROD w Lubisze-
wie aktywnie pracując fizycznie.

 Dyżur radnego: drugi poniedziałek miesiąca, godz.17.00-18.00, 
w siedzibie PiS przy ul. Mickiewicza 12

 adres e-mailowy: femo68@wp.pl

Na skarpie przy al. Zwycięstwa powstała rabata kwiatowa w kształ-
cie (i kolorach) herbu Tczewa. Wykonała ją Zieleń Miejska na zlece-

nie Urzędu Miejskiego.
Jesienią ub. roku, na skarpie przy byłej jednostkę wojskowej (od str. 

pl. Patriotów) posadzono krzewy, które tworzą napis TCZEW.

KWIATOWY GRYF NA AL. ZWYCIĘSTWA
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Aktualności

 SUKCES ORKIESTRY 
HARCERSKIEJ

Tczewska Harcerska Orkiestra 
Dęta zdobyła II miejsce podczas 
41. Ogólnopolskiego Festiwalu 
Młodzieżowych Orkiestr Dętych. 
Impreza odbyła się w Inowrocła-
wiu od 14 do 16 czerwca.

Tczewska orkiestra wystąpiła 
pod dyrekcją Magdaleny Ku-
bickiej-Netki. Do muzycznej ry-
walizacji stanęło 9 orkiestr z całej 
Polski. Były oceniane w dwóch 
kategoriach: musztra paradna 
i koncert estradowy. Tczewianie 
wywalczyli wicemistrzostwo 
w drugiej z tych kategorii.

– Zaprezentowaliśmy różno-
rodny repertuar – „Hurra polkę” 
Witolda Lutosławskiego, „How 
insensitive” Antonio Carlosa 
Jobima oraz wiązankę utworów 
z musicalu „Nędznicy” – mówi 
M. Kubicka-Netka.

Tczewska orkiestra wystąpi-
ła na festiwalu w Inowrocławiu 
po raz drugi, w ubiegłym roku 
zdobyła trzecie miejsce.

M.M.

Do końca czerwca śmieci odbie-
ra firma SITA, po 1 lipca kon-

sorcjum złożone z gdańskiej firmy 
Clean-Bud oraz grudziądzkiej 
– PUM. SITA zabierze z nieru-
chomości swoje pojemniki na od-
pady, w zamian do końca czerwca 
pozostawi worki na śmieci, które 
zostaną przez tę firmę odebrane. 
Od 24 czerwca nowe pojemniki 
dostarczane będą przez konsor-
cjum. Miejsce ustawienia pojem-
ników musi wskazać właściciel 
nieruchomości.

Właściciele budynków jedno-
rodzinnych otrzymają pojemnik 
na odpady zmieszane oraz worki 
do selektywnej zbiórki odpadów 
(oddzielne na makulaturę, szkło 
i plastik). Na terenie spółdzielni 
i wspólnot mieszkaniowych posta-
wione zostaną różnej wielkości (w 
zależności od potrzeb – od 120 do 
1100 l. pojemności) pojemniki – na 
śmieci zmieszane i selektywne. 
Tzw. dzwony, które w tej chwili 
znajdują się w równych punktach 
miasta – pozostaną i nadal będzie 
można do nich wrzucać odpady 
segregowane.

Opłata za odbiór śmieci uzależnio-
na jest od liczby osób zamieszku-
jących daną nieruchomość oraz 
od tego, czy śmieci zbierane będą 
selektywnie czy też nie (13 zł od 
osoby za śmieci segregowane i 18, 
60 zł za niesegregowane). Termin 
składania deklaracji minął już 31 
marca, ale urząd nadal je przyj-
muje. Przypominamy, że niezło-
żenie deklaracji traktowane jak 

OD LIPCA – ŚMIECIOWA REWOLUCJA
Od lipca zmieniają się zasady gospodarki odpadami. To samorząd przejmuje obowiązek 
ich odbierania. W Tczewie opłata pobierana będzie na podstawie deklaracji złożonych 
przez właścicieli nieruchomości. 

wykroczenie skarbowe i karane 
wysoką grzywną. 

Właścicielom nieruchomości, któ-
rzy nie złożyli deklaracji naliczona 
zostanie opłata jak za śmieci nie-
segregowane i za wszystkie osoby 
zameldowane na danej nierucho-
mości. Może się więc okazać, że 
zamiast za jedną osobę, która fak-
tycznie mieszka w danym miesz-
kaniu, zapłacimy za wszystkich 
zameldowanych tam lokatorów. 
Jeśli właściciel nieruchomości 
przebywa za granicą i nie jest 
w stanie osobiście złożyć deklara-
cji, a mieszkanie lub dom wynaj-
muje, to najemcy powinni złożyć 
deklarację w urzędzie. 

W przypadku domków jedno-
rodzinnych – odpady nie będą 
odbierane od osób, które nie 
złożą deklaracji. Pojemniki na 
odpady komunalne rozdawane 
będą mieszkańcom na podstawie 
złożonej deklaracji. Jeśli ktoś jej 
nie złożył, nie otrzyma również 
pojemnika na śmieci. 

Z konsorcjum odbierającym odpa-
dy od 1 lipca na terenie Tczewa, 
można kontaktować telefonicznie 
lub mailowo:
– Jarosław Romanowski
– Bogna Szałkowska
– Łukasz Kohls
– Łukasz Morawski
tel. 58 557 55 88, 56 45 04 300
biuro@clean-bud.pl
pum@pum.pl

Ulgi dla wielodzietnych

Podczas czerwcowej sesji radni 
głosować będą uchwałę, na pod-
stawie której rodziny posiadające 
troje lub więcej dzieci, za trzecie 
i kolejne dziecko płacić będą mniej 
– 1 zł za śmieci segregowane lub 
5 zł za niesegregowane. Nowe 
zasady powinny wejść w życie od 
1 sierpnia. W celu uzyskania ulgi, 
należy zweryfikować dane w de-
klaracji zgłaszając się do urzędu 
(Wydz. Spraw Komunalnych, 
pok. 42 i 54 lub tel. 58 77 59 346 
lub 58 77 59 396).

Informacje do domu

Do domów dostarczane są infor-
mację dotyczące opłaty za odbiór 
odpadów komunalnych oparte 
o złożoną wcześniej deklarację.

Informacja ta oprócz najważ-
niejszych danych zawiera dodat-
kowo indywidualny numer konta 
bankowego, na który można wpła-
cać opłatę za śmieci. Nowością jest 
specjalny kod kreskowy pozwa-
lający na znaczne przyśpieszenie 
uiszczenia opłaty w kasie Urzędu 
Miejskiego w Tczewie (do kasy na-
leży się zgłosić z pismem zawiera-
jącym kod kreskowy). Oczywiście 
wpłat można dokonywać także za 
pośrednictwem banku.

Informujemy o powszechnym 
obowiązku odbioru wymienionej 
deklaracji. Każda osoba, która jej 
nie odbierze (za potwierdzeniem) 
otrzyma ją pocztą tradycyjną.

M.M.
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Uroczystość wręczenia nagród od-
była się 29 maja w Urzędzie Mar-
szałkowskim podczas regional-
nych obchodów Dnia Samorządu 
Terytorialnego. Tczew znalazł się 
w gronie 23 pomorskich samorzą-
dów – tych, które były najbar-
dziej aktywne w pozyskiwaniu 
i realizacji projektów dofinanso-
wywanych ze środków Unii Eu-
ropejskiej w latach 2007-2013.

„Węzeł” doceniony przez marszałka
Tczew nagrodzony za pozyskiwanie funduszy unijnych
Marszałek województwa po-
morskiego nagrodził Tczew 
za skuteczne pozyskiwanie 
funduszy europejskich.

Prezydent Tczewa M. Pobłocki 
z pamiątkową statuetką

Nasze miasto zyskało uznanie 
marszałka za promowanie idei 
zrównoważonego transportu pu-
blicznego, a w szczególności za re-
alizację projektu „Budowa infra-
struktury transportowego węzła 
integracyjnego w Tczewie”. Z rąk 
marszałka Mieczysława Stru-
ka statuetkę odebrał Mirosław 
Pobłocki, prezydent Tczewa. 

– Ta nagroda marszałka woje-
wództwa pomorskiego stanowi 
uznanie dla naszej sztandarowej 
inwestycji – zintegrowanego wę-

zła transportowego. To inwesty-
cja, dzięki której Tczew bardzo 
się zmienił – dzisiaj postrzegany 
jest jako miasto nowoczesne i pod 
względem wizerunku nie odbie-
ga od wielu pięknych i nowocze-
snych ośrodków europejskich. 
Szczególnie cieszy mnie jednak 
to, że mieszkańcy również doce-
niają i pozytywnie odnoszą się 
do tych zmian – powiedział Mi-
rosław Pobłocki, prezydent 
Tczewa.

M.M. 

Prezydent Miasta Tczewa informu-
je, że na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Tczewie (II piętro) zo-
stał wywieszony wykaz nierucho-
mości przeznaczonej do sprzedaży 
w drodze bezprzetargowej, położo-
nej w Tczewie przy ul. Jagielloń-
skiej, obr. 5, dz. 64/17.

KRÓTKO



Czerwiec/lipiec 2013 • PANORAMA MIASTA • www. wrotatczewa.pl • www.bip.tczew.pl
4 • Samorząd

KRÓTKO

OGŁOSZENIE

 DZIAŁKI POD MŁOTEK

Prezydent Tczewa podjął zarzą-
dzenie w sprawie sprzedaży dwóch 
kolejnych działek przy ul. Pileckie-
go w Tczewie. Nieruchomości prze-
znaczone są pod zabudowę miesz-
kaniową jednorodzinną.

Cena wywoławcza działki 
o powierzchni 1152 m2 wyniesie 
90 tys. zł, a działki o pow. 862 m2 

– 67 tys. zł.

Przetarg planowany jest na sier-
pień/wrzesień br.

Jeśli zainteresowanie tymi nieru-
chomościami będzie większe, do 
sprzedaży przeznaczone zostaną 
kolejne działki. Łącznie w rejonie 
ul. Pileckiego pod budownictwo 
jednorodzinne pozostało jeszcze 
ponad 23 tys. m2 (21 działek).

Prezydent podjął również decy-
zję o sprzedaży nieruchomości 
zabudowanej przy ul. Niepodle-
głości 1. Powierzchnia nierucho-
mości wynosi 1525 m2. Działka 
przeznaczona jest pod działal-
ność usługową. Przetarg plano-
wany jest 20 sierpnia.

 KOLUMBARIUM 
NA CMENTARZU KOMUNALNYM

Do końca czerwca na tczewskim 
Cmentarzu Komunalnym stanie 
kolumbarium.

Kolumbarium wykona firma 
ANKU z Tczewa za kwotę 18 614 zł.

Konstrukcja składać się będzie 
z 16 nisz na urny, jeśli zajdzie taka 
potrzeba – możliwe będzie dobu-
dowywanie kolejnych segmentów. 
Konstrukcja będzie miała wyso-
kość ok. 270 cm, łącznie z zadasze-
niem. Nisze umieszczone będą po 
dwóch stronach muru. Kolumba-
rium znajdować się będzie w są-
siedztwie kaplicy cmentarnej.

Prezydent Miasta Tczewa in-
formuje, że na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Tczewie (II 
piętro) został wywieszony wykaz 
nieruchomości przeznaczonych 
do sprzedaży w drodze przetar-
gu, położonych przy ul. Pileckie-
go w Tczewie, obr. 12 (Os. Górki), 
dz. 29/18 oraz 29/9.

Komisja Finansowo-Budże-
towa jest jedną z pięciu sta-
łych komisji Rady Miejskiej 
w Tczewie. Jej przewodniczą-
cym jest Czesław Roczyński, 
a zastępcą Zbigniew Urban.

Do zadań komisji należy:
– opiniowanie rodzajów i szcze-

gółowości materiałów infor-
macyjnych towarzyszących 
projektowi budżetu

– opiniowanie projektu budże-
tu i zmian dokonywanych 
w trakcie roku w budżecie oraz 
kontrola jego realizacji 

– opiniowanie i kontrola wielo-
letnich planów finansowania 
zadań

– dokonywanie okresowych ana-
liz realizacji budżetu, funduszy 
celowych oraz poboru podat-
ków i innych należności stano-
wiących dochody budżetu

– analizowanie działalności 
i gospodarki fi nansowej pod-
porządkowanych jednostek 
gospodarczych oraz wystę-
powanie z wnioskami i pro-
pozycjami usprawnień

Poznaj komisje Rady Miejskiej

KOMISJA FINANSOWO-BUDŻETOWA

Członkowie Komisji Finansowo-Budżetowej:
W pierwszym rzędzie od lewej: Ferdynand Motas, Brygida Genca, 
Barbara Kamińska, Kazimierz Mokwa, Ewa Czochór, Bartłomiej 
Kulas, Kazimierz Ickiewicz.
W drugim rzędzie od lewej: Tomasz Tobiański, Włodzimierz 
Mroczkowski, Roman Kucharski, Zbigniew Urban, Piotr Kajzer, 
Czesław Roczyński, Krzysztof Misiewicz

– opiniowanie projektów uchwał 
w sprawie wprowadzania lub 
ustalania wysokości niektórych 
podatków i opłat zastrzeżonych 
do właściwości Rady Miejskiej

– opiniowanie wszystkich 
spraw związanych z proce-
sem przekształceń własno-
ściowych mienia komunal-
nego.

W ostatnim czasie tczewscy 
sportowcy osiągali sukcesy 
w kraju i za granicą. W związ-
ku z tym prezydent Tczewa 
Mirosław Pobłocki postano-
wił dodatkowo dofinansować 
wyjazdy na zawody. Sportow-
cy otrzymali 9,5 tys. zł.

Klub MKS Sambor otrzymał 
7 tys. zł, w tym:
– 1 tys. zł dla Danieli Kamińskiej 

na Mistrzostwa Świata w Tria-
thlonie w Belfort we Francji 
(1.06 br.) – 20-letnia tczewska 
zawodniczka zdobyła tam srebr-
ny medal na dystansie długim 
w kategorii młodzieżowej;

– 1,5 tys. zł dla zespołu żeńskiego 
młodziczek na półfinał Pu-
charu Polski w piłce ręcznej 
w Warszawie (zawody odbywały 
się 17-19.05 br.). Tczewski zespół 
wywalczył drugie miejsce klasy-
fikując się do udziału w Finale 
Pucharu Polski w Dźwirzynie; 

– 1,5 tys. zł dla zespołu żeńskie-
go młodziczek na finał Pu-
charu Polski w piłce ręcznej 
w Dźwirzynie (5-9.06) br.);

– 1,5 tys. zł dla zespołu męskie-
go młodzików na finał Pu-
charu Polski w piłce ręcznej 
w Dźwirzynie (29.05-2.06 br.). 

Samorząd Tczewa wspiera sportowców

Tczewski zespół wywalczył 
tam wicemistrzostwo Polski 
i srebrny medal mistrzostw;

– 1,5 tys. zł dla zespołu żeńskiego 
dzieci rocznik 2000/2001 na 
finał Pucharu Polski w piłce 
ręcznej w Kępnie (19-22.06 br.).

1 tys. zł otrzymało Tczewskie 
Stowarzyszenie Radioorientacji 
Sportowej dla zawodniczki Marii 
Deptulskiej na wyjazd na Mi-
strzostwa Europy Juniorów 
Młodszych w Radioorientacji 
Sportowej w Tri Studne w Cze-
chach (12-16.06 br.).

1,5 tys. zł otrzymały Szkoły Pod-
stawowe nr 10 i 11 na wspólny 
wyjazd na Mistrzostwa Pol-
ski w Czwórboju Lekkoatle-
tycznym, który odbywał się 
w Radomiu 10 i 11 czerwca br. 
Tczewska „jedenastka” zdobyła 
złoty medal. 
Ponadto, w ramach dotacji dla 
organizacji pozarządowych z za-
kresu kultura fizyczna i sport, na 
działalność w 2013 r. kluby spor-
towe otrzymały z budżetu miasta 
łącznie 390 tys. zł.

M.M.

Złote medalistki z SP 11 z dyrekcja i trenerką

S
P 

11
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Jeden zestaw urządzeń do ćwi-
czeń zainstalowano w pobliżu 

placu zabaw przy ul. Orzeszkowej 
na Os. Czyżykowo, drugi - przy ul. 
Kasztanowej na Suchostrzygach 
w sąsiedztwie Klubu Młodzieżo-
wego „Przystań”.

Siłownia przy ul. Kasztanowej 
to jeden z elementów zagospoda-
rowania terenu rekreacyjnego 
dla osiedla Suchostrzygi. Został 
już zburzony barak, powstają zie-
leńce, wkrótce pojawią się ławki 
i plac zabaw dla najmłodszych. 
W tym roku planowane jest także 

 Remonty kamienic 
na Zamkowej

Kamienica przy ul. Zamkowej zo-
stała całkowicie rozebrana. Wyko-
nane zostały ściany fundamento-
we, trwa wykonywanie zbrojenia 
stropu nad piwnicą. Budynek zo-
stanie odtworzony i tak jak przed 
przebudową – będzie tam 10 loka-
li mieszkalnych.

Podczas prac rozbiórkowych 
przy ul. Zamkowej 11 okazało, 
się, że ściany zewnętrzne, wyko-
nane tzw. metodą szachulcowa, 
są całkowicie zniszczone. Ściany 
okazały się zagrzybione, a ele-
menty drewniane spróchniałe. 
Inwestor podjął więc decyzje 
o rozebraniu istniejących ścian 
i odbudowaniu ich technologii 
murowanej. W tej kamienicy 
znajdowało się 9 mieszkań. 

Koszt inwestycji to łącznie 
blisko 2,5 mln zł. Termin wyko-
nania obu zadań mija z końcem 
października br. Obie inwestycje 
realizowane są w ramach projek-
tu rewitalizacji Starego Miasta.

 Budowa 
ul. Nowosuchostrzyckiej

800-metrowa ulica, która połączy 
al. Solidarności z ul. Żwirki, ma 
być gotowa do końca paździer-
nika. Obecnie wykonywane są 
roboty ziemne oraz kanalizacja 
deszczowa. Rozpoczęto też prace 
związane z wykonaniem sieci cie-
płowniczej i elektroenergetycznej.

Inwestycja realizowana jest w 
ramach tzw. schetynówek. Koszt 
budowy to 6,7 mln zł. Dotacja 

SEZON NA INWESTYCJE
Trwają miejskie inwestycje. Prace prowadzone są m.in. przy budowie ul. Nowosuchostrzyckiej, w kamienicach na Zamkowej. 
Trwają też termomodernizacje szkół i Centrum Kultury i Sztuki.

rządowa na budowę ul. Nowosu-
chostrzyckiej wynosi 35,29 proc. 
wartości zadania. Do inwestycji 
dołoży się także powiat, który zo-
bowiązał się do przekazania 1,5 
mln zł na ten cel. Pozostała kwota 
pochodzi z budżetu miasta. 

 Termomodernizacje 
Trwają prace związane z termo-
modernizacją Szkoły Podstawo-
wej nr 12 i Gimnazjum nr 1.

W SP 12 rozpoczęto wykona-
nie robót izolacyjnych poniżej po-
ziomu terenu oraz wykonywanie 
izolacji termicznej dachów. Ter-
min wykonania inwestycji mija 
w listopadzie br. 

Termomodernizację budynku 
Gimnazjum Nr 1 ma się zakoń-
czyć w połowie października br. 
Wykonano roboty ziemne. Roz-
poczęto wykonanie robót izolacyj-

nych poniżej poziomu terenu oraz 
ścian zewnętrznych. Trwają pra-
ce przygotowawcze do wykonania 
izolacji termicznej dachów.

Termomodernizacja w Cen-
trum Kultury i Sztuki potrwa do 
końca września br. Poprawiono 
już izolacyjność stropu. Po prze-
rwie spowodowanej działalnością 
CKiS, prace zostały wznowione 
w połowie czerwca.

 Remont budynku 
byłego CED

Modernizację budynku z przezna-
czeniem na siedzibę Urzędu Miej-
skiego wykonuje firma MAZ ze 
Szczecina. 7 czerwca wykonawca 
został wprowadzony na budowę. 
Obecnie trwają prace rozbiórko-
we wewnątrz budynku. Termin 
realizacji zadania mija pod koniec 
listopada br.

 Remont 
ul. Kard. Wyszyńskiego 

Zadanie obejmuje przebudowę 
300 m chodnika od ul. Łaziennej 
do Obr. Westerplatte – po lewej 
stronie (patrząc od pl. Hallera 
w kierunku fary). W ramach 
zadania wykonana zostanie na-
wierzchnia chodnika, wjazdy na 
posesje, zagospodarowana tzw. 
wysepka rozdzielcza, wyrównane 
zapadliny w jezdni. Na fragmen-
cie jezdni zostanie też wymienio-
na nawierzchnia z asfaltobetonu. 
Wykonane zostaną brakujące 
odprowadzenia wody deszczowej 
oraz trzy przyłącza wodociągowe.

5 czerwca wykonawca został 
wprowadzony na budowę, na wy-
konanie zadania ma 60 dni. 

Podczas przerwy wakacyjnej, 
w Gimnazjum nr 2 pomalowa-
na zostanie klatka schodowa 
w małym budynku oraz część 
sal lekcyjnych. Prace zakończą 
się do połowy sierpnia.

Ponadto trwają prace przy 
modernizacji budynku przy ul. 
1 Maja 8 – przeznaczonego na 
siedzibę MOPS. Prowadzone są 
tam roboty rozbiórkowe i demon-
tażowe. Inwestycja ma się zakoń-
czyć do połowy listopada. 

Budowana jest także kanali-
zacja deszczowa na odcinku ulicy 
Gryfa Pomorskiego oraz wymie-
niana sieć kanalizacji deszczowej 
w ulicy Grunwaldzkiej w Tczewie. 
Termin wykonania zadania to po-
czątek września br.

M.M.

Prace przy ul. Zamkowej 11

KOLEJNE SIŁOWNIE POD CHMURKĄ
Niedawno w Tczewie pojawiły się dwie nowe siłownie 
pod chmurką. Urządzenia od razu zostały opanowane 
przez dzieci i młodzież.

Siłownia przy ul. Orzeszkowej szybko stała się centrum zabaw

odnowienie znajdującego się tam 
boiska.

Dwie siłownie pod chmurką 
powstały już w ubiegłym roku 
– przy Polo-Markecie i na os. 
Bajkowym. Koszt jednego ze-
stawu takich urządzeń to po-
nad 20 tys. zł.

W sąsiedztwie skrzyżowania 
ul. Bałdowskiej z Nowowiejską 
niedawno powstał też nowy 
„mini” plac zabaw (huśtawki, 
sprężynowce, karuzela).

M.M.
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Zajęcia są prowadzone przez 
Elbląską Uczelnię Humani-

styczno-Ekonomiczną w Elblągu, 
a realizowane w I LO w Tczewie, 
ul. Szkoły Morskiej 1.
Informacje dodatkowe i zapisy:
Alicja Olszewska, tel. 600 410 371 
ala505@wp.pl

– Oligofrenopedagogika 
 (dla nauczycieli)
 /trzy semestry, łącznie 350 

godzin/
 Odpłatność – 900 zł 
 za semestr, 120 zł wpisowe.
– Terapia pedagogiczna 
 (dla nauczycieli)
 /trzy semestry, 350 godzin/
 Odpłatność – 900 zł 
 za semestr, 120 zł wpisowe.
– Przygotowanie pedagogiczne 
 /trzy semestry, łącznie 330 go-

dzin plus 150 godzin praktyk/
 Odpłatność – 900 zł 
 za semestr, 120 zł wpisowe.
– Organizacja i zarządzanie 

oświatą (dla nauczycieli)
 /dwa semestry/
 Odpłatność – 1100 zł 
 za semestr, 120 zł wpisowe.
– Zintegrowana edukacja 
 wczesnoszkolna i przedszkolna
 /trzy semestry – 350 godzin/
 Odpłatność – 900 zł 
 za semestr, 120 zł wpisowe.
– Socjoterapia
 /trzy semestry – 360 godzin/
 Odpłatność – 1300 zł 
 za semestr, 120 zł wpisowe.
– Pomoc 
 psychologiczno-pedagogiczna
 Studia podyplomowe dla 

nauczycieli i pedagogów zain-
teresowanych poszerzeniem 
wiedzy z zakresu pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej 
dzieci i młodzieży /dwa seme-
stry – 250 godzin/

 Odpłatność – 1300 zł za 
semestr, 120 zł wpisowe.

– Doradca zawodowy
 /trzy semestry – 350 godzin/ 

Adresatami studiów są na-
uczyciele absolwenci studiów 
magisterskich i wyższych 
studiów zawodowych.

 Odpłatność – 900 zł 
 za semestr, 120 wpisowe.
– Pedagogika opiekuńczo-

wychowawcza z pomocą 
pedagogiczno-psychologiczną

 /trzy semestry/
 Odpłatność – 900 zł 
 za semestr, 120 zł wpisowe.
– Asystent rodziny
 / dwa semestry/
 Odpłatność – 1300 zł 
 za semestr, 120 zł wpisowe.

To była gratka nie tylko dla 
miłośników motoryzacji. 

Pięknie utrzymane zabytko-
we pojazdy wzbudzały podziw 
mieszkańców Tczewa, którzy 
7 czerwca tłumnie pojawili się 
na Bulwarze Nadwiślańskim.

Tczew był głównym przy-
stankiem na trasie IV Rundy 
Mistrzostw Polski Pojazdów 
Zabytkowych. Impreza odbyła 
się pod patronatem prezydenta 
Tczewa.

Rajdowcy przyjechali do 
Tczewa od strony drogi nr 22
i objechali niemal całe miasto. 
Przejechali ul. Bałdowską, ron-
dem przy pl. Piłsudskiego, ul. 
Wojska Polskiego, Jagiellońską, 
Armii Krajowej, al. Solidarności, 

Pod patronatem prezydenta Tczewa

ZABYTKOWE AUTA NA BULWARZE
Zabytkowe auta z całej Polski zjechały do Tczewa. Najstarsze 
samochody pochodziły z lat 30. i 40. ubiegłego wieku.

ul. Gdańską, wiaduktem 800-le-
cia, ul. 1 Maja, Jana z Kolna – na 
Bulwar Nadwiślański.

Wszystkie pojazdy były ozna-
czone przez organizatorów, wy-
posażone w tabliczki, naklejki 
rajdowe i numery startowe. Do 
kierowców rajdowych dołączyli 
mieszkańcy Tczewa, którzy przy-
jechali swoimi samochodami 
– były syrenki, małe fiaty i in.

Na dużym parkingu na bul-
warze ok. godz. 16.00 rozpoczął się 
festyn z udziałem kierowców i ich 
maszyn. Dużo emocji wzbudziły 
konkurencje rajdowe. Zwycięzcy 
otrzymali Puchary Prezydenta 
Tczewa, które wręczył wicepre-
zydent Zenon Drewa. Puchar 
za najbardziej precyzyjną jazdę 

otrzymał Ryszard Krysztofik 
z Automobilklubu Świętokrzy-
skiego, kierowca samochodu MG 
TD Roadster z 1952 r. W próbie 
sprawnościowej najlepszy okazał 
się Marcin Stryczak z Auto-
mobilklubu Częstochowskiego, za 
kierownicą Porsche 911 z 1976 r.

Wielu miłośników motoryza-
cji skorzystało z okazji i wymie-
niało się doświadczeniami na 
temat np. konserwacji zabytko-
wych aut. Wszyscy chętnie robili 
sobie zdjęcia na tle niecodzien-
nych pojazdów.

Organizatorem imprezy był 
Automobilklub Morski w Gdyni, 
a partnerem miasto Tczew.

M.M.

Studia podyplomowe – 2013 r.
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Straż Miejska

– Tczewska Straż Miejska wystą-
piła z propozycją zainstalowania 
tzw. Inteligentnego Systemu Kom-
pleksowej Identyfikacji Pojazdów. 
Na czym polega ten system i gdzie 
ma być zainstalowany

– System pozwala na reje-
strowanie wszystkich pojazdów 
przejeżdżających przez miejsce 
pomiarowe umożliwiając np. 
identyfikację pojazdów skradzio-
nych, zaginionych, a także na 
rejestrację zdarzeń drogowych, 
w tym przejazd pojazdów na czer-
wonym świetle. Generalna Dyrek-
cja Dróg Krajowych i Autostrad, 
która jest zarządcą drogi krajowej 
nr 91, pozytywnie oceniła nasz 
projekt wskazując dwa najbar-
dziej niebezpieczne skrzyżowania 
w Tczewie – skrzyżowanie al. So-
lidarności z ul. Wojska Polskiego 
i Jagiellońską oraz skrzyżowanie 
al. Solidarności z ul. Gdańską. 
Zdaniem GDDKiA, systemy 
kompleksowej identyfikacji pojaz-
dów stają się coraz popularniejsze 
i z pewnością poprawiają bezpie-
czeństwo na skrzyżowaniach.

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

STRAŻ  MIEJSKA 
W TCZEWIE

Będzie rejestrator, ale po remoncie drogi

PIRACI DROGOWI POD KONTROLĄ
Rozmowa z ANDRZEJEM JACHIMOWSKIM, komendantem Straży Miejskiej w Tczewie

– Które skrzyżowanie bierze pod 
uwagę Straż Miejska?

– Nasze urządzenie chcieliby-
śmy zainstalować na skrzyżowa-
niu „91” z ul. Gdańską – w ciągu 
ostatnich dwóch lat doszło tam do 
10 wypadków drogowych, w któ-
rych 11 osób zostało rannych oraz 
do 36 kolizji. Jednocześnie Głów-
ny Inspektorat Transportu Dro-
gowego zadeklarował zamonto-
wanie podobnego urządzenia na 
skrzyżowaniu z ul. Jagiellońską 
i Wojska Polskiego. W ten sposób 
w Tczewie powstałby komplek-
sowy system zarządzania ru-
chem na drodze krajowej. Takie 
podejście pozwoliłoby poprawić 
warunki ruchu, np. podnosząc 
prędkość do 70 km/godz. oraz 
bezpieczeństwo (dwa fotorejestra-
tory) – pod warunkiem instalacji 
obu urządzeń jednocześnie.

– System nie może być jednak 
wprowadzony od razu. Dlaczego?

– Na razie nie jest to możliwe, 
ze względu na to że GDDKiA za-
planowała w 2014 r. remont drogi 

krajowej 91 – na odcinku od ul. 
Malinowskiej w Tczewie aż do 
Czarlina. Na czas remontu zmie-
niona zostanie organizacja ruchu 
na tym odcinku. Gdybyśmy już 
teraz zainstalowali urządzenia, 
prace remontowe zakłóciłyby ich 
działanie. Musimy więc poczekać 
do zakończenia inwestycji. 

ROZMAWIAŁA 
M. MYKOWSKA

 W maju Straż Miejska odno-
towała 835 interwencji, z tego 
370 zostało zgłoszonych przez 
mieszkańców, 260 – przez ope-
ratorów monitoringu, a 205 
przez dyżurnych Komendy 
Powiatowej Policji w Tczewie.
 Do KPP Tczew przekazano 

materiały z monitoringu doty-
czące potrącenia dziecka (8.05), 
potrącenia pieszego (11.05), 
uszkodzenia mienia (8.05), kra-
dzieży mienia (5.05) oraz trzech 
kolizji drogowych.
 16 maja przeprowadzono 

wspólne działania z funkcjo-
nariuszami ruchu drogowego 
z KPP Tczew dotyczące dyscy-
plinowania pieszych i rowerzy-
stów w zakresie przestrzegania 
przepisów ruchu drogowego. 
W działaniach wzięło udział 8 
strażników miejskich. 11 osób 
ukarano mandatami (7 pie-
szych, 3 rowerzystów i 1 moto-
rowerzystę), pouczono 20 osób.

Maj był trzecim miesiącem pra-
cy dzielnicowych strażników 
miejskich. 

Na terenie os. Suchostrzygi 
i Bajkowego dzielnicowi podjęli 
56 interwencji własnych oraz 38 
zleconych (przez administracje, 
dyżurnych SM, mieszkańców 
osiedli) – dotyczyły one głównie 
spraw porządkowych, spożywa-
nia alkoholu w miejscach publicz-
nych i niesprzątania po psach. 
Nałożono 32 mandaty na łączną 
kwotę 2550 zł, a 33 osoby po-
uczono, sporządzono 5 wniosków 
o ukaranie do sądu. 

Dzielnicowi pracujący na 
Os. Garnuszewskiego i Starym 
Mieście podjęli 61 interwencji 
własnych i 45 zleconych, nało-
żyli 27 mandatów na łącznie 
2200 zł, 31 osób zostało pouczo-
nych, 2 wnioski o ukaranie 
skierowano do sądu.

W lipcu strażnicy miejscy wsiada-
ją na rowery. Przez dwa miesiące 
wakacji jeden z patroli będzie 
patrolem rowerowym. Strażnicy 
kontrolować będą miejsca, które 
tczewianie chętnie odwiedzają 
w wolnym czasie – głównie Bul-
war Nadwiślański, Park Miejski 
i Stare Miasto.

Rowerowe patrole działać będą 
w wakacyjne weekendy.

M.M.

 Skazani z Aresztu Śledczego 
w Starogardzie Gd. wykonując 
prace porządkowe na terenie 
Tczewa zebrali łącznie 125 
worków (o poj. 120 litrów każ-
dy) różnego rodzaju odpadów. 
W maju prace skazanych po-
legały głównie na usuwaniu 
zanieczyszczeń z pasów dro-
gowych oraz terenów zielonych 
oraz koszeniu. 
 W maju prowadzone były dzia-
łania dotyczące egzekwowania 
od właścicieli psów zgodnego 
z przepisami wyprowadzania 
czworonogów i sprzątania po 
nich. W ramach akcji „Psy” 
nałożono 8 mandatów, z cze-
go 5 za niezgodne przepisami 
wyprowadzanie psów oraz 
3 za niesprzątanie po psach. 
Pouczono 9 osób. Do schroni-
ska przekazano informacje 
o 6 psach bez opieki. Skiero-
wano jeden wniosek do sądu 
o ukaranie za niezgodne z prze-
pisami wyprowadzanie psów. 

 25 maja funkcjonariusze Stra-
ży Miejskiej wzięli udział XI 
Festynie Radości organizowa-
nym na kanonce przez Stowa-
rzyszenie Terapii i Profilaktyki 
„Przemiana”. Wraz z pracow-
nikami MOPS przeprowadzili 
prelekcję nt. „Współdziałanie 
i sprawność fizyczna prowa-
dza do sukcesu”. Najmłodszym 
uczestnikom festynu wręczono 
odblaski, które dzieci mogły 
przypiąć do ubrań.
 26 maja na trenie parafii pw. 

NMP Matki Kościoła strażni-
cy wzięli udział w XII festynie 
rodzinnym organizowanym 
przez świetlicę środowiskową 
Oaza. Przygotowano wspólne 
stoisko z Gminną Komisją 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych – najmłodsi mo-
gli zmierzyć się z układaniem 
puzzli, a dorośli przekonać się, 
jak człowiek widzi i reaguje po 
wypiciu alkoholu (do tego celu 
wykorzystano alkogogle).

M.M.

STRAŻNICY 
NA ROWERACH

AKTYWNI 
DZIELNICOWI

STRAŻ MIEJSKA W MAJU
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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

Konsultacje i doradztwo:
• Konsultacje z zakresu 

poszukiwania funduszy 
unijnych – Bożena Białas, 
w każdą 1 i 3 środę miesiąca, 
od 13:00 do 15:00, pok. 13

• Doradca Podatkowy 
– Piotr Geliński, w każdą 
2 i 4 środę miesiąca, 
od 10:00 do 11:30, pok. 13

• Bezpłatne konsultacje 
prawne – adwokat Szymon 
Bubka, w każdą 2 i 4 środę 
miesiąca, od 15:15 do 17:00, 
pok. 18

  Ponadto od miesiąca maja 
rozpoczęliśmy współpracę 
z radcami prawnymi – Ewą 
Skrodzką oraz Michałem 
Hoffmannem – terminy 
konsultacji znajdą Państwo 
na naszej stronie

• Krajowy System Usług 
– Punkt Konsultacyjny 
dla biznesu, w każdy 
2 czwartek miesiąca, 
od 9:00 do 13:00, pok. 18 

• Sieć Informacyjna Fundu-
szy Europejskich – w każdą 
środę, od 8:00 do 15:00, pok. 18

Terminy i godziny spotkań i kon-
sultacji mogą ulegać zmianom, 
prosimy o śledzenie informacji 
na stronie Domu Przedsiębiorcy.
Więcej o naszej ofercie dowiesz się 
na naszej stronie: www.dp.tczew.pl
Zachęcamy do zgłaszania swoich 
adresów e-mail, na które mogą 
Państwo otrzymywać bieżące 
informacje poprzez bezpłatny 
newsletter Domu Przedsiębiorcy.

24 maja br. odbył się drugi pik-
nik małego biznesu – majów-

ka z biznesem. Organizatorem 
pikniku był prezydent miasta 
Tczewa, przy współudziale Cen-
trum Kultury i Sztuki w Tczewie.

Pierwszy piknik zorgani-
zowany 22 czerwca 2012 roku 
spotkał się z zainteresowaniem 
i dobrymi opiniami jego uczest-
ników. Gościem honorowym był 
Marek Kamiński.

Na spotkanie zaproszono 
fi rmy z inkubatora przedsię-
biorczości, przedsiębiorcze panie 
z klubu biznesu na obcasach, 
stowarzyszeń przedsiębiorców 
działających w Tczewie oraz fi r-
my współpracujące z Urzędem 

II Piknik małego biznesu
Miejskim. Takie kontakty są do-
brą okazją do stałego budowania 
partnerstwa pomiędzy sektorem 
przedsiębiorczości a władzami 
samorządowymi.

Tegoroczny Piknik, pomimo 
niesprzyjającej aury był kolej-
nym miłym spotkaniem, uroz-
maiconym występem muzycz-
nym grupy XCOR z Wenezueli, 
dobrym jedzeniem, pokazem 
eksperta win i atrakcjami rekre-
acyjnymi jak ścianka wspinacz-
kowa czy rzucanie podkowami. 
Ci, których nie zraziła deszczo-
wa pogoda spędzili dobrze czas, 
korzystając z okazji do bezpo-
średnich, nieformalnych rozmów 
z przedstawicielami władz mia-

sta. Gośćmi pikniku była także 
pięcioosobowa delegacja urzęd-
ników duńskiej gminy Slagesle, 
partnerów projektu InterLoc, 
którzy w tych dniach odbywali 
wizytę studyjną w Domu Przed-
siębiorcy w Tczewie. Z tej moż-
liwości nawiązania kontaktów 
chętnie korzystali właściciele 
fi rm inkubowanych. Piknik po-
zwolił na ponowne zaproszenie 
do udziału w konkursach Prezy-
denta Miasta Tczewa „Nowocze-
sny Tczew 2013”, „Rzemieślnik 
Roku 2013” i „Mój Biznesplan 
2013”. Więcej informacji na ten 
temat znajdziecie Państwo na 
stronie Domu Przedsiębiorcy 
w Tczewie: www.dp.tczew.pl.

W gdańskim Dworze Artusa 
odbyła się uroczysta gala 

Nagrody Pomorskiej Gryf Gospo-
darczy 2013. Gryfy Gospodarcze 
przyznawane są w czterech ka-
tegoriach: mikro-, małych, śred-
nich i dużych firm. W kategorii 
małych firm główną nagrodę 
zdobyła Trans Polonia SA 
z Tczewa, której serdecznie 
gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów.

Celem konkursu Pomorski 
Gryf Gospodarczy jest promocja 
przedsiębiorczości i aktywności 

Pomorski Gryf Gospodarczy 
dla Transpolonia S.A. z Tczewa!

gospodarczej przedsiębiorstw wo-
jewództwa pomorskiego poprzez:
–  prezentację i promowanie 

fi rm, które mają korzystny 
wpływ na rozwój gospodar-
czy województwa,

–  upowszechnianie dobrych 
praktyk w biznesie,

–  promowanie korzystnego i po-
żądanego wizerunku gospo-
darczego,

–  promowanie laureatów kon-
kursu poprzez ich rekomen-
dacje do ogólnopolskich na-
gród i wyróżnień,

–  włączenie sektora przed-
siębiorców do szerokiej 
współpracy z jednostkami 
samorządu terytorialnego, 
inicjowanie pozytywnego 
współzawodnictwa przed-
siębiorstw.
Przypomnijmy, że fi rma 

Transpolonia S.A. została rów-
nież wyróżniona przez Samo-
rząd Miasta Tczewa podczas 
sesji Rady Miejskiej 28 marca 
2013 r., w związku z osiągnięcia-
mi gospodarczymi docenionymi 
przez miesięcznik Forbes.

24 maja br. w sali konferen-
cyjnej Domu Przedsiębiorcy 

w Tczewie w ramach Bałtyc-
kiego Festiwalu Nauki w Domu 
Przedsiębiorcy w Tczewie odbyło 
się seminarium naukowe „Na-
uka i edukacja naszą wspólną 
przyszłością” przygotowane 
przez wykładowców i studentów 
Powiślańskiej Szkoły Wyższej 
z Kwidzyna. Była to pierwsza 
i z pewnością nie ostatnia, edycja 

Bałtycki Festiwal Nauki w Domu Przedsiębiorcy
Bałtyckiego Festiwalu Nauki, 
w której udział wzięła Powiślań-
ska Szkoła Wyższa z Kwidzyna. 
Licznie zgromadzona młodzież 
ze szkół ponadgimnazjalnych 
z Tczewa, miała możliwość wy-
słuchania seminarium oraz 
spotkania się z przedstawiciel-
kami uczelni – pracownikami 
i studentkami, oraz dziekanem 
wydziału zarządzania dr Mi-
chałem Makowskim.

Podczas seminarium dla uczniów 
szkół średnich z Tczewa wygłoszo-
no referaty: 1. Klaudia Makowska 
„Człowiek przyszłości”; 2. Agnieszka 
Dąbek „Uzależnienie od telefonu”; 
3. Karolina Oszwa, Olexandr Petu-
shyn’sky „Ekologiczne następstwa 
działalności człowieka – poszuki-
wanie i wydobycie gazu z łupków”; 
4. Agnieszka Dąbek „Szkolenie jako 
inwestycja w rozwój pracownika 
i organizacji na przykładzie T.K.J. 

Matuszewski Sp.J”.; 5. Aleksandra 
Studzińska, Mateusz Pudlis „Uza-
leżnienie psychiczne”. 

Serdecznie dziękujemy nauczy-
cielom szkół ponadgimnazjalnych 
za zainteresowanie młodzieży te-
matyką seminarium i przybycie 
do Domu Przedsiębiorcy. Cieszy-
my się również, z możliwości wzię-
cia udziału razem z Powiślańską 
Szkołą Wyższą w działaniach Bał-
tyckiego Festiwalu Nauki.
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 30 czerwca 
(wyjątkowo o godz. 12.00)

Inauguracja: 
Orkiestra SVAJONE 

Młodzieżowa Orkiestra Sym-
foniczna „Svajone” wywodzi się 
ze Szkoły Muzycznej w Alytusie 
na Litwie. Tworzą ją młodzi mu-
zycy ze Szkoły Muzycznej w Aly-
tus – jej uczniowie, nauczyciele, 
absolwenci.
Tegoroczne koncerty na „Muzycz-
nej Starówce” muzycznie nawią-
zywać będą do siedmiu kontynen-
tów. I tak:
 7 lipca (Ameryka Płd.)

Quinteto La Boca 
Quinteto La Boca to bardzo 

młody kwintet, który swą nazwę 
zapożyczył od jednej z dzielnic 
Buenos Aires. Podczas koncertu 
usłyszymy m.in. „Cztery pory 
roku” Astora Piazzolli oraz dosko-
nałe argentyńskie tanga.
 14 lipca (Ameryka Płn.)

Romek Puchowski 
Singer-songwriter, free-styler, 

wirtuoz gitary DOBRO i techniki 
slide. Wszechstronna muzyczna 
osobowość, wokalista, instrumen-
talista, jego scenicznego „arsena-

Centrum Kultury i Sztuki za-
prasza do udziału w III Prze-
glądzie Amatorskich Zespołów 
Alternatywnych „UnderGra-
my” – 6 lipca w Amfiteatrze im. 
Grzegorza Ciechowskiego.

UnderGramy jest konkursem 
przeznaczonym dla amatorskich, 
nieznanych szerszej publiczności 
grup muzycznych. Zespoły mogą 
prezentować muzykę rockową, 
gitarową, akustyczną, reggae, 
eksperymentalną, punk, hard-
core, metal itp.

Dla zespołów przewidziane są 
nagrody pieniężne, których łącz-
na pula wynosi 4.500 zł.

Dodatkową atrakcją będzie 
koncert zespołu TSA, który 
rozpocznie się o godz. 20.00. Bilety 
w cenie 20/10 zł dostępne są w ka-
sie Centrum Kultury i Sztuki oraz 
na stronie internetowej www.ckis.
tczew.pl.

 13 lipca (sobota), godz. 22.00 

Filmowa Noc Horroru 

Propozycja dla tych, którzy lubią 
się bać w bezpiecznym miejscu. 

REC (reż. Jaume Balagueró 
i Paco Plaza) – opowiada histo-
rię dziejącą się w barcelońskiej 
kamienicy, ciągu jednej nocy. 
W kamienicy zostają uwięzieni 
strażacy oraz ekipa telewizyjna, 
którzy przybyli na pomoc do na-
głego wypadku. Nastrój grozy po-
tęguje sposób kręcenia filmu oraz 
fakt, że wystąpiła w nim znana 
w Hiszpanii prezenterka wiado-
mości, dzięki której film wygląda 
jak prawdziwa relacja telewizyjna.

Dookoła świata – Podróżuj, 
Podziwiaj, Poznawaj to cykl 
imprez dla dzieci spędzają-
cych wakacje w mieście. 

Ich ideą jest zaprezentowanie 
bogactwa kultury, tradycji oraz 
historii krajów położonych na 
wybranym kontynencie, w sposób 
przystępny, zabawny i interesują-
cy dla dzieci. W ramach imprez 
odbędą się wspólne tańce, śpie-
wanie, zabawy ruchowe, zabawy 
plastyczne, czytanie bajek, rebusy, 
nauka wierszyków i piosenek oraz 
wiele innych atrakcji.

Spotkania odbywać się będą 
o godz. 16:00 w Parku CKIS na 
ul. Wyszyńskiego 10 (tył budynku 
CKiS): 7 lipca – Amerka Połu-
dniowa, 14 lipca – Ameryka Pół-
nocna, 21 lipca – Antarktyda, 28 
lipca – Afryka, 4 sierpnia – Azja, 
11 sierpnia – Europa, 18 sierpnia 
– Australia.

Po każdej imprezie zaprasza-
my na koncerty letnie z cyklu MU-
ZYCZNA STARÓWKA, zawsze 
o godz. 17:00 na Placu Hallera.

Wstęp wolny.

Sierociniec (reż. Juan An-
tonio Bayona). Film opowiada 
historię młodego małżeństwa 
z kilkuletnim synkiem, które 
przeprowadza się do opuszczone-
go domu, niegdyś będącego siero-
cińcem. Każdy sierociniec kryje 
w sobie dawne tajemnice... 

Wstęp 1 zł, bilety do nabycia 
w CKiS.

 17 sierpnia (sobota), godz. 21.00

Wakacje z komedią 

Zapraszamy na sporą dawkę hu-
moru, która powinna wprowadzić 
w dobry nastrój nawet najwięk-
szego ponuraka! 

Kac Vegas w Bangkoku 
(reż. Todd Phillips), kontynuacja 
przeboju Kac Vegas. Jest to histo-
ria przygód młodych mężczyzn, 
jeden z nich niedługo przestanie 
być kawalerem. Ostatnie chwile 
wolności próbuje wykorzystać 
w dość intensywny sposób. 

Nietykalni (reż. Olivier Na-
kache i Eric Toledano). Jest to ko-
media obyczajowa, opowiada hi-
storię sparaliżowanego milionera, 
który zatrudnia do opieki młode-
go chłopaka z przedmieścia. Film 
jest oparty na prawdziwej historii 
przyjaźni dwóch zupełnie rożnych 
ludzi, których dzieli wiek, majątek 
i sytuacja społeczna.

Wstęp 1 zł, bilety do nabycia 
w CKiS.

łu” dopełniają gitara akustyczna, 
bas, looper oraz iPhone. Harmonij-
nie łączy w swojej twórczości tra-
dycję i nowoczesność. Jego solowe 
koncerty to totalny, przepełniony 
pozytywną energią performance. 
Muzyk promować będzie swój naj-
nowszy album „FREE”.
 21 lipca (Antarktyda)

Kociewsko-Kaszubska 
Orkiestra Dęta „Torpeda”

Trudno znaleźć artystę pre-
zentującego muzykę mroźnej 
Antarktydy. Wpadliśmy jednak 
na pewien pomysł... rozgrzejemy 
zimną atmosferę, a pomoże nam 
w tym Kociewsko-Kaszubska 
Orkiestra Dęta „Torpeda” pod 
kierownictwem muzycznym Ra-
dosława Kornasa! 
 28 lipca (Afryka)

Larry Ugwu
Lawrence Okey Ugwu jest 

laureatem wielu konkursów. Za-
grał w licznych serialach, filmach 
i przedstawieniach teatralnych. 
Podczas koncertu na „Muzycz-
nej Starówce” artysta wystąpi ze 
znakomitymi muzykami – Prze-
mysławem Dyakowskim, Janu-
szem Mackiewiczem i Arturem 
Jurkiem.

 4 sierpnia (Azja)
Trio Marii Pomianowskiej

Maria Pomianowska to wy-
bitna artystka – doktor sztuk 
muzycznych, multiinstrumenta-
listka, wokalistka, kompozytorka 
i pedagog. Współtworzy pierwszy 
w Polsce zespół muzyki indyjskiej 
Raga Sangit. W Tczewie usłyszy-
my „Suitę Jedwabnego Szlaku” 
– muzyczną podróż po Azji. Marii 
Pomianowskiej towarzyszyć będą 
Bartłomiej Pałyga i Mohammad 
Rasouli (Iran).
 11 sierpnia (Europa)

Michał Czachowski
Gitarzysta flamenco, kompo-

zytor, publicysta, architekt, od 
urodzenia wychowywał się w oto-
czeniu muzyki flamenco. 
 18 sierpnia (Australia)

Radio Samsara
Radio Samsara to kontempla-

cyjny trans grany na oryginal-
nych instrumentach z Australii, 
Afryki, Indii i Nepalu, mantryczne 
wokale przenikające się z dźwię-
kami i obrazami rejestrowanymi 
w podróży, medytacyjna muzyka 
drogi. Podczas „Muzycznej Sta-
rówki” zespół skupi się na muzyce 
Australijskiej.

ZAPRASZAMY!

Kino w amfiteatrze

Lato z Centrum Kultury i Sztuki
Muzyczna Starówka czyli letnie koncerty kameralne

Dookoła świata – niedziele 
dla najmłodszych

UnderGramy i TSA

Każde niedzielne wakacyjne popołudnie możemy ciekawie spędzić na placu Hallera. Już po 
raz drugi rusza akcja „Muzyczna Starówka” – w każdą niedzielę od 17.00 do 19.00 będziemy 
mogli posłuchać jazzu, muzyki poważnej, rozrywkowej i swingu. Wstęp wolny!
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 Basen odkryty
29 czerwca otwarty zostanie 
basen odkryty, przy Tczew-
skim Centrum Sportu i Rekre-
acji. Basen czynny będzie co-
dziennie w godz. 10.00-19.00.
Cennik biletów:
– bilet normalny: 12 zł
– bilet ulgowy (dzieci, młodzież, 

studenci do lat 25, za okaza-
niem legitymacji szkolnej, stu-
denckiej): 9 zł

– osoba dorosła z jednym dziec-
kiem do lat 7: 12 zł, dla każdego 
następnego dziecka do lat 7: 6 zł

– bilet na ostatnią godzinę: 7 zł
– osoba dorosła z jednym dziec-

kiem do lat 7 (bilet na ostatnią 
godzinę): 9 zł, dla każdego na-
stępnego dziecka do lat 7: 4 zł 
(bilet na ostatnia godzinę.
 Lato z TCSiR

– piłka nożna szkół podsta-
wowych (sztuczna trawa, bo-
isko ul. Ceglarska):

20 lipca w Amfi teatrze im. 
Grzegorza Ciechowskiego 
wystąpią: Kabaret pod Wy-
rwigroszem oraz Nowaki.

Start imprezy – godz. 18.00!
Bilety: przedsprzedaż 25zł/15zł, 
w dniu imprezy 30 zł/20zł.
Kabareton poprowadzi Szymon 
Jachimek z Kabaretu Limo. 

KABARET NOWAKI
To młoda, zdolna i wybitnie ener-
getyczna trójka zielonogórskich 
artystów: Adrianna Borek , To-
masz Marciniak i Kamil Piróg.

W spektaklu przedstawią swo-
je największe hity i cały wachlarz 
absurdalnych i zaskakujących po-
staci, które są zabawną odpowie-
dzią na naszą codzienność. Nowa-
ki zgłębiają tematykę kobiecego 
wybierania się na przyjęcia i mę-
skiego spojrzenia na ten problem. 
Ich skecze dotyczą także perypetii 
nauczycieli na wycieczce klasowej, 
dylematów generała na zakupach 
i ostrzegają przed pewnym osobli-
wym hotelem.

 KABARET 
POD WYRWIGROSZEM

Kabaret (Beata Rybarska, Łu-
kasz Rybarski, Maurycy Polaski 
i Andrzej Kozłowski) nie stara 
się zachęcać widowni do bezmyśl-
nego rechotu. Tu każdy numer 
ma swoją praprzyczynę w celnej 
obserwacji obyczajowej, bądź 
w trafnym wypunktowaniu sła-
bych stron naszych politycznych 
elitek. 100 minut znakomitej za-
bawy, w trakcie której aktorzy ro-
bią wszystko, aby widzowie chcieli 
się za jakiś czas na ich spektaklu 
zjawić ponownie. 

Data – 10 sierpnia 
Start imprezy – godz. 18.00 
w amfiteatrze
Bilety w cenie 20zł/10 zł. Uwaga! 
W cenie biletu niespodzianka!
Imprezę poprowadzi Marci. 
Szesza.

BOYS
Zespół Boys (na zdjęciu), z Marci-
nem Millerem na czele, powstał 
w 1991 r. Posiada 5 platynowych 
i 2 złote płyty. Wydał dotychczas 
trzydzieści jeden longplayów. 

Grupę tworzą: Marcin Miller 
(wokal), Jan Cieniewicz (tancerz), 
Andrzej Jabłoński (tancerz), Kon-
rad Dobrzyński (tancerz) i Marcin 
Dardziński (tancerz). 

Do najpopularniejszych utwo-
rów zespołu Boys należą piosenki: 
„Jesteś Szalona”, „Wolność”, „Tyl-
ko Ty”, „A ja się teraz bawię”, „Ty 
już nie wrócisz”, „Kochana uwierz 
mi”, „Dziewczyna z marzeń”, czy 
„Chłop z Mazur”. 

MILANO
Zespół Milano to jeden z czoło-

wych przedstawicieli nurtu pol-
skiej muzyki tanecznej. Grupa 
zaistniała na rynku muzycznym 
w marcu 1993 roku. Ich najwięk-
sze przeboje: „Jasnowłosa”, „Bara 
bara bara”, „Kasiu Katarzyno”, 
„Everybody frytki”, „Brązowe 
oczy”.Obecnie grupę tworzą: Ma-
ciek Koszczuk wraz z tancerzami, 
którzy uprzednio byli członkami 
zespołu Marcina Siegieńczuka, 

tj. Bernard, Karol, Jacek oraz 
Kamil.

BUENOS ARES 
Formacja Buenos Ares – Reak-
tywacja – funkcjonuje na rynku 
muzyki tanecznej już pięć lat. 
W jej skład wchodzą Justyna Mo-
siej (wokal), Gabi i Natalia – taniec, 
dziewczyny reprezentują Biało-
stocką Akademię Tańca „Szał”.

turnieje: poniedziałki godz. 9.30
 1, 8, 15, 22 lipca
 5, 12, 19, 26 sierpnia
– piłka nożna szkół gimna-

zjalnych (sztuczna trawa, bo-
isko ul. Ceglarska):

turnieje: środy godz. 9.30
 3, 10, 17, 24 lipca
 7, 14, 21, 28 sierpnia
– unihoc szkół podstawo-

wych i gimnazjalnych (bo-
iska przy basenie):

turnieje: wtorki godz. 9.30
 2, 9, 16, 23 lipca
 6, 13, 20, 27 sierpnia
– koszykówka „black-top” dla 

szkół podstawowych i gim-
nazjów, dziewczęta i chłopcy 
(boiska przy basenie)

turnieje: wtorki 20 i 27 sierpnia, 
godz. 9.30

– szkółka tenisowa (korty przy 
basenie)

 piątki godz. 10.30
 codzienne w godz. 9.00-12.00 

– darmowe korty na akosolu 
(przy hali namiotowej)

– piłka ręczna plażowa (bo-
iska przy kompleksie basenów 
odkrytych

turnieje: soboty 27 lipca i 3 sierp-
nia, godz. 10.00

UWAGA, w razie niepogody – te-
nis, unihoc, koszykówka odbę-
dą się w hali namiotowej
 XV Grand Prix Tczewa 

w Siatkówce Plażowej
 czwartki godz. 17.00 – przy kom-

pleksie basenów odkrytych
turnieje: 4, 11, 18 lipca
 8, 22, 29 sierpnia.

10 sierpnia
BIESIADA DISCO-POLO

20 lipca
KABARETON 

W ramach tegorocznej biesiady disco polo usłyszymy największe hity muzyki tanecznej w wy-
konaniu zespołów BOYS, MILANO I BUENOS ARES. 

Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji zaprasza

Piknik rodzinny
Miejska Biblioteka Publiczna 

w Tczewie zaprasza na pik-
nik rodzinny „W krainie smo-
ków, rycerzy i księżniczek”, który 
odbędzie się w Amfiteatrze im. 
Grzegorza Ciechowskiego 27 lipca 
w godz. 15.00-19.00.

Więcej informacji:
Tczewskie Centrum Sportu 
i Rekreacji
ul. Wojska Polskiego 28A
tel. /fax 58 531-46-26
www.tcsir.tcz.pl, 
e-mail: basen.tczew@wp.pl
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W Fabryce Sztuk
KAŻDY ZNAJDZIE COŚ DLA SIEBIE

Lato w mieście

 Rodzinne warsztaty 
 plastyczne
06.07., 20.07., 10.08., godz. 10.00, 
siedziba Fabryki Sztuk 
ul. 30 Stycznia 4.
Różnotematyczne warsztaty 
plastyczne dla całych rodzin. 
Fabryka Sztuk zapewnia wszyst-
kie materiały plastyczne. 
 Warsztaty plastyczne 

dla dorosłych
Zajęcia będą się odbywały 
w lipcowe wtorki od godz. 17.00. 
Uczestnicy zapoznają się 
z techniką filcowania, decoupage 
i linorytu. Obowiązują 
wcześniejsze zapisy 
pod nr tel. 58 530 44 81. 
Szczegółowych informacji 
udziela Klaudia Lasota 
(tel. 58 530 44 88, e-mail: 
k.lasota@fabrykasztuk.tczew.pl). 
Fabryka Sztuk zapewnia wszyst-
kie materiały plastyczne.
 Warsztaty ceramiczne 

lepienia z gliny
Zajęcia warsztatowe, polegające 
na lepieniu naczyń lub postaci 
z bajek metodą glinianych 
wałeczków. Zajęcia będą się odby-
wały w sierpniowe czwartki.
Obowiązują wcześniejsze zapi-
sy pod nr tel. 58 530 44 81. 
Szczegółowych informacji 
udziela Dawid Fandrejewski 
(tel. 58 530 41 16, e-mail: 
d.fandrejewski@fabrykasztuk.
tczew.pl). Fabryka Sztuk 
zapewnia wszystkie materiały, 
niezbędne do lepienia z gliny.
 Z wizytą w dolinie 

Muminków
Zajęcia ruchowe dla dzieci, pole-
gające na wspólnej zabawie 
w grupie oraz konkursach 
drużynowych. 
Obowiązują wcześniejsze zapi-
sy pod nr tel. 58 530 44 81. 
Zajęcia będą się odbywały tylko 
w lipcu. Szczegółowych informacji 
udziela Małgorzata Olczak (tel. 
58 530 41 16, e-mail: m.olczak@
fabrykasztuk.tczew.pl).

Jak co roku Fabryka Sztuk przygotowała ciekawe propozycje dla osób spędzających lato w Tczewie. Fabryka Sztuk 
zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych, grupy zorganizowane i osoby indywidualne. 

 Cuda na patyku
Dzieci wykonywać będą różne 
ozdoby, zabawki z patyczków 
od lodów. Obowiązują 
wcześniejsze zapisy 
pod nr tel. 58 530 44 81. 
Czas trwania zajęć: 45min-1h.
Wiek uczestników: dzieci w wie-
ku przedszkolnym. Prowadzący: 
Dariusz Wałaszewski.
 Wakacyjne Kartki 

Pop-Up’owe 
Warsztaty plastyczne, na których 
uczestnicy wykonają kartkę 
– na wybraną przez siebie okazję 
– w technice Pop-Up z rozkłada-
jącym się elementem dekoracyj-
nym. Obowiązują wcześniejsze 
zapisy pod nr tel. 58 530 44 81.
Czas trwania zajęć: 45min-1h.
Wiek uczestników: dzieci 
w wieku przedszkolnym (od 5 lat), 
uczniowie szkół podstawowych, 
pierwsze klasy gimnazjum.
Prowadzący: D. Wałaszewski. 
 Kocie tajemnice (lekcja hi-

storyczno-archeologiczna)
Lekcja o historii kotów, 
ich różnorodności oraz wpływie 
na świat przyrody i świat człowie-
ka. Obowiązują wcześniejsze 
zapisy pod nr tel. 58 530 44 81.
Czas trwania zajęć: 45min-1h.
Wiek uczestników: uczniowie 
klas 4-6 szkół podstawowych, 
gimnazjum, szkół 
ponadgimnazjalnych.
Prowadzący: D. Wałaszewski.
 Kocie tajemnice 

dla najmłodszych 
(warsztaty plastyczne + pre-
zentacja multimedialna)
Nowa, bogata w animacje, efekty 
dźwiękowe i zagadki prezentacja 
adresowana jest do najmłodszych 
wielbicieli kotów. Dodatkiem 
do edukacyjnej prezentacji są 
warsztaty, na których dzieci przy-
gotują swojego kociego strażnika 
na drzwi. Obowiązują 
wcześniejsze zapisy 
pod nr tel. 58 530 44 81.
Czas trwania zajęć: 45min-1h.

Wiek uczestników: wersja 
dla dzieci od 4 do 6 lat, wersja 
dla dzieci klas 1-3 szkół 
podstawowych. 
Prowadzący: D. Wałaszewski.
 Tajemnice bursztynu

Lekcja o surowcu, który 
od niepamiętnych czasów stano-
wił przedmiot zbytu na Pomorzu. 
Obowiązują wcześniejsze zapi-
sy pod nr tel. 58 530 44 81.
Czas trwania zajęć: 45min-1h.
Wiek uczestników: uczniowie 
szkół podstawowych, gimnazjum.
Prowadzący: D. Wałaszewski. 
 Obóz archeologiczny 

dla młodzieży 
Na IV obóz archeologiczny zapra-
szamy młodzież 
od II klasy gimnazjum. 
Pierwszy turnus odbędzie się 
od 15 do 19 lipca, 
a drugi od 22 do 26 lipca.
Na obóz obowiązują 
wcześniejsze zapisy 
pod nr tel. 58 530 44 81. 
 Festyn rodzinny 

w Parku Miejskim
3 sierpnia w godz. 15.00-19.00 
Warsztaty plastyczne, gry 
raz zabawy dla dzieci i młodzieży, 
zabawy z ekologią i astronomią, 
pokaz modeli pływających, 
koncerty muzyczne i wiele innych 
atrakcji. 
Na zakończenie – występ 
rodzinnego kabaretu 
„WIDELEC”. 
 Grupy zorganizowane 

z półkolonii tradycyjnie 
Fabryka Sztuk zaprasza 
na zajęcia i warsztaty 
artystyczne, m. in. na:

Garncarstwo 
Malarstwo na szkle 
Decoupage 
Wykonywanie ozdób z filcu;
Różnorodne warsztaty pla-
styczne (m.in. mozaika 
z plasteliny, papierowe witraże, 
malowanie piaskiem, tekturowa 
płaskorzeźba, pejzaż sznurkowy, 

malowanie tczewskich zabyt-
ków, aborygeńskie malarstwo 
kropkowe).
W zajęciach mogą brać udział 
również osoby indywidualne. 
Informacje pod nr telefonu: 
58 530 44 81.
 Tradycyjne oraz wirtualne 

spacery po Tczewie
Fabryka Sztuk zaprasza na nie-
zapomniane wędrówki szlakami 
tczewskich zabytków. Propozycja 
dla grup zorganizowanych, 
do których mogą dołączyć osoby 
indywidualne. Informacje 
pod nr. tel.: 58 530 44 81.
 Wystawy

• STAŁE:
„Z Forsterami i Cookiem 
na kraniec świata” 
„Mosty Tczewskie” 
„Torami tczewskiej kolei
„Tczew poprzez wieki 
i zdarzenia” (kamienica 
przy ul. Podmurnej 15).
„Wielka wojna w małym 
mieście” (kamienica 
przy ul. Podmurnej 15.
„W mieszczańskiej 
kamienicy” (kamienica 
przy ul. Podmurnej 12).
• CZASOWE:
Do 31.07. –  „Browarnictwo 
w Tczewie” 
2.07.-04.08. – „Muzyczne 
akwarele” – wystawa Janusza 
Marszalla; wernisaż 12.07., 
godz. 18.00.
17.07-07.08. – „Przestrzenie 
formalne” – wystawa fotogra-
ficzna Remigiusza Koniecko; 
wernisaż 17.07, godz. 18.00.
9-22.08. – „Malarstwo. Zby-
szek Blekiewicz”; wernisaż 
09.08., godz. 18.00.
Udział we wszystkich 
propozycjach Fabryki Sztuk 
jest bezpłatny!
Fabryka Sztuk zaprasza.
Wiecęj na: 
www.fabrykasztuk.tczew.pl

LatoLatow mieściew mieście
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Zdarzenia związane z wy-
stąpieniem owadów błonko-

skrzydłych z natury rzeczy nie są 
zazwyczaj zdarzeniami nagłymi 
i odpowiednio prowadzona ad-
ministracja obiektu skutecznie 
uniemożliwiałaby zagnieżdżenie 
się w nim owadów.

W polskim prawodawstwie 
nie zostało dotąd szczegółowo 
opisane postępowanie w przy-
padku zagrożenia stwarzanego 
przez owady błonkoskrzydłe. 

W okresie od czerwca do 
września, ok. 30 % ogółu in-
terwencji stanowią zdarzenia 
związane z usuwaniem owadów 
lub ich gniazd. Zaangażowanie 
strażaków w usuwanie tego 
typu zagrożeń stanowi poważne 
osłabienie sił KSRG i co należy 
podkreślić dotyczy ono okresu 
letniego, charakteryzującego się 
wzmożoną liczbą interwencji. 
Stąd też, w przypadku braku 
dodatkowych zagrożeń, wła-
ściwym staje się przyjęcie ewa-
kuacji jako metody działania 
i odesłanie (w myśl art. 61 pkt 2 
ustawy Prawo Budowalne) do 
właściciela lub zarządcy obiektu 
celem zapewnienia dalszego bez-
piecznego użytkowania obiektu.

Interwencje straży pożar-
nej związane z owadami błon-
koskrzydłymi podejmowane 
będą wyłącznie w przypadku 
stwierdzenia bezpośredniego 
zagrożenia dla zdrowia i życia 
ludzi w obiektach, w których 
przebywają grupy dzieci lub 
osoby o ograniczonej zdolności 
poruszania się. W takich przy-
padkach przewiduje się doraźną 
ewakuację tych osób poza strefę 
zagrożenia i podjęcia niezbęd-
nych działań zmierzających do 
usunięcia owadów. 

Osoba zgłaszająca zdarzenie 
o wystąpieniu roju lub gniazda, 
powinna przekazać między in-
nymi następujące informacje:
• o ile to możliwe – rodzaj owa-

dów,
• miejsce ich usytuowania, do-

stęp do roju lub gniazda,
• rodzaj obiektu, którego zdarze-

nie dotyczy,
• czy w obiekcie występują 

zagrożenia związane z prze-
bywającymi tam osobami, 
w szczególności grupy dzieci 
lub osoby o ograniczonej zdol-
ności poruszania się,
Dyżurny Stanowiska Kie-

rowania może poinformować 

WAKACYJNE ZAGROŻENIA – UWAGA NA OWADY

zgłaszającego że, w przypadku 
braku bezpośredniego zagrożenia 
dla zdrowia lub życia ludzkiego 
działania mogą ograniczyć się do 
ewakuacji osób oraz wydzielenia 
i oznakowania strefy zagrożenia.

Osoba przyjmująca zgłoszenie 
powinna udzielić zgłaszającemu 
następujących wskazówek: 
• nie należy zbliżać się do gniaz-

da lub roju na odległość mniej-
szą niż 20 m w terenie otwar-
tym lub opuścić pomieszczenie, 
w którym znajdują się owady, 

• nie należy próbować samodziel-
nie usuwać roju lub gniazda, 

• nie należy drażnić owadów 
poprzez rzucanie w nie różny-
mi przedmiotami, spryskiwać 
wodą lub środkami owadobój-
czymi, 

• należy ostrzec osoby zbliżające 
się do miejsca bytowania owa-
dów o ich obecności, 

• poinformuje, że działania stra-
ży pożarnej, jeżeli w obiekcie 
nie występują zagrożenia 
związane z przebywającymi 
tam osobami, w szczególności 
grupami dzieci (przedszkola, 
szkoły) lub osobami o ograni-
czonej zdolności poruszania 
się, mogą ograniczać się do 
ewakuacji osób oraz wydzie-
lenia i oznakowania strefy za-
grożenia. 

Działania straży na miejscu zgło-
szenia: 
1. w przypadku stwierdzenia 

zagrożeń związanych z prze-
bywającymi w obiekcie osoba-
mi, w szczególności dotyczy to 
obecności grup dzieci (przed-
szkola, szkoły) lub osób o ogra-

niczonej zdolności poruszania 
się, ewakuacja tych osób poza 
strefę zagrożenia i podjęcie 
wszelkich niezbędnych dzia-
łań zmierzających do usunię-
cia roju lub gniazda; 

2. w pozostałych przypadkach 
Straż Pożarna podejmie dzia-
łania polegające na ewaku-
acji osób ze strefy zagrożenia, 
oznakowaniu i zabezpieczeniu 
tej strefy, poinformowaniu 
właściciela, zarządcy lub użyt-
kownika obiektu o występo-
waniu roju lub gniazda i pi-
semnym przekazaniu miejsca 
zdarzenia właścicielowi lub za-
rządcy obiektu, który zgodnie 
z art. 61 ust. 2 ustawy Prawo 
budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. 
Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) 
jest obowiązany zapewnić, 
dochowując należytej staran-
ności, bezpieczne użytkowanie 
obiektu w razie wystąpienia 
czynników zewnętrznych 
oddziaływujących na obiekt, 
związanych z działaniem czło-
wieka lub sił natury; 

3. w przypadku konieczności 
usunięcia gniazda owadów, 
do którego dostęp jest utrud-
niony i usuwanie go będzie 
wymagało rozbiórki oraz póź-
niejszej naprawy elementów 
konstrukcji obiektu, straż 
pożarna poinformuje o tym 
fakcie właściciela, zarządcę 
lub użytkownika obiektu – 
w przypadku braku akceptacji 
takiej formy działania straż 
pożarna podejmie działania 
polegające na ewakuacji osób 
ze strefy zagrożenia, ozna-
kowaniu i zabezpieczeniu tej 
strefy, poinformowaniu wła-

ściciela, zarządcy lub użytkow-
nika obiektu o występowaniu 
roju lub gniazda i pisemnym 
przekazaniu miejsca zdarze-
nia właścicielowi lub zarządcy 
obiektu, który zgodnie z art. 
61 ust. 2 ustawy Prawo bu-
dowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. 
Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) 
jest obowiązany zapewnić, 
dochowując należytej staran-
ności, bezpieczne użytkowanie 
obiektu w razie wystąpienia 
czynników zewnętrznych 
oddziaływujących na obiekt, 
związanych z działaniem czło-
wieka lub sił natury; 

4. w sytuacji, w której skutecz-
ność usunięcia gniazda owa-
dów wymusi konieczność za-
stosowania specjalistycznych 
środków chemicznych, będą-
cych w posiadaniu wyspecjali-
zowanych firm, straż pożarna 
podejmie działania polegające 
na ewakuacji osób ze strefy 
zagrożenia, oznakowaniu i za-
bezpieczeniu tej strefy, poinfor-
mowaniu właściciela, zarządcy 
lub użytkownika obiektu o wy-
stępowaniu roju lub gniazda 
i pisemnym przekazaniu miej-
sca zdarzenia właścicielowi lub 
zarządcy obiektu, który zgod-
nie z art. 61 ust. 2 ustawy Pra-
wo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. 
Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) 
jest obowiązany zapewnić, 
dochowując należytej staran-
ności, bezpieczne użytkowanie 
obiektu w razie wystąpienia 
czynników zewnętrznych 
oddziaływujących na obiekt, 
związanych z działaniem czło-
wieka lub sił natury 

5. w przypadku stwierdzenia 
braku jakichkolwiek zagrożeń 
straż pożarna potraktuje zda-
rzenie jako alarm fałszywy. 

Obecnie posiadamy informacje 
o następujących firmach usu-
wających zagrożenie od owadów 
błonkoskrzydłych:
–  P.H.U. Terra Krzysztof Ści-

słowski – 604 433 591, – Tczew 
i okolice

–  P.H.U. Bios, Gdańsk ul. Rzę-
sna 3 – 501 754 144 – okolice 
Pruszcza Gd.

–  Zakład Dezynsekcji Dezynfek-
cji Deratyzacji Grażyna Stopa 
– 604 277 667 – Starogard Gd.

Informacje przygotowane przez 
Komendę Powiatową Państwowej 
Straży Pożarnej w Tczewie.
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Wokół nas

Była to już trzecia edycja im-
prezy organizowanej przez 

Urząd Miejski w Tczewie i Fabry-
kę Sztuk. Co roku cieszy się więk-
szym zainteresowaniem – w po-
równaniu do ubiegłorocznej edycji 
liczba wystawców zwiększyła się 
dwukrotnie. Podczas imprezy 
przez pl. Hallera przewinęło się 
też ok. 3,5 tysiąca odwiedzają-
cych. Okazuje się, że to wspaniały 
pomysł na ożywienie tczewskiej 
starówki.

Handlowano niemal wszyst-
kim. Można było kupić wiele 
atrakcyjnych towarów, m.in. 

Fundacja dla Tczewa pomaga 
osobom starszym utrzymać 

formę realizując program profi -
laktyki zdrowotnej pt. „Spraw-
ność psychofi zyczna podstawą 
dobrego samopoczucia” dla kobiet 
w wieku przekwitania. Fundacja 
podjęła się tego zadania odpowia-
dając tym samym na potrzeby 
zgłaszane przez kobiety będące 
w wieku 50+ bądź o skłonno-
ściach depresyjnych. 

Raz w tygodniu panie mogą 
brać udział w zajęciach gimna-
stycznych prowadzonych przez 
instruktora – Karola Waruszew-
skiego. Zajęcia te pomagają im 
uporać się z bólami kręgosłupa 
i stawów, a także utrzymać kon-
dycję. Uczestniczki mogą także 
brać udział w zajęciach artystycz-
nych, tzw. artterapii. 

Fundacja dla Tczewa zorgani-
zowała także wystawę pt. „Wio-
sna, ach to ty”, na której kobiety 
uczestniczące w projekcie mogły 
przedstawić swoje prace. By po-
prawić wiedzę odnośnie profilak-
tyki zdrowotnej organizowane 
były także spotkania ze specjali-
stami, ostatnim ze spotkań tego 
typu był wykład z psycholog Edy-
tą Grzonką, która opowiedziała 
słuchaczkom o przyczynach de-
presji i podpowiedziała, jak sobie 
z nią radzić.

Pod koniec maja Fundacja zor-
ganizowała wycieczkę do Tucholi, 
w której znajduje się muzeum 
Borów Tucholskich. Uczestniczki 
odwiedziły także ogród dendrolo-
giczny oraz przeszły ścieżką edu-
kacyjną „Jelenia Wyspa”. 

TŁUMY NA PCHLIM TARGU
Aż 92 wystawców wzięło udział w Pchlim Targu – plac Hallera 
w pierwszą niedzielę czerwca wypełnił się po brzegi. 

wyroby rękodzielnicze – ma-
kramy, hafty, rzeźby, plecionki. 
Były wyroby kolekcjonerskie, 
starocie, płyty, książki, zabawki, 
biżuteria, meble, naczynia, rekwi-
zyty wojskowe – słowem każdy 
mógł znaleźć coś dla siebie, często 
po bardzo atrakcyjnych cenach. 
Wśród wystawców były też dzieci, 
które sprzedawały nieużywane 
już zabawki czy książki. Za 2 zł 
można było spróbować domowych 
wypieków. Swoje stoiska mieli 
niepełnosprawni artyści z domów 
pomocy społecznej. Informacjami 
służyli pracownicy Urzędu Miej-

skiego, Straż Miejska, Lokalna 
Organizacja Turystyczna KO-
CIEWIE oraz Fabryka Sztuk.

Pchli Targ nie ograniczył się je-
dynie do handlowania. Na uczest-
ników czekało mnóstwo atrakcji. 
Dużym zainteresowaniem cieszy-
ło się miasteczko cyrkowe. Chętni 
korzystali z darmowych lekcji żon-
glerki i chodzenia na szczudłach. 
Podziw najmłodszych wzbudzali 
szczudlarze w strojach rycerzy na 
koniach i smoka. Wielu chciało sfo-
tografować się z żywymi rzeźbami. 
Kataryniarz Piotr Bot z nieodłącz-
ną papugą arą o imieniu Carlos 
przyciągał uwagę nie tylko dzieci. 
Teatr Maszoperia z Gdyni przy-
gotował spektakl uliczny. Można 
było również wybrać się na spacer 
po Tczewie pod opieką przewodni-
ka turystycznego lub wziąć udział 
w warsztatach artystycznych. 
Fabryka Sztuk proponowała 
warsztaty street art., malowanie 
na szkle, garncarstwo, malowanie 
twarzy, które cieszyły się ogrom-
nym zainteresowaniem.

Na scenie prezentowały się uta-
lentowani muzycy – Arleta Kotlę-
ga, Martyna Bednarek, Daria Ma-
kowska, grupa Easy Game, Wesoła 
Kapela i Swing Show Band.

M.M.

SUPER GŁOS
Fundacja dla Tczewa, jako or-
ganizacja wspierająca młode 
talenty jest głównym organiza-
torem powiatowego Konkursu 
Piosenki „Super Głos” dla szkół 
gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych. Na casting zgłosiło się 
aż 50 uczestników! Jury w skła-
dzie: Marek Górski, Barbara 
Jackiewicz, Roman Puchowski 
i Piotr Starzecki wybrało spo-
śród nich 22 finalistów, którzy 
już 26 czerwca będą walczyć 
o tytuł Super Głosu Powiatu 
Tczewskiego. Serdecznie za-
praszamy wszystkich chętnych 
na widownię – fi nał odbędzie 
się w Gimnazjum nr 1 w Tcze-
wie o godzinie 10:00.

Z Fundacją dla Tczewa

SPRAWNE 
I SZCZĘŚLIWE
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A działo się niemało. Po przywi-
taniu przez panią dyrektor dzieci 
poznały dbającą o porządek Ade-
lajdę, która już od dawien dawna 
„sprząta tu i tam”. Pamiętała ona 
jeszcze czasy, gdy w budynku 
obecnej Biblioteki Głównej znaj-
dował się sąd i areszt. Po zabawie 
integracyjnej „Bingo” przyszedł 
czas na rozprawę sądową. Dzieci 
żywo reagowały na kwestie wy-
powiadane przez poszczególne po-
stacie: oskarżonego Wincentego 
Książkalskiego, obrońcę Apolonię 
Mądralińską, oskarżyciela Zeno-
bię Oskarżycielską, sędzinę Annę 
Marię Śmiechowską i sekretarz 
sądową Panią Piórko. Dużo fraj-
dy dostarczył turniej, w którym 
należało wykazać się zdolnością 
logicznego myślenia, sprawnością 

– Fabryka Sztuk należy dziś do 
Skandynawii i do Was. Życzę mi-
łej zabawy – tymi słowami prezy-
dent Tczewa Mirosław Pobłoc-
ki otworzył tę pełną atrakcji noc. 

„Fabryczny” dziedziniec już 
od godz. 18.00 wypełnił się pu-
blicznością, a z czasem zainte-
resowanych tylko przybywało. 
Nikogo nie przestraszyły zapo-
wiedzi ulewnych burz – wpraw-
dzie trochę pogrzmiało, ale bu-
rza przeszła bokiem.

– We współpracy z artystami, 
zespołami i prelegentami oraz 
pod patronatem honorowym am-
basad Szwecji, Norwegii i Finlan-
dii chcieliśmy przybliżyć Państwu 
piękno dziewiczej przyrody, kultu-
rę, historię, tradycje oraz obyczaje 
naszych północnych sąsiadów 
– powiedziała Alicja Gajewska, 
dyrektor Fabryki Sztuk..

Najmłodsi chętnie uczestni-
czyli w warsztatach plastycz-
nych „Mały Wiking”, poznawali 
tradycyjne gry i zabawy skan-
dynawskie. Organizatorzy przy-
gotowali dla nich również gry 
edukacyjne, odczyty bajek norwe-
skich, szwedzkich i duńskich oraz 
filmy animowane – wszystko po 
to by dzieci bawiąc się, jak naj-

NOC W BIBLIOTECE
Kolejny raz Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie z okazji Tygodnia Bibliotek przygotowała chwilami mrożącą krew 
w żyłach „Noc w Bibliotece”. Uczestniczyli w niej trzecioklasiści z tczewskich podstawówek wraz z opiekunami, których 
też nie ominęły przeróżne zadania.

fizyczną, pomysłowością i przede 
wszystkim poczuciem humoru. 
W Roku Juliana Tuwima nie mo-

gło zabraknąć wizyty Kierownicz-
ki bibliotecznego pociągu, która 
przeczytała wiersz „Lokomotywa” 

oraz rozdała dzieciom specjalne 
rysunkowe bilety, do których na-
leżało ułożyć historyjkę. Kolejny 
punkt programu – to warsztaty 
plastyczne. Dzieci rysowały por-
trety swoich nauczycielek, które 
pozowały w śmiesznych nakry-
ciach głowy i z nieco dziwaczny-
mi rekwizytami. Podczas eventu 
nie zabrakło też zabaw z chustą 
animacyjną. Jednak największą 
atrakcją nocnej przygody było 
szukanie skarbów ukrytych na 
zapomnianym strychu, na któ-
rym grasowały dwa straszne 
biblioteczne duchy. Po tak ekscy-
tującym zadaniu przyszedł czas 
na wręczenie certyfikatów „Nie-
ustraszonego Bibliofila” i drob-
nych upominków. 

M.K.

Z WIKINGAMI W FABRYCE SZTUK
Tysiące tczewian odwiedziło Fabrykę Sztuk podczas tegorocznej Nocy Muzeów. Tym razem motywem przewodnim była 
Skandynawia.

więcej dowiedziały się o krajach 
skandynawskich.

Na dziedzińcu obozowisko roz-
bili Wikingowie (z grupy TRUSO), 

którzy demonstrowali trening bo-
jowy, był też kiermasz rękodzieła.

Powodzeniem cieszyły się też 
warsztaty tańca skandynawskie-
go i warsztaty bębniarskie. Na 
scenie rozbrzmiewała piosenka 
morska i skandynawska. Amato-
rzy wycieczek i dalekich podróży 
mogli skorzystać z wielu propozy-
cji: nocnych spacerów po Tczewie, 
Gry Miejskiej, zwiedzić wszystkie 
wystawy oraz wysłuchać prelek-
cji podróżniczych. Dla konese-
rów kina przygotowano pokazy 
filmów duńskich. Nie zabrakło 
kuchni skandynawskiej, a dzięki 
firmie Berilla Poland Sp. z o.o., 
można było skosztować pieczywa 
WASA. 

M.M.
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Społeczeństwo

Funkcję prezesa pełnili kolejno: 
Czesław Glinkowski (1970-

1973), Zygmunt Kułakowski 
(1974-1986), Romuald Wentow-
ski (1987-1990), Józef Golicki 
(1990-1999), Brygida Małafiejska 
(1999-2003), Antonina Witosiń-
ska (2003-2007), obecnie od 2007 r. 
– Eleonora Lewandowska.
TMZT jest organizacją non-profit, 
ze statusem organizacji pożytku 
publicznego od 2004 r., skupiającą 
87 członków. Należą do niego oso-
by pracujące i niepracujące zawo-
dowo. Jedni i drudzy przeznaczają 
swój czas, wiedzę i umiejętności 
dla dobra tczewskiej społeczności. 
Pracują w różnych zespołach i ko-
misjach problemowych w mieście, 
powiecie i kraju. 

Ostatnie Jubileusze 35 i 40-
lecia ukazały, jak na przestrzeni 
lat zintegrowali się ludzie gotowi 
czynić coś na rzecz innych oraz 
środowiska, a jednocześnie jak 
poprzez samorealizację wzboga-
cali własną osobowość. Ich działa-
nia zmierzają przede wszystkim 
w kierunku edukacji kulturalnej 
mieszkańców Tczewa i ochrony 
dziedzictwa narodowego, w tym 
rewitalizacji starego miasta oraz 
troski o lokalną twórczość także 
wydawniczą. W tym zakresie 
efektywnie współpracują z wła-
dzami samorządowymi. Z przed-
stawicielami środowisk twórczych 
angażują się w upowszechnianie 
wiedzy o regionie, w szczególności 
Ziemi Tczewskiej, poprzez orga-
nizowanie lub współorganizo-
wanie takich przedsięwzięć jak: 
wieczory upamiętniające postaci 
zasłużone dla miasta i jego miesz-
kańców, konferencje, konkursy, 
podwieczorki słowno-muzyczne, 
koncerty oraz promocję książek 
o tematyce regionalnej.

W kalendarz cyklicznych wy-
darzeń kulturalnych miasta Tcze-
wa i regionu wpisał się Kociewski 
Konkurs Literacki im. Romana 
Landowskiego organizowany od 
2008 r. z tczewskimi partnera-
mi: Miejską Biblioteką Publiczną 
im. Aleksandra Skulteta, Cen-
trum Kultury i Sztuki i Fabryką 
Sztuk. Jego celem jest przybliże-
nie sylwetek i twórczości poetów 
oraz pisarzy zasłużonych dla Ko-

Organizacje pozarządowe

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI TCZEWSKIEJ
Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej, wpisane do rejestru stowarzyszeń 25 kwietnia 
1970 r. jako organizacja społeczno-kulturalna o charakterze regionalnym jest spadkobiercą 
i kontynuatorem idei i celów wcześniej istniejących w Tczewie towarzystw, tj. Towarzystwa 
Upiększania Miasta (1889-1920) i Towarzystwa Miłośników Miasta Tczewa (1936-1939).

ciewia, a także upowszechnianie 
wiedzy o regionie i pogłębianie 
tożsamości lokalnej. Konkurs 
adresowany do dzieci, młodzieży 
i dorosłych trzech powiatów ko-
ciewskich z roku na rok cieszy się 
coraz większym zainteresowa-
niem, podobnie jak Podwieczorki 
przy mikrofonie – niekomercyjne 
koktajle muzyczno-poetyckie.

Przedszkolaków z terenu 
miasta i powiatu zachęcamy do 
obserwacji naszego grodu i od-
krywania w nim tego, co piękne 
i cenne poprzez udział w corocz-
nym konkursie plastycznym 
„Tczew słońcem malowany”.

Przez 3 lata wspomagaliśmy 
organizacyjnie realizację cyklicz-
nych koncertów Orkiestry Ka-
meralnej Progress pod dyrekcją 
jej założyciela – tczewianina 
Szymona Morusa.

Dla upowszechnienia integra-
cji europejskiej i rozwijania kon-
taktów i współpracy między spo-
łeczeństwami zorganizowaliśmy 
kilka spotkań z gośćmi z miasta 
partnerskiego Witten. 

W ramach obchodów solidar-
ności z osobami niepełnospraw-
nymi od 9 lat współorganizujemy 

wraz z MOPS i PKPS Festyny 
Przyjaźni „Tacy Sami”.

Mieszkańcy Tczewa naszą 
organizację kojarzyć mogą z cy-
klicznymi spotkaniami do nich 
adresowanymi: Wieczory szcze-
rości, Tczewskie zaduszki, Ludzie 
z pasją i Sylwetki miłośników zie-
mi tczewskiej. 

Systematycznie zacieśniamy 
kontakty z kołami gospodyń 
wiejskich i myśliwymi naszego 
powiatu. Najaktywniejszych lu-
dzi i grupy lokalne spoza Tcze-
wa prezentujemy mieszkańcom 
naszego grodu w cyklu spotkań 
„Jesteśmy z Ziemi Tczewskiej”.

Systematyczną opieką i wspar-
ciem otaczamy lokalnych twórców 
i autorów rozmaitych publikacji. 
Promowaliśmy książki: Czesła-
wa Glinkowskiego, Andrzeja 
Grzyba, Krystyny Gierszew-
skiej oraz Zbigniewa Nawroc-
kiego „Jak niegdyś w Tczewie 
mieszkano”.

Z naszej inicjatywy została 
wmurowania w budynku Urzędu 
Miasta tablica upamiętniająca 
sylwetkę i działalność ostatniego 
przedwojennego burmistrza Wik-
tora Jagalskiego, który bohater-

sko zginął z innymi mieszkańca-
mi naszego miasta w pierwszych 
dniach września 1939 r.

W ostatnim czasie Towarzy-
stwu przyznano zaszczytne wy-
różnienia: Dyplom Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego za 
szczególne zasługi w upowszech-
nianiu kultury (2010). Nagrodę 
Kociewskie Pióro 2011 w kategorii 
animacja kultury. i Medal Chwal-
ba Grzymisława (2012). 

Wyróżnienie TMZT Denar 
Tczewski – Samborowa Podzięka 
otrzymali: Czesław Glinkow-
ski (2005), Roman Landowski 
(2005), Stefan Kukowski (2005), 
Marian Kamiński (2005), Ro-
muald Wentowski (2005), Jerzy 
Graban (2010), Stefan Mrozek 
(2010), Antonina Witosińska 
(2010), Józef Turzyński (2011), 
Tadeusz Wrycza (2011), Bank 
Spółdzielczy S.A. (2011), prof. 
Kazimierz Denek (2012). 

TMZT zaprasza do współpra-
cy wszystkich, którzy chcą miasto 
i ziemię najbliższą lepiej poznać, 
bardziej się o nią zatroszczyć, wy-
znaczyć sobie w „małej ojczyźnie” 
trwałe miejsce.

ZDJĘCIE I TEKST: TMZT

Szymon Morus dziękuje Radzie TMZT za dotychczasową współpracę
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Już po raz jedenasty w Bibliotece Szkolnej Szkoły Podstawowej nr 12 
w Tczewie uczniowie klas II i III zmierzyli się podczas quizu wiedzy 
przyrodniczej i ekologicznej organizowanego przy współpracy z Pra-
cownią Edukacji Ekologicznej UM. 

Środowisko

Urząd 
tel./fax (058)  

Urząd Miejski w Tczewie – Wydział Spraw Komunalnych
tel./fax (058)  531 76 41, www.pee.tczew.pl, e-mail: pee@um.tczew.pl

Taka forma obchodów 
Dnia Ochrony Środowi-

ska przyczyniła się zarówno 
do rozwijania zainteresowań 
przyrodniczych, jak i do dal-
szego pogłębiania współpracy 
międzyszkolnej. Uczestnicy mo-
gli też poszerzyć swoją wiedzę 
i wzbogacić słownictwo z zakre-
su ekologii i przyrody. 

22 maja w czytelni Szkoły 
Podstawowej nr 12 spotkali się 
reprezentanci wszystkich szkół 
podstawowych. Wśród nich byli 
między innymi: Ekologicy, Eko-
Asy, Biedronki, Zieloni, Wiosen-
na drużyna, Ekoludki. Dzieci 
pracowały zespołowo rozwią-
zując quizy, zagadki, rebusy, 

Wydział Spraw Komunalnych 
Urzędu Miejskiego w Tcze-

wie pozytywnie ocenia zaanga-
żowanie młodych mieszkańców 
miasta w realizację programów 
ekologicznych dotyczących selek-
tywnej zbiórki odpadów tj.: „ Moje 
Miasto bez odpadów”, „Recykling 
w mojej szkole” i konkursie „Za-
kręcone, odkręcone”. 

W związku z tym, istnieje 
możliwość wyeksponowania naj-
lepszych swoich szkolnych wyni-
ków. Zapraszamy koordynatorów 
do zgłaszania uczniów i klas, któ-
re zebrały najwięcej surowców do 
nowego konkursu „Lider segregu-
je i odzyskuje”.

Pozwoli to na docenienie 
zarówno indywidualnych, jak 
i klasowych wysiłków na rzecz se-
lektywnej zbiórki i miejsca, jakie 
zajmie ich szkoła.

Regulamin Konkursu: 
• Organizatorem konkursu 

jest Pracownia Edukacji Eko-
logicznej Urzędu Miejskiego 
w Tczewie.

• Celem konkursu jest kształ-
towanie nawyku segregacji 
odpadów komunalnych.

• Adresatami konkursu są 
uczniowie z jednostek oświato-
wych z terenu Tczewa.
Konkurs polega na selektyw-

nej zbiórce zużytych odpadów opa-
kowaniowych z papieru, tworzyw 
sztucznych, puszek aluminiowych 
oraz baterii i tonerów / czyli na 
udziale w dotychczasowych pro-
gramach/.

Konkurs rozgrywany jest 
w kategorii:
• Indywidualnej pn. „Najefek-

tywniejszy uczeń” 
• Zespołowej pn. „Najskutecz-

niejsza klasa”

Czas trwania konkursu: zbiór-
ka surowców wtórnych w ramach 
konkursu rozliczana będzie za 
wyniki uzyskane od września 
2013 r. do 15 maja 2014 r.

XI edycja „Przyjaciela Przyrody”

KONKURS DLA KLAS II I III Z OKAZJI 
DNIA OCHRONY ŚRODOWISKA

ZAPROSZENIE DO 
NA SELEKTYWNĄ Z
POD HASŁEM: „LID

krzyżówki oraz wykonując inne 
zadania, dzięki którym prezen-
towały swoją wiedzę przyrod-
niczą oraz umiejętności dbania 
o środowisko w codziennych 
czynnościach .

W związku z tym, że wszyscy 
uczestnicy byli laureatami szkol-
nych eliminacji – dla wszyst-
kich startujących przewidziano 
nagrody książkowe oraz torby 
ekologiczne. Ponadto uczestni-
cy, którzy zajęli czołowe miejsca 
otrzymali komplety książek 
o tematyce przyrodniczej i ekolo-
gicznej ufundowane przez Pra-
cownię Edukacji Ekologicznej 
oraz dyplomy dla szkół wykona-
ne przez organizatorów z SP 12. 

14 startujących zespołów po-
kazało, że współpraca dla dobra 
własnego środowiska nie jest 
wcale trudnym zadaniem. 

W kategorii klas drugich 
najwięcej punktów udało się 
wywalczyć drużynom z SP 12, 
SP 11, SP 7 oraz SSP 2. W ka-
tegorii klas trzecich najlepsze 
drużyny reprezentowały: SP 
11, SP 7, SP 12 oraz SP 10.

Bardzo dziękujemy Bibliotece 
Szkolnej z „Dwunastki” za wie-
loletnią współpracę oraz przygo-
towanie konkursu, a wszystkim 
szkołom za udział w tej imprezie. 

ANNA PEICHERT

PRACOWNIA EDUKACJI 
EKOLOGICZNEJ
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Środowisko

Miejski w Tczewie – Wydział Spraw Komunalnych
531 76 41, www.pee.tczew.pl, e-mail: pee@um.tczew.pl

Konkurs przeprowadzony zo-
stanie w następujących ka-

tegoriach;

• dla budynków jednorodzin-
nych – gdzie oceniana będzie 
elewacja budynku, zagospoda-
rowanie działki oraz utrzyma-
nie otoczenia

• dla budynków wielomiesz-
kaniowych, gdzie oceniać bę-
dziemy

•  zagospodarowanie i utrzyma-
nie otoczenia

•  najładniej utrzymany balkon 
• elewacja budynku w obszarze 

rewitalizacji.

Do konkursu w kategorii budy-
nek wielomieszkaniowy

balkony – dopuszcza się zgłosze-
nia osób corocznie

otoczenie – dopuszcza się zgłosze-
nia nie częściej jak raz na 3 lata 
terenów poprzednio nagrodzo-
nych

elewacja budynku – zgłoszenie, 
winno zawierać dokumentację 
fotograficzną elewacji budyn-
ku przed i po remoncie – odno-
wieniu.

 – kopie dokumentu: zgłosze-
nie robót lub kopie postanowie-
nia miejskiego konserwatora 

Konkurs

NAJŁADNIEJ UTRZYMANY 
DOM, BALKON, ELEWACJĘ 
BUDYNKU, OTOCZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE 

ZBIÓRKĘ SUROWCÓW WTÓRNYCH 
ER SEGREGUJE I ODZYSKUJE”

Laureatami konkursu będą:
• uczniowie, którzy zbiorą naj-

większą ilość surowców wtór-
nych w kg,

• klasy, które zbiorą najwięcej 
surowców w przeliczeniu na 
jednego ucznia w klasie.

Ostateczny termin przekazania 
przez szkoły wyników w ramach 
konkursu – nie później niż do 
dnia 20.05.2014 r. Wzór rozlicze-
nia udziału w konkursie zostanie 
przesłany szkołom elektronicznie. 
Wraz z rozliczeniem udziału kla-
sy w konkursie istnieje możliwość 
dołączenia dokumentacji fotogra-
ficznej 1-5 zdjęć / wzór zgłoszenia 
zdjęć do konkursu również drogą 
elektroniczną/. Obydwa formula-
rze są dostępne na naszej stronie 
www.pee.tczew.pl 

PEE opracuje sprawozdanie 
z przebiegu Konkursu i ustali li-
stę laureatów.

Dla zwycięzców w zbiórce odpa-
dów zostaną przyznane nagrody:
– dla najefektywniejszego ucznia 

- nagrody rzeczowe, 
– dla najskuteczniejszej klasy 

– nagrody rzeczowe, wyciecz-
ki, pomoce dydaktyczne lub 
dofinansowanie do działań 
ekologicznych.

Nagrodzeni laureaci zostają powia-
domieni o wynikach Konkursu.

Wręczenie nagród Laureatom 
oraz oficjalne ogłoszenie wyni-
ków nastąpi w miesiącu czerwcu 
2014r. w miejscu podanym w póź-
niejszym komunikacie.

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza konkurs na najładniej 
utrzymany dom, balkon, elewację budynku, otoczenie. Kon-
kurs odbywa się już po raz szesnasty. Do wygrania jest łącz-
nie 45 tys. zł (z czego 40 tys. zł na najładniejsze elewacje).

zabytków lub decyzji na wy-
konanie robót wydanej przez 
miejskiego konserwatora za-
bytków.

Konkurs na najładniejszą elewa-
cję kierowany jest do wspólnot 
mieszkaniowych, administrato-
rów i zarządców budynków, które 
ukończyły remont lub renowacje 
budynku w części obejmującej 
przynajmniej jego fasadę w roku 
2012.

Do konkursu w kategorii bu-
dynek jednorodzinny dopuszcza 
się zgłoszenie posesji poprzed-
nio nagrodzonej nie częściej jak 
co 5 lat.

Uczestnik konkursu może być 
nagrodzony tylko w jednej kate-
gorii.

Udział w konkursie mogą brać 
wyłącznie osoby fizyczne z terenu 
miasta Tczewa.

Laureatami zostaną osoby, które 
zdobędą najwięcej, a nagrody wrę-
czone będą na spotkaniu laure-
atów z prezydentem miasta oraz 
komisją konkursową. Zgłoszenia 
przyjmowane będą do 30 czerw-
ca br. w Wydziale Spraw 
Komunalnych II piętro pok. 
42-43 tel. 58 77 59 346.
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Po I wojnie światowej bezspor-
ne znaczenie dla rozwoju 

odrodzonego państwa polskiego 
miało powstanie głównego portu 
morskiego, zwłaszcza gdy okazało 
się, że Gdańsk nie został przyzna-
ny Polsce, tylko utworzono wolne 
miasto. Wysuwano aż osiem kon-
cepcji jego lokalizacji, brano pod 
uwagę również Tczew. Zwyciężyła 
jednak Gdynia. Upadek koncepcji 
budowy głównego polskiego portu 
w naszym mieście nie przekre-
ślał szans rozwojowych Tczewa 
w zakresie transportu wodnego. 
W latach międzywojennych Tczew 
pełnił funkcje przystani rzecz-
nej obsługującej ruch pasażerki 
i towarowy. Były też i takie lata, 
w których służył nawet żegludze 
morskiej. Tutaj przeładowywano 
eksportowany polski węgiel na 
niewielkie statki, które docierały 
do krajów nadbałtyckich.

Wspomniany okres miał miej-
sce w połowie lat dwudziestych. 
Przyczyniła się do tego najpierw 
utrata niemieckiego rynku zbytu 
dla polskiego węgla na skutek 
wojny celnej z Niemcami i zwróce-
nie się w kierunku rynków skan-
dynawskich, a potem strajk gór-
ników angielskich i tym samym 
zwiększenie popytu na polski wę-
giel. Możliwości przeładunkowe 
portów w Gdańsku i Gdyni były 
zbyt małe, dlatego zaczęto wyko-
rzystywać porty rzeczne, m.in. 
w Tczewie. 

Do rozwoju tczewskiego portu 
przyczynił się inż. Teodozy No-
sowicz, który został dyrektorem 
zarządzającym nowo powstałego 
towarzystwa żeglugowego „Wisła-
Bałtyk”, w skład którego weszły 
kopalnie Zagłębia Dąbrowskiego. 
20 czerwca 1926 roku odbyło 
się uroczyste poświęcenie terenów 
spółki. Przybyło wiele osób, w tym 
minister przemysłu i handlu Euge-
niusz Kwiatkowski. Nie zabrakło 
tego dnia kilku incydentów. Gdy 
po nabożeństwie zaczęto wciągać 
na maszt flagę towarzystwa, lin-
ka się zaplątała i w żaden sposób 
nie można było flagi ani dociągnąć 
do góry, ani opuścić na dół. Po 
śniadaniu Nosowicz zaprosił kilka 
osób na statek „Wawel”, który po-
płynął w stronę Gdańska. Było na 
nim bardzo zimno i jak wspomina 
Julian Rummel w „Narodzinach 
żeglugi”, nawet trunki na niewiele 
się zdały. Wieczorem w Tczewie 
prawdopodobnie w Hali Miej-
skiej (ob. CKiS) odbył się bankiet. 
W jego trakcie minister ze swo-
ją świtą wyjechał do Warszawy. 

Sceny z życia miasta

KRÓTKA HISTORIA PORTU RZECZNO-MORSKIEGO 
(z zaskakującym przemówieniem w tle)

Rozpoczęły się przemówienia, 
w których wychwalano Nosowicza, 
przepowiadano wielką przyszłość 
portowi tczewskiemu i samemu 
miastu. Bankiet trwał bardzo 
długo, przemawiało kilkadziesiąt 
osób. Rummel naliczył trzydzieści 
dwa i pół przemówienia. Zastana-
wiające jest to pół przemówienia. 
Po prostu jeden z prelegentów 
w trakcie odczytu referatu upadł 
pod stół na skutek wielkiego za-
mroczenia alkoholem. 

Od początku istnienia spółki 
Nosowicz starał się rozwijać jej 
działalność chociażby poprzez 
zakup fl otylli lichtug i kilku ho-
lowników. Przekonał Radę Portu 
i Dróg Wodnych w Gdańsku o ko-
nieczności pogłębienia ujścia Wi-
sły w Świbnie. Doprowadził linię 
kolejową do przystani. Tczewski 
port posiadał mechaniczne urzą-
dzenia przeładunkowe o napędzie 
elektrycznym: ruchome rynienki 
systemu amerykańskiego oraz 

Tczew. Port morski (w budowie)

17 marca 1926 roku uruchomiono pierwsze rejsy żeglugowe 
pomiędzy Tczewem a portami nadbałtyckimi. Wówczas lichtugi 
„Ulk” i „Bazar” weszły do morza i zawinęły do tczewskiego 
portu, skąd przejęły węgiel. 26 marca odpłynęły do ujścia Wisły 
w Schievenhorst (Świbno), a dzień później pojawiły się już na 
pełnym morzu. Do Kopenhagi transport zawinął 30 marca

Na podstawie:

Historia Tczewa, pod red. W. Długo-
kęckiego, Tczew 1998.
Mielczarek R., Budowa portu han-
dlowego w Gdyni w latach 
1924-1939, Gdańsk 2001.
Rummel J., Narodziny żeglugi, 
Gdańsk 1980.
Steyer D., Półwiecze Polski na morzu, 
Gdańsk 1970.
Widernik M., Tczew portem mor-
skim, Rocznik Gdański, t.51, 1991, 
z.2, s. 47-56.

transportery taśmowe. Przedsię-
biorstwo rozwijało się pomyślnie. 
W 1926 roku spółka zatrudniała 
300 osób. W tym samym roku 
wywieziono z Tczewa 57 tys. ton 
węgla, a rok później – 154 tys. 
ton. W 1928 roku port tczewski 
ofi cjalnie uzyskał status portu 
morskiego. Jednakże spadek cen 
węgla na rynkach europejskich, 
rozbudowa portów w Gdańsku 
i Gdyni, która doprowadziła do ich 
samowystarczalności, gwałtowny 
spadek poziomu w Wiśle w czerw-
cu 1928 roku, który uniemożliwił 
pełen załadunek lichtug i barek 
w tczewskim porcie, narastająca 
konkurencja ze strony Polsko-
Skandynawskiego Towarzystwa 
Transportowego „Polskarob” 
przyczyniły się do upadku towa-
rzystwa. Port tczewski stracił na 
znaczeniu, od 1935 roku będąc 
bazą dla lodołamaczy. 

M. K.
SEKCJA HISTORII MIASTA
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Rewitalizacja

Impreza odbyła się 7 czerwca, 
a wzięli w niej udział mieszkań-

cy Starego Miasta. Na najmłod-
szych czekało wiele atrakcji – gry, 
zabawy, konkursy. Do zabawy 
chętnie włączali się rodzice.

Już wkrótce dzieci czeka ko-
lejna atrakcja – na początku lipca 
pracownicy tczewskiego Zakładu 
Energetyki Cieplnej podarują 
im plac zabaw. Na świetlicowej 
działce pojawi się zieleń, ławki, 
grill, zjeżdżalnia, urządzenia do 
zabawy.

Świetlica środowiskowo-są-
siedzka powstała dzięki pro-
jektowi rewitalizacji Starego 
Miasta. Zajęcia i opiekę znajdują 

Imprezę otworzył Mirosław 
Pobłocki, prezydent Tczewa, 

wspólnie z mieszkańcami sta-
rówki. 14 czerwca na pl. Hallera 
działo się naprawdę dużo. Mnó-
stwo atrakcji czekało szczególnie 
na najmłodszych. Były występy 
na scenie, gry sąsiedzkie, konkur-
sy sportowe, warsztaty rękodziel-
nicze, plastyczne, wspólne szycie 
lalek, budowanie tekturowego 
miasteczka, gry podwórkowe, 
stoiska tematyczne, trampolina, 
dmuchany zamek, cymbergaj, 
kawiarenka szczęścia, rzuty be-
retem, warsztaty muzyczne.

– Mieszkańcy obok międzypo-
koleniowej zabawy na scenie, tur-
nieju sąsiedzkiego i gier podwór-
kowych, zawodów sportowych 
i pleneru artystycznego, zachę-
cali do udziału w akcji zbierania 
pomysłów dla starówki w formie 
marzeń, poznania tajemnic Sta-
rego Miasta dzięki wypożyczeniu 

STARE MIASTO ŚWIĘTOWAŁO
Wielu tczewian skorzystało z zaproszenia mieszkańców Starego Miasta i wzięło udział w organizowanym już 
po raz czwarty Święcie ulicy. 

tam mali mieszkańcy starówki, 
ale do pracy jako wolontariusze 
chętnie zgłaszają się rodzice. Jak 
mówi Magdalena Grabowska, 
kierowniczka świetlicy, coraz 
chętniej do placówki przychodzą 
także starsi mieszkańcy – np. od-
bywają się tam kulinarne wtor-
ki. – Przychodzą do nas głównie 
mieszkanki starówki, ale są też 
panie z Czyżykowa i Osiedla 
Staszica – wymieniają się prze-
pisami, gotują, degustują. Zapra-
szamy we wtorki o godz. 14.00 
– zachęca M. Grabowska.

20 lipca świetlica zaprasza na 
kolejne święto – Dzień Sąsiada.

M.M.

NA ZAMKOWEJ – DZIECI BAWIŁY SIĘ Z RODZICAMI
Mali podopieczni świetlicy środowiskowo-sąsiedzkiej przy ul. Zamkowej 26 świętowali Dzień Dziecka. Święto 
pomogli zorganizować rodzice. 

przewodnika na piętnastominuto-
wy spacer i mierzenia starówki w 
rzutach beretem na dowód tego, 
że tu wszędzie blisko, czyli na 
odległość przysłowiowego rzutu 
beretem. Tego dnia można było 
spotkać się także z przedstawicie-
lami lokalnych organizacji, którzy 
informowali m.in. o realizowanych 
na starówce działaniach dla mło-
dzieży i zbierali pomysły na kolejne 
projekty aktywizujące młode osoby 
w dzielnicy. Mieszkańcy wierzą, iż 
tczewianie im więcej dowiedzą się 
o starówce i aktywniej spędzą tu 
czas, tym częściej do niej będą po-
wracać. Działając wspólnie, spra-
wiają że starówka ożywa – mówi 

Sławomir Chodorowicz z Fo-
rum Inicjatyw Społecznych.

Święto Ulicy realizowane jest 
od 2010 roku przez mieszkańców 
dzielnicy. Dotychczas do realizacji 
działań bezpośrednio zaangażo-
wało się ponad 60 mieszkańców 
tczewskiej starówki.

Działania koordynowane są 
przez Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Tczewie w ramach projek-
tu „Rewitalizacja strefy A obszaru 
zdegradowanego Starego Miasta w 
Tczewie” finansowanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego dla Województwa Pomorskie-
go na lata 2007-2013.

M.M.
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