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Obradujący w Tczewie Sejmik Woj. Pomorskiego podjął deklarację zmie-
rzającą do przywrócenia Dolnej Wisły gospodarce. Realizacja tego projektu 
oznaczałaby również dla Tczewa wiele ekonomicznych korzyści. 

W Zajączkowie Tczewskim zamierza zainwestować firma PCC Intermodal, 
lider wśród prywatnych operatorów transportu międzynarodowego. Roz-
ważane jest wykorzystanie Wisły do transportu towarów. Gospodarcze 
wykorzystanie Wisły oznacza rozwój ośrodków, takich jak m.in. Tczew, do 
tworzenia centrów logistycznych, a co za tym idzie – setek, a potem tysięcy 
nowych miejsc pracy. To oznacza również podatki, które będą służyć miastu 
i regionowi.

CZAS NA WISŁĘ
 Mamy matkę chrzestną 

dla m/s Tczew

 CreaCity – młodzież 
rozwiązuje problemy 
miasta

 Budżet obywatelski 
– pierwsze zadania  
już gotowe

 Irena Czerwińska  
i Edward kosiński – Miss 
i Mister Złotego wieku

 Dom Przedsiębiorcy  
ma już 5 lat

 oferta szkół  
ponadgimnazjalnych 
Tczewa
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DRuk: Zakłady Graficzne w tczewie

Ilu nas jest?
Na początku marca w Tczewie zameldowanych było 58 311 osób, 
w tym 56 949 na pobyt stały i 1362 na pobyt czasowy. Od początku 
marca ubyły 43 osoby.

XVIII SESJA
Porządek obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Tczewie na dzień  

28 kwietnia 2016 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej  
im. F. Fabicha w Urzędzie Miejskim w Tczewie (ul. 30 Stycznia 1)

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 31 marca  

2016 r.
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za kwiecień 

2016 r.
6. Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych w okresie 

od 31 marca do 27 kwietnia 2016 r.

II. Część druga:
7. Sprawozdanie z działalności MOPS za 2015 rok.
8. Ocena zasobów pomocy społecznej.
9. Sprawozdanie za rok 2015  z realizacji Gminnego Programu Prze-

ciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla 
miasta Tczewa na lata 2016-2020.

10. Informacja z przebiegu „Nieobozowej Akcji Zima 2016”.
11. Przedstawienie protokołu nr 5 z kontroli przeprowadzonej przez 

zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w zakresie: „Rozliczenia 
dotacji dla Stowarzyszenia Piłkarskiego Gryf 2009 Tczew”.

12. Podjęcie uchwał w sprawie:
 12.1 wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miejskiej Tczew 

do realizacji projektu konkursowego współfinansowanego z 
Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie  Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) w ramach Działania 06.01. 
Aktywna Integracja,

 12.2 zajęcia stanowiska w odpowiedzi na wezwanie do usunięcia 
naruszenia prawa.

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

życzenia itp.).

Kto jest kim w Radzie Miejskiej
KRzysztof Misiewicz
W Radzie Miasta zasiadam po raz trzeci. Re-

prezentuję wyborców Starego Miasta. Je-
stem bezpartyjnym członkiem Klubu Radnych 
komitetu Porozumienie na Plus. Pełnię funkcję 
Przewodniczącego Komisji Polityki Gospodar-
czej oraz członka Komisji Finansowo-Budżeto-
wej i Komisji Rewizyjnej.
Uzyskałem tytuł inżyniera z informatyki i do-
radztwa oraz ukończyłem zarządzanie na Uni-
wersytecie Technologicznym w Szczecinie. Od 
prawie dwudziestu lat jestem informatykiem i obecnie pracuję w 
Tczewskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji. 
Jestem żonaty i mam dwoje dzieci. 
W Radzie Miasta zajmuje się najczęściej tematami związanymi z 
gospodarką oraz rozwojem naszego miasta i planami na przyszłość. 
Niektóre z nich wspieram od wielu lat i nadal mam możliwość uczest-
niczenia w ich tworzeniu, jak np. zrealizowany I etap rewitalizacji 
naszej starówki i tworzony w tej chwili II etap rewitalizacji – już nie 
tylko Starego Miasta. 
Jestem członkiem zespołu rowerowego, który opracowuje i propo-
nuje corocznie wszelkie działania związane z  rozwojem aktywności 
rowerowej mieszkańców.
Biorę bezpośredni udział w tworzeniu najważniejszych dokumentów 
gospodarczych w naszym mieście np.: zmian Miejscowych Planów 
Zagospodarowania Przestrzennego, zmian Studium Uwarunkowań i 
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Tczewa i wielu 
innych uchwał mających znaczenie dla gospodarki naszego miasta. 
Uczestniczę również w wielu spotkaniach związanych z rozwojem 
Tczewa w ramach pełnienia swojej funkcji Przewodniczącego Komisji 
Polityki Gospodarczej.
Jako radny zabiegam dodatkowo o poprawę porządku i bezpieczeń-
stwa oraz rozwój technologiczny naszego miasta. Pełniąc dyżury 
radnego pomagam mieszkańcom w problemach codziennych i często 
udaje mi się te problemy rozwiązywać.
Dodatkowo w obecnej kadencji zacząłem udzielać się społecznie. 
Jestem członkiem nowo powstałego Stowarzyszenia Gospodarcze 
Kociewie, które planuje szereg działań w sferze społecznej, sportowej 
oraz gospodarczej.
Poza działalnością w Radzie Miasta interesuję się żeglarstwem, as-
tronomią, sztukami walki, oraz wieloma innymi sprawami, ponieważ 
uważam, że całe życie to nauka i zdobywanie doświadczenia.
Lubię jeździć na rolkach, oraz na różnego rodzaju koncerty. Chętnie 
kibicuję też na meczach reprezentacji Polski.
Carpe Diem!
dyżury radnego w każdy ostatni czwartek miesiąca od 15.00 do 
17.00 w Biurze Rady UM – budynek dawnego CED-u. 
Kontakt: tel. 508399399; e-mail: mclaud@gd.onet.pl; strona: www.
krzysztofmisiewicz.tczew.pl

Tradycją Tczewa stały się festyny samorządowo-komunalne, pod-
czas których tczewianie mogą skorzystać z wielu atrakcji, a przy 

okazji poznać pracę samorządu miasta i firm komunalnych oraz 
współpracujących z miastem.
Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki zaprasza wszystkich tczewian na 
festyn, który odbędzie się w sobotę, 28 maja na Bulwarze Nadwiślań-
skim. Festyn adresujemy do całych rodzin. Zaczynamy o godz. 15.00. 
Wśród  atrakcji będzie oczywiście koło fortuny z mnóstwem nagród, będą 
dmuchańce, gry, warsztaty artystyczne, rozgrywki sportowe,  zabawy 
dla dzieci w każdym wieku, konkursy i poczęstunek. Piknik zakończy się 
wieczornym koncertem. Wystąpią m.in. Andre i Golden Life.
Trwa jeszcze ustalanie szczegółów  imprezy, więcej informacji – w 
kolejnej Panoramie Miasta oraz na www.wrotatczewa.pl

festyn samorządowo-Komunalny
szyKuj się na 28 Maja
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Krótko
 „akademia aktywnych” 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Tczewie w latach 2016–2018 
będzie realizatorem projektu „Aka-
demia Aktywnych”. Wsparcie skie-
rowane będzie do 80 mieszkańców 
Tczewa zagrożonych ubóstwem i/lub 
wykluczeniem społecznym.
Cele projektu wpisują się w założenia 
miejskich programów strategicznych.
Projekt „akademia aktywnych” 
otrzymał dofinansowanie w ramach 
Działania 06.01. aktywna Integracja 
Regionalnego Programu operacyjne-
go województwa Pomorskiego na lata 
2014–2020. łączna wartość projektu 
wyniesie 1 167 088,68 zł przy dofi-
nansowaniu w wysokości 992 025,38 
zł. wkład własny pochodzi ze środków 
budżetu gminy Miejskiej Tczew i Fun-
duszu Pracy.
Dzięki dofinansowaniu każdy uczest-
nik projektu objęty zostanie wspar-
ciem realizowanym na podstawie 
indywidualnej ścieżki reintegracji. 
Realizacja projektu przyczyni się do 
wzrostu kompetencji i umiejętności 
społeczno-zawodowych uczestników 
projektu, umożliwiając powrót do 
życia społecznego, w tym docelowo 
powrót na rynek pracy i aktywizację 
zawodową. Projekt realizowany będzie 
w partnerstwie z Zespołem kształcenia 
Zawodowego w Tczewie.
Po podpisaniu umowy o dofinansowa-
nie informacje szczegółowe zamiesz-
czone zostaną na stronie internetowej 
Miejskiego ośrodka Pomocy społecz-
nej w Tczewie.

Magdalena Kubicka-Netka będzie 
matką chrzestną m/s Kociewie.
Kandydaturę dyrygentki Har-
cerskiej Orkiestry Dętej do roli 
matki chrzestnej statku „Tczew” 
zgłosił prezydent Tczewa Miro-
sław Pobłocki.  Statek powstaje 
w chińskiej stoczni. – Otrzymali-
śmy oficjalną odpowiedź Polskiej 
Żeglugi Morskiej potwierdzającą, 
że Magdalena Kubicka-Netka zo-
stanie matką chrzestną „naszego” 
masowca – mówi Mirosław Po-
błocki, prezydent Tczewa. – To 
wielkie wyróżnienie, ale też pro-
mocja miasta i samej Harcerskiej 
Orkiestry Dętej, która liczy sobie 
już blisko 70 lat. Jestem przeko-
nany, że Magdalena Kubicka-
Netka będzie doskonałą Matką 
Chrzestną dla „Tczewa”. 

W piśmie podpisanym przez ja-
nusza Ziomka, szefa Biura Dy-
rektora Naczelnego PŻM czytamy 
m.in.: Z przyjemnością wyrażamy 
zgodę na przyjęcie godności „Mat-
ki Chrzestnej” statku m/s Tczew 
przez  Magdalenę Kubicką-Netkę. 
Jesteśmy zobowiązani za inicja-
tywę władz miasta dotyczącą 
zaproponowania matki chrzest-
nej niniejszego statku. Przewod-
niczenie uroczystej ceremonii 
nadania imienia nowej jednostce 
pływającej jest wyróżnieniem i 
podkreśleniem szczególnej pozycji 
w społeczeństwie. Tym większym 
zaszczytem dla Polskiej Żeglugi 
Morskiej jest fakt, iż pani Magda-
lena Kubicka-Netka ma bezcenny 
wkład w kreację wizerunku miasta 
Tczewa i odnosi sukcesy zawodo-
we zarówno w kraju, jak i poza 
jego granicami.

MaMy MatKę chRzestną dla M/s tczew

Magdalena Kubicka-Netka od 
2002 r. jest dyrygentką Harcerskiej 
Orkiestry Dętej w Tczewie. Ma 39 
lat. Jest absolwentką Wydziału 
Dyrygentury Chóralnej, Edukacji 
Muzycznej i Rytmiki Akademii 
Muzycznej w Gdańsku oraz Wy-
działu Zarządzania Uniwersytetu 
Gdańskiego. Jest instruktorką ZHP, 
członkiem zarządu Towarzystwa 
Przyjaciół Orkiestry Harcerskiej 
im. St. Moniuszki. Otrzymała me-
dal Zasłużony Instruktor Chorągwi 
ZHP im. Bohaterów Ziemi Gdań-
skiej. Ma na koncie liczne występy 
w konkursach i rewiach orkiestr 
w kraju i zagranicą jako flecistka 
i dyrygentka Harcerskiej Orkiestry 
Dętej. 

W 2015 r. Harcerska Orkiestra 
Dęta pod jej kierownictwem zdo-
była I miejsce na 43. Ogólnopol-
skim Festiwalu Młodzieżowych 
Orkiestr Dętych, wystąpiła też 
podczas 40. Festiwalu Filmowe-
go w Gdyni. 

Statek „Tczew” jest piątym z serii 
masowców PŻM budowanych w 
chińskiej stoczni YANGFAN Group, 
Zhoyshan. M/s Tczew będzie mieć 
długość 190 m, szerokość 28,5 m, 
a zanurzenie jednostki wyniesie 
ok. 10 m Jednorazowo do pięciu 
ładowni będzie można załadować 
ok. 38 tys. ton ładunku.

Zasięg jednostki to żegluga oce-
aniczna, a rejony pływania to w 
większości porty Ameryki Północ-
nej i Południowej jako załadunko-
we oraz porty Europy jako porty 
wyładunkowe. Załogę m/s Tczew 
stanowić będzie 21 polskich ofi-
cerów i marynarzy. Wodowanie 
zaplanowano na czerwiec br.

Magdalena Kubicka-Netka nie 
będzie pierwszą tczewianką 
w roli matki chrzestnej statku. 
Matką chrzestną m/s Kociewie 
jest Alicja Gajewska, dyrektor 
Fabryki Sztuk.

M.M.

Prezydent Tczewa Mirosław Pobło-
cki zaprasza do udziału w konkur-
sie na koncepcję kolejnego muralu 
przy al. Zwycięstwa w Tczewie.
Celem konkursu jest wyłonienie 
najlepszej koncepcji muralu, 
który zostanie wykonany na ko-
lejnej ścianie szczytowej bloku 
przy al. Zwycięstwa. Do tej pory  
mamy dwa malowidła przy al. 
Zwycięstwa – jedno nawiązują-
ce do słynnego zdjęcia autorstwa 
Alfreda Eisenstaedta, fotografa 
pochodzącego z Tczewa oraz 
drugi mural, który powstał we-
dług koncepcji Maxima Steinke 
i przedstawia legendarnych za-
łożycieli Tczewa – Jasną i Dersła-
wa. Tym razem również tematyka 

Masz pomysł na nowy mural – ten konkurs jest dla ciebie

muralu powinna być związana z 
Tczewem – jego tradycją, historią 
lub współczesnością.

Konkurs jest otwarty – za zgodą 
rodziców mogą w nim uczestni-
czyć także osoby niepełnoletnie.

Koncepcja może być wykonana 
w dowolnej technice (rysunek, 
szkic, projekt graficzny) i forma-
cie, z zachowaniem proporcji 
(wymiary ściany to 10 m – pod-
stawa i 17 m – wysokość). Można 
wykonać więcej niż jeden pro-
jekt.

tERMiN dostarczenia prac – do 
15 czerwca br. Konkurs zostanie 
rozstrzygnięty do końca czerwca 
br. Pula nagród wynosi 3 tys. zł.

Więcej informacji, regulamin  
i karta zgłoszenia: na www.wro-
tatczewa.pl oraz w Biurze Rzecz-
nika Prasowego UM, tel. 58 77 
59 322.

M.M.
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samorząd

Prezydent Miasta Tczewa informuje, 
że na tablicy ogłoszeń urzędu Miej-
skiego w Tczewie (II piętro) zostały 
wywieszone:
• wykaz nieruchomości stanowiącej 
własność gminy Miejskiej Tczew, 
położonej na targowisku miejskim w 
Tczewie przy ul. Żwirki - boks handlo-
wy nr 15, o pow. 13,20 m2 w hali nr 
I, oznaczonej nr działki 32/34, obręb 
5, kw gD1T/00016850/3, przezna-
czonej do oddania w najem w drodze 
bezprzetargowej, w celu prowadzenia 
działalności gospodarczej;
• wykaz nieruchomości gruntowej, 
oznaczonej jako działka nr 88/70, 
obręb 5, kw nr gD1T/00016850/3, 
położonej w Tczewie przy ul. jagiel-
lońskiej, przeznaczonej do oddania w 
dzierżawę, w części o powierzchni 9 
m2, w celu prowadzenia działalności 
handlowej i usługowej;
• wykaz nieruchomości gruntowej, 
oznaczonej jako działka nr 14, obręb 
8, kw nr gD1T/00016853/4, położonej 
w Tczewie przy ul. adama Mickiewicza, 
przeznaczonej do oddania w dzierża-
wę, w części o powierzchni 10 m2, w 
celu ustawienia ogródka letniego sta-
nowiącego część lodziarni;
• wykaz nieruchomości gruntowych, 
oznaczonych jako działka nr 34/33, ob-
ręb 5, kw nr gD1T/00025352/8, poło-
żona przy al. kociewskiej, w części o po-
wierzchni 300 m2 oraz działka nr 34/11, 
obręb 5, kw nr gD1T/00016850/3, po-
łożona przy ul. władysława jagiełły, w 
części o powierzchni 306 m2, przezna-
czonych do oddania w dzierżawę, w 
celu zagospodarowania zielenią;
• wykaz nieruchomości gruntowych, 
oznaczonych jako działka nr 625/17, 
obręb 13, kw nr gD1T/00016414/5 
oraz działka nr 153/4, obręb 4, 
kw nr gD1T/00017345/7, położonych 
w Tczewie przy al. solidarności, przezna-
czonych do oddania w dzierżawę, w częś-
ciach o powierzchni 12 m2 każda, w celu 
ustawienia dwóch nośników reklamy;
• wykaz nieruchomości gruntowej, 
oznaczonej jako działka nr 4/2, obręb 
10, kw nr gD1T/00016855/8, poło-
żonej w Tczewie przy Pl. Patriotów, 
przeznaczonej do oddania w dzier-
żawę, w części o powierzchni 20 m2, 
w celu ustawienia nośnika reklamy 
– bilbord elektroniczny o powierzchni 
reklamowej 28 m2;
• wykaz nieruchomości gruntowej, 
oznaczonej jako działka nr 11/2, 
obręb 8, kw nr gD1T/00036510/4, 
położonej w Tczewie przy ul. jarosława 
Dąbrowskiego, przeznaczonej do odd-
ania w dzierżawę, w części o powier-
zchni 7 m2, w celu ustawienia ogródka 
letniego.

Rada składa się z 16 osób:

Przedstawiciele prezydenta 
tczewa:
–  Krzysztof Bejgrowicz
–  Iwona Kordys
–  Krzysztof Misiewicz
–  Kazimierz Mokwa
–  Bożena Nowopolska
–  Tomasz Tobiański

Przedstawiciele Rady Miejskiej:
– Rajmund Dominikowski 
–  Tomasz Klimczak 

Tczewscy radni jednogłośnie 
uchwalili kolejne dotacje na re-
monty zabytków. Program funk-
cjonuje już od 2005 r.
Podczas sesji Rady Miejskiej – 31 
marca, tczewscy radni głosowa-
li m.in. nad uchwałą w sprawie 
przyznania dotacji na prace kon-
serwatorskie, restauratorskie i ro-
boty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru, znajdują-
cych się na terenie administracyj-
nym miasta Tczewa.
W tegorocznym budżecie na ten 
cel przeznaczonych zostało 50 
tys. zł.
W ustalonym terminie, do 10 
stycznia br. wpłynęło 7 wniosków 
o przyznanie dotacji. Obiekty, 
których dotyczą wnioski, objęte 
są ochroną konserwatorską (wpi-
sane są indywidualnie do reje-
stru zabytków lub znajdują się 
na obszarze wpisanym do reje-
stru zabytków), która umożliwia 
ubieganie się o dotację zgodnie z 
obowiązującymi na terenie mia-
sta Tczewa zasadami.
dotację przyznano:
1) Parafii Rzymskokatolickiej pw. 
Podwyższenia Krzyża św. na prze-
prowadzenie prac konserwator-
skich przy rokokowym konfesjo-
nale znajdującym się w kościele 
farnym – wysokość dotacji: 14 
500 zł, nie więcej jednak niż 75% 
rzeczywistego, udokumentowa-
nego kosztu prac,
2) Wspólnocie Mieszkaniowej 
Nieruchomości przy ul. Krótkiej 2 
na wymianę pokrycia dachowe-
go z blachy falistej na dachówkę 
ceramiczną – wysokość dotacji: 6 
000 zł, nie więcej jednak niż 50% 
rzeczywistego, udokumentowa-
nego kosztu prac,
3) Wspólnocie Mieszkaniowej 
Nieruchomości przy ul. Krótkiej 
8 na przeprowadzenie remon-
tu elewacji frontowej budynku 

samorząd miasta wspiera właścicieli zabytków

– wysokość dotacji: 10 000 zł, nie 
więcej jednak niż 50% rzeczy-
wistego, udokumentowanego 
kosztu prac,

4) Wspólnocie Mieszkaniowej 
Nieruchomości przy ul. Krótkiej 
12 na przeprowadzenie remon-
tu elewacji frontowej budynku 
– wysokość dotacji: 6 000 zł, nie 
więcej jednak niż 50% rzeczy-
wistego, udokumentowanego 
kosztu prac,

5) właścicielom budynku przy ul. 
Rybackiej 9 na przeprowadzenie 
remontu elewacji frontowej bu-
dynku – wysokość dotacji: 6 000 
zł, nie więcej jednak niż 50% rze-
czywistego, udokumentowane-
go kosztu prac,

6) Wspólnocie Mieszkaniowej 
Nieruchomości przy ul. Lipowej 
4 na przeprowadzenie remon-
tu elewacji frontowej budynku 
– wysokość dotacji: 7 500 zł nie 
więcej jednak niż 50% rzeczy-
wistego, udokumentowanego 
kosztu prac.

Uchwała Rady Miejskiej na pod-
stawie której udzielane są dotacje 
na remont i konserwację zabyt-
ków, funkcjonuje (ze zmianami) 
od 2005 r.

do tej pory z tego rodzaju 
wsparcia skorzystali:
• parafia pw. Podwyższenia Krzyża 
św. (konserwacja ołtarzy Matki Bo-
skiej Różańcowej, św. Rocha, św. 
Jana Nepomucena, św. Jakuba, 
organy neogotyckie, ołtarze św. 
Józefa, Matki Boskiej Częstochow-
skiej, ołtarz pw. Niepokalanego 
Poczęcia NMP, barokowa ambona, 
barokowy ołtarz główny (cztery 
etapy), barokowy feretron,
• właściciele kamienic lub wspól-
noty mieszkaniowe przy ul. Woj-
ska Polskiego 15, ul. Krótkiej 11, 
ul. Wyszyńskiego 8, pl. Hallera 10, 
pl. Hallera 22, ul. Podgórnej 22, 
ul. Mickiewicza 12, ul. Dąbrow-
skiego 23, ul. Garncarskiej 1-2, ul. 
Podgórnej 6, ul. Skromnej 6, ul. 
Lipowej 5-6.
Dotacje to tylko jedna z form wspar-
cia samorządu miasta Tczewa dla 
właścicieli obiektów zabytkowych. 
Inną jest coroczny konkurs na naj-
piękniejszą elewacje w rejonie Sta-
rego Miasta. Właściciele i zarządcy 
odnowionych kamienic na starów-
ce mogą zdobyć nagrody finanso-
we – pula nagród w ubiegłym roku 
wynosiła 50 tys. zł, w tym roku bę-
dzie podobnie. 

M.M.

tczewska Rada organizacji Pożytku Publicznego
Przedstawiciele organizacji po-
zarządowych:
–  Ewa Dzierżanowska-Wasie-

lewska 
–  Tomasz Kajzer 
–  Eugeniusz Markowicz 
–  Jacek Prętki 
–  Damian Kullas 
–  Krystyna Jakubanes 
–  Andrzej Netkowski 
–  Dorota Mirotta.
Rada jest organem konsultacyj-
nym i opiniodawczym. Do jej 
zadań należy w szczególności: 

opiniowanie projektów strate-
gii rozwoju miasta Tczewa, pro-
jektów uchwał i aktów prawa 
miejscowego dotyczących sfery 
zadań publicznych, wyrażanie 
opinii w sprawach dotyczących 
funkcjonowania organizacji po-
zarządowych, udzielanie pomocy 
i wyrażanie opinii w przypadku 
sporów między organami admi-
nistracji publicznej a organiza-
cjami pozarządowymi, wyrażanie 
opinii w sprawach dotyczących 
zadań publicznych.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Tczewa z 31 marca 2016 r., powołana została  Tczewska Rada Działalności 
Pożytku Publicznego na lata 2016-2019.  
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Wkrótce gra trafi do wszystkich 
szkół gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych Tczewa.

Gra „CreaCity” stworzona została 
przez firmę Skills Garden przy 
współpracy pracowników Urzędu 
Miejskiego w Tczewie w ramach 
wspólnego projektu Społecznej 
Odpowiedzialności Organizacji. 
Gra jest dedykowana młodzieży 
szkół gimnazjalnych oraz śred-
nich i jest pierwszym krokiem 
międzynarodowego projektu 
stworzenia społeczności graczy 
rozwiązującej poprzez grę Crea-
City rzeczywiste problemy np. od 
terroryzmu, migracji zarobkowej 
przez rozwój miejskiej infrastruk-
tury aż do specyficznych lokal-
nych wyzwań, które dotykają 
mieszkańców wielu miast. 

– Nasza metoda nie zabija krea-
tywności uczniów, a przeciwnie 
– rozwija ją – tłumaczy Bartosz 
stawikowski, jeden z twórców 
gry. – CreaCity to gra zaprojek-
towana przez psychologów. 
Chodzi w niej o rozwiązywanie 
pewnych realnych problemów, 

Akcja „Rozsmakuj się w Metropo-
lii. Weekend za pół ceny” odbyła 
się w ramach Obszaru Metropo-
litalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. 
Tczewianie mieli możliwość sko-
rzystania z tańszych dań w loka-
lach gastronomicznych oraz z 
usług w promocyjnych cenach. 

do tegorocznej akcji zgłosili 
się: 

GAstRoNoMiA
• Restauracja ,,Hacjenda”  

(ul. Armii Krajowej 50)
• Bar Mleczny „Kociewiak” 

(ul. Mickiewicza 18)
• Golden square Pub&Bar 

(ul. Wyzwolenia 1/5)
• Kazoku sushi (pl. Hallera 2/3)
• Kawiarnia Atrium  

(ul. Jagiellońska 63)

Rozsmakuj się w Metropolii – Rozsmakuj się w Tczewie

WeeKeND ZA PóŁ CeNy Po RAZ Po RAZ TRZeCI

• Restauracja Przystań  
(ul. Nad Wisłą 6)

• Pizzeria la scalla  
(ul. Saperska 13)

• Pierogarnia (ul. Gdańska 55)
• link Bistro (ul. Jagiellońska 55)
• Restauracja Mocca  

(pl. Hallera 20)
• Restauracja Kanion  

(ul. Wojska Polskiego 11)

• Mała czarna cafe  
(ul. Żeglarska 4)

• Hotel i Restauracja carina  
(al. Solidarności 19)

iNNE UsŁUGi:
• tczewskie centrum sportu 

i Rekreacji  
(ul. Wojska Polskiego 28A)

• stajnia Wieniawa  
w Brzuścach

• Hotelik Zespołu szkół Eko-
nomicznych (ul. Gdańska 17a)

• Tczewskie Stowarzyszenie 
AiKido AiKiKAi (Sportowa 
Szkoła Podstawowa nr 2)

• centrum Urody Kosmetika 
(ul. Kubusia Puchatka 5)

• Accent centrum językowe 
(ul. Armii Krajowej 86)

• EBRo (ul. Jagiellońska 55)

Ideą  „Weekendu za pół ceny” 
jest zachęcenie mieszkańców do 
wyjścia z domów i skorzystania 
z bardzo atrakcyjnej tego dnia 
oferty usługodawców. Ci z kolei 
zyskują, dzięki znacznie liczniej-
szej rzeszy klientów, którzy tego 
dnia odwiedzają lokal. Interesują-
ca oferta zapewne zachęci klien-
tów do częstszego korzystania z 
usług tczewskich restauratorów 
i usługodawców. Sądząc po licz-
bie klientów restauracji i barów, 
akcja cieszyła się dużym zainte-
resowaniem tczewian, którzy już 
pytają o kolejną edycje.

M.M.

creacity – młodzież rozwiązuje problemy miasta

W CreaCity zmierzyli się uczniowie I LO w Tczewie

współpracę, a nie wywoływanie 
konfliktów czy agresji. CreaCity 
integruje środowisko uczniów, 
którzy muszą razem współpra-
cować, by wygrać lub przegrać.  
Może uczyć całej palety kompe-
tencji psychospołecznych tzw. 
miękkich, przygotowywać mło-
dzież do debaty. CreaCity może 
być wykorzystywana na lekcjach 
wiedzy o społeczeństwie, przed-
siębiorczości itd.

Plansza do gry to odwzorowa-
nie mapy Tczewa. Zostały też za-
projektowane specjalne figurki, 

nawiązujące do charakterystycz-
nych budowli naszego miasta, 
np. Mostu Tczewskiego, wieży 
ciśnień, wiatraka.

W grze może uczestniczyć od 13 
do 30 osób. Jako pierwsi prze-
ćwiczyli ją uczniowie I LO im. M. 
Skłodowskiej-Curie w Tczewie. 
Wkrótce  twórcy gry zorganizują 
warsztaty dla nauczycieli tczew-
skich szkół gimnazjalnych i po-
nadgimnazjalnych, aby po tym 
jak gry trafią do szkół, mogły być 
wykorzystane na lekcjach. 

M.M.
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Uczniowie I Liceum ogólnokształ-
cącego przetestowali nową grę  
o Tczewie – CreaCity.

Krótko
 nabór na stanowisko dyrektora Zuk
Prezydent Tczewa ogłosił kon-
kurs na stanowisko dyrektora 
Zakładu Usług Komunalnych. 
Wśród wymagań  wobec przy-
szłego dyrektora są m.in.:
– preferowane wykształcenie 
wyższe o kierunku technicznym, 
zarządzanie bądź podyplomowe 
o kierunku zarządzania,   
– doświadczenie w zarządzaniu 
gospodarką komunalną, 
– znajomość ustawy o samo-
rządzie gminnym, o finansach 
publicznych, o gospodarce ko-
munalnej, 
– umiejętność organizacji pracy, 
kierowanie zespołem, umiejęt-
ność samodzielnego podejmo-
wania decyzji,  
– umiejętność pracy w stresu-
jących warunkach, pod presją 
czasu, 
– operatywność i kreatywność.    
Wnioski od kandydatów przyj-
mowane będą do 2 maja br. w 
Urzędzie Miejskim w Tczewie 
(pl. Piłsudskiego 1). 
Szczegółowe ogłoszenie o kon-
kursie znajduje się na: www.bip.
tczew.pl lub w Wydziale Organi-
zacyjnym i Kadr UM w Tczewie.

9 i 10 kwietnia po raz trzeci w Tcze-
wie odbyła się akcja „Rozsmakuj 
się w Metropolii. Weekend za pół 
ceny”. W wydarzeniu uczestniczyło 
20 partnerów.
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Krótko

Po raz pierwszy w tej kadencji 
samorządu, Sejmik Wojewódz-

twa Pomorskiego obradował poza 
murami Urzędu Marszałkowskie-
go w Gdańsku. Sesja sejmiku 
odbyła się 30 marca w Urzędzie 
Miejskim w Tczewie. Miejsce nie 
było przypadkowe – głównym te-
matem obrad była dyskusja nad 
potrzebą przywrócenia Dolnej 
Wisły dla gospodarki.

Marszałek województwa pomor-
skiego Mieczysław struk oraz 
marszałek województwa kujaw-
sko-pomorskiego Piotr całbecki 
podpisali w Tczewie deklarację 
woli współpracy na rzecz rewita-
lizacji, rozwoju i wykorzystania 
potencjału gospodarczego Dol-
nej Wisły.

– Na obszarze obu województw 
kumuluje się większość proble-
mów związanych z gospodar-
ką wodną Dolnej Wisły – mówi 
marszałek województwa po-
morskiego Mieczysław struk. 
– Jednocześnie odcinek ten po-
siada nieporównywalny do in-
nych, potencjał gospodarczy w 
postaci portów morskich, trans-
portu śródlądowego (obecnie 
do rejonu Bydgoszczy – Solca 
Kujawskiego), korzystnych loka-
lizacji platform multimodalnych, 
hydroenergetyki, dużej retencji 
wody oraz turystyki i rekreacji. 
Potencjał ten wymaga podjęcia 
pilnych działań, dotyczących w 
pierwszej kolejności przygotowa-
nia ważnych dokumentów regu-
lujących gospodarkę wodną oraz 
programowych, projektowych i 
wreszcie realizacyjnych.

Jak powiedział marszałek M. 
struk, od wielu lat żaden rząd 
nie zajął się kompleksowo dro-
gami śródlądowymi. Wiele działo 
się natomiast w samorządach. Na 
terenie woj. pomorskiego, m.in. 
w Tczewie, powstały przystanie, 
pomosty, mariny. Ale Wisłę moż-
na wykorzystać nie tylko tury-
stycznie, ale i gospodarczo.

– Także przedsiębiorcy z Tczewa 
chcą wykorzystać rzekę na po-
trzeby swoich firm – mówił mar-
szałek. – Część towarów mogłaby 
być transportowana do Gdańska 

sejmik wojewódzki obradował w tczewie

cel: PRzywRócić dolną wisłę gosPodaRce Święto ulicy już w czerwcu
w czerwcu już po raz ósmy na tczewskiej 
starówce odbędzie się ŚwIĘTo ulICy – im-
preza organizowana przez mieszkańców 
dla mieszkańców. 

Święto ulicy co roku cieszy się dużym 
zainteresowaniem tczewian bez względu 
na wiek. Działania w trakcie obchodów 
są skierowane zarówno do dzieci jak i do 
młodzieży, osób dorosłych i seniorów. każ-
dy mieszkaniec miasta może mieć wpływ 
na kształt imprezy, wystarczy włączyć się 
do działań organizacyjnych. jeśli masz 
pomysły i chęć do działania, ZgłoŚ sIĘ Do 
nas. jeśli chcesz podzielić się zaintereso-
waniami, pasjami z innymi mieszkańcami 
Tczewa, CZEkaMy na CIEBIE. uzyskasz od 
nas wsparcie merytoryczne i organiza-
cyjne. wspólnie ustalimy działania, które 
będą realizowane podczas imprezy i dzia-
łania organizacyjne które muszą być wy-
konane wcześniej, zaplanujemy niezbędne 
wydatki, przygotujemy wystrój. Im więcej 
pomysłów tym lepiej, więc nie zastanawiaj 
się dłużej. ZaPRasZaMy!

Projekt „Święto ulicy na starówce – rewi-
talizacja przez kulturę” realizowany przez 
Zarząd Miejski PkPs w Tczewie we współ-
pracy z Miejskim ośrodkiem Pomocy 
społecznej jest finansowany przez gminę 
Miejską Tczew. 

Forum Inicjatyw społecznych MoPs 
 ul. łaziennej 5, tel.  58 530 22 20.

	konkurs fotograficzny
Trwa  III edycja konkursu Fotograficznego 
„Cztery pory roku w Tczewie – kalEnDaRZ 
2017”.

na konkurs można złożyć maksymalnie 8 
zdjęć. Pula nagród to 3,5 tys. zł.

Tak jak we wcześniejszych edycjach zdjęcia 
powinny przedstawiać Tczew w czterech 
porach roku. Mogą to być fotografie przed-
stawiające ciekawe, urokliwe miejsca, ale 
też wydarzenia plenerowe, imprezy. Zdję-
cia nie muszą być wykonane w 2016 r., ale 
powinny przedstawiać stan aktualny.

Celem konkursu jest  fotograficzne przed-
stawienie walorów Tczewa, a zwycięskie 
fotografie posłużą do wykonania kalen-
darza na 2017 rok.

konkurs ma charakter otwarty. Prace 
konkursowe należy dostarczyć do urzędu 
Miejskiego (Biuro Rzecznika Prasowego) 
do 31 października 2016 r.  z dopiskiem 
„konkuRs FoTogRaFICZny”.

warunkiem wzięcia udziału w konkursie 
jest przekazanie wraz z fotografiami pod-
pisanej czytelnie karty zgłoszenia. kartę 
zgłoszenia, której wzór stanowi załącznik 
do regulaminu można pobrać w siedzibie 
organizatora lub ze strony internetowej 
www.wrotatczewa.pl

i Gdyni Wisłą. Gospodarcze wyko-
rzystanie Wisły oznacza rozwój 
ośrodków, takich jak m.in. Tczew, 
do tworzenia centrów logistycz-
nych, a co za tym idzie – setek, 
a potem tysięcy nowych miejsc 
pracy. To oznacza również podat-
ki, które będą służyć regionowi.

– Cieszę się, że Wisła ma szanse 
doczekać się konkretnych dzia-
łań, a podpisana deklaracja jest 
tego zapowiedzią – powiedział 
Mirosław Pobłocki, prezydent 
Tczewa. – Jako miasto, mamy 
osiągnięcia związane z zagospo-
darowaniem nabrzeża, ale Wisła 
powinna być w pełni wykorzy-
stana także jako arteria komu-
nikacyjna, logistyczna. Mogłaby 
być ważnym impulsem dla dal-
szego rozwoju naszego miasta 
i regionu.

Współpraca, którą zadeklarowa-
ły oba samorządy wojewódzkie, 
ma dotyczyć realizacji zadań 
dotyczących m.in.: rozwoju go-
spodarczego, bezpieczeństwa 
przeciwpowodziowego, dostęp-
ności wody i jej retencji, a tak-
że ochrony środowiska. Strony  
podejmować będą wszelkie sta-
rania na rzecz gospodarczego 
wykorzystania potencjału Dolnej 
Wisły i przywrócenia możliwości 
transportowych na Wiśle od 
Gdańska do Warszawy, zarówno 
pod kątem potrzeb wodnej że-
glugi śródlądowej i turystycznej. 
Aby umożliwić wsparcie rozwoju 

regionu Dolnej Wisły konieczne 
jest zbudowanie optymalnej 
infrastruktury transportowej ze 
szczególnym uwzględnieniem 
portów morskich i dynamiczny 
rozwój ich przeładunków, nowo-
czesnych centrów multimodal-
nych nad Wisłą pozwalających na 
integrację transportu wodnego, 
drogowego, kolejowego. W na-
turalny sposób wraz z rozwojem 
infrastruktury na Wiśle powsta-
wałyby warunki do rozwoju tury-
styki, której atrakcyjność miałaby 
ogólnoeuropejskie znaczenie ze 
względu na nowoczesność, uni-
kalność przyrodniczą i kulturową 
oraz zgodny z wymaganiami śro-
dowiskowymi charakter projek-
tów infrastrukturalnych.

Bezpieczny rozwój Dolnej Wisły 
uzależniony jest od sprawności 
systemu zabezpieczeń przeciw-
powodziowych, jak również moż-
liwości jej retencjonowania. Nie-
dopuszczalne jest, by rocznie 32 
mld metrów sześciennych wody 
Wisły spływały bezproduktywnie 
do Bałtyku. Rozwiązaniem tych 
problemów byłoby m. in. wzno-
wienie – zgodnej ze współczes-
nymi wymogami środowiskowy-
mi – prac nad kaskadyzacją tego 
odcinka Wisły, nowymi stopniami 
wodnymi, zaprojektowanie no-
woczesnej infrastruktury meliora-
cyjnej dbającej zarówno o jakość, 
jak i odpowiedni stan wody.

M.M.

Marszałkowie Mieczysław Struk i Piotr Całbecki podpisują 
porozumienie

Obradujący w Tczewie Sejmik Woj. Pomorskiego podjął deklara-
cję zmierzającą do przywrócenia Dolnej Wisły gospodarce.
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Krótko
 Nabór do Szkoły Muzycznej
Państwowa Szkoła Muzyczna I 
stopnia w Tczewie ogłasza zapi-
sy na rok szkolny 2016/2017 na: 
fortepian, akordeon, skrzypce, 
wiolonczelę, gitarę, flet, klarnet, 
saksofon, trabkę.
Podania należy składać do 31 
maja br. Kontakt: tel. 58 531 23 
51, www.psm.tczew.pl

 Dzień Dobrych Uczynków
19 maja obchodzony jest Dzień 
Dobrych Uczynków. Tego dnia 
przy Świetlicy Środowiskowo 
– Sąsiedzkiej Zarządu Miejskie-
go  Polskiego Komitetu Pomocy 
Społecznej przy ul. Zamkowej 
zbierane będą książeczki dla 
dzieci, które świetlica przekaże 
oddziałowi dziecięcemu  tczew-
skiego szpitala.
Na tych, którzy przyjdą tego 
dnia do świetlicy w godz. 12.30-
16.00 czekają miłe, niespodzian-
ki, dużo uśmiechu i atrakcji. 

Ogłoszenia
Prezydent Miasta Tczewa infor-
muje, że na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Tczewie 
(II piętro) został wywieszony 
wykaz nieruchomości grun-
towej, oznaczonej jako dział-
ka nr 67/12, obręb 10, KW nr 
GD1T/00016855/8, położonej 
w Tczewie przy ul. Targowej, 
przeznaczonej do oddania 
w dzierżawę, w części o po-
wierzchni 200 m2, w celu utwo-
rzenia miejsc postojowych.

Trzy projekty przy al. Zwycię-
stwa dotyczyły remontu scho-

dów. Już w marcu mieszkańcy 
mogli z nich korzystać. Kolejne 
zrealizowane zadania to siłownie 
pod chmurką: 
– ul. Armii Krajowej 49
– ul. Armii Krajowej nr 53–55
– ul. Hanny Hass i ul. Harcerska
– ul. Armii Krajowej 10.
Siłownie pod chmurką to bardzo 
popularne w Tczewie projekty. 
Obecnie mamy 19 takich miejsc, 
które zostały sfinansowane przez 
samorząd miasta Tczewa, a zdecy-
dowana większość z nich to projek-
ty wykonane w ramach budżetów 
obywatelskich w kolejnych latach.
Do przetargu na dostawę i mon-
tażu urządzeń zabawowych dla 
wyposażenia placów zabaw przy 

W Parku Miejskim, przy pomniku 
poświęconym ofiarom stalinizmu 
zebrali się samorządowcy mia-
sta i powiatu, duchowieństwo, 
przedstawiciele instytucji i or-
ganizacji społecznych i politycz-
nych, młodzież szkolna, harcerze, 
mieszkańcy Tczewa. 
– 13 kwietnia to bolesna data w 
naszej historii nawiązująca do od-
krycia zbrodni w Lesie Katyńskim 
– powiedział prowadzący uroczy-
stość  Krzysztof Korda, historyk, 
dyrektor Miejskiej Biblioteki Pub-
licznej. – Tego dnia w 1943 r. świat 
dowiedział się o odkryciu maso-
wych grobów polskich żołnierzy, 
o których słuch zaginął po rozpo-
częciu II wojny światowej, po zaję-
ciu wschodniej Polski przez Armię 
Czerwoną. 13 kwietnia – tego dnia 
odkryto groby polskich żołnierzy 
wymordowanych strzałem w tył 
głowy wiosną 1940 r. Zginęli w Ka-
tyniu, Charkowie, Miednoje, Twe-
rze. Do dzisiaj nie znamy wszyst-
kich miejsc pochówku. Wiemy, ze 
wśród zamordowanych ponad 20 
tysięcy byli żołnierze, policjanci, 
strażnicy graniczni, naukowcy, 
lekarze, pedagodzy, byli również 
tczewianie oraz osoby związane z 
naszym miastem.
K. Korda przypomniał nazwiska 
osób związanych z Tczewem, a 
znajdujących się na niepełnej 
jeszcze Liście Katyńskiej:
jeńcy z Kozielska: Jerzy Bąkow-
ski, Alfons Bychowski, Franciszek 
Nowicki, Alfred Popiel, Ludwik 

PAMIĘTAMy o oFIARACh KATyNIA

Redzimski, Franciszek Stani-
szewski, Zygmunt Szymkiewicz, 
Zygmunt Wojciechowski, Witold 
Wroczyński.
jeńcy z ostaszkowa: Stanisław 
Białous, Feliks Bonk, Marcin 
Duczmal, Augustyn Krajnik, Teo-
fil Krefft, Piotr Kramkowski, Paweł 
Leszczyński, Aleksander Lisowiec, 
Julian Makowski, Jan Mielcarek, 
Sylwester Nowadzki, Edward 
Okulski, Wawrzyniec Olejniczak, 
Edward Pietroń, Leon Połom, 
Leon Puchowski, Tadeusz Skalski, 
Michał Sobczak, Jan Synoradzki, 
Leon Tawdul, Jan Trzebiatowski, 
Józef Wierzbowski, Romuald Wiś-
niewski.
jeńcy ze  starobielska: Jan Cy-
bula, Tadeusz Graczyk, Teofil Kuc, 
Marian Sagański, Piotr Antono-
wicz, Wojciech Czerski, Bolesław 
Hagmajer.

jeńcy z ostaszkowa nieznani 
z imienia: Gryc, Leśniewski, Pio-
trowski.
jerzy Wierzbowski, przedsta-
wiciel Rodzin Katyńskich mówił 
m.in. o swoim ojcu - Józefie, po-
licjancie z Tczewa, który znalazł 
się wśród jeńców rozstrzelanych 
w Katyniu. Poezję ks. Jana Twar-
dowskiego i Zbigniewa Herberta 
recytowały Monika Kuchta i oli-
wia Wett, uczennice Gimnazjum 
nr 2. W imieniu kombatantów 
głos zabrał Edmund Pek, zaś w 
imieniu młodego pokolenia tcze-
wian – jakub Kruszyński, prze-
wodniczący Młodzieżowej Rady 
Miasta Tczewa. Wraz z zebranymi 
przy pomniku modlił się ks. dzie-
kan Krzysztof stoltmann.
Pod pomnikiem ofiar stalinizmu 
złożono kwiaty i zapalono znicze.

M.M.

Kwiaty  złożyli m.in. harcerze z tczewskiego hufca ZHP

Tczewianie uczcili Dzień Pamięci 
ofiar Zbrodni Katyńskiej. 

Budżet Obywatelski 2016
PIeRWSZe PRojeKTy jUż goToWe

ul. Hanny Hass i Harcerskiej oraz 
przy ul. Armii Krajowej zgłosiło 
się 3 oferentów. Trwa analizowa-
nie ofert. 
Przetarg na dostawę wraz z monta-
żem zestawów urządzeń zewnętrz-
nych do ćwiczeń fizycznych typu 
„street workout” wygrała firma 
MOVE z Gdańska. Urządzenia będą 
montowane w trzech miejscach: 
– ul. Armii Krajowej 51–53
– ul. F. Fenikowskiego
– ul. Flisaków. 
Na projekty zgłoszone do tego-
rocznego budżetu obywatelskiego 
głosowało  6748 osób, w tym 6045 
w formie papierowej i 703 – przez 
Internet. Oddano łącznie 10 538 
głosów. Do realizacji zakwalifiko-
wanych zostało 19 projektów.

M.M. Remont schodów przy al. Zwycięstwa zakończył się w marcu

Remonty schodów przy al. Zwycięstwa oraz cztery siłownie pod chmurką – to pierwsze zadania zrealizowane w ramach tegorocznego Budżetu 
obywatelskiego Tczewa. W toku są kolejne realizacje i przetargi.
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Fax 58 77 59 338
Dyżurny Straży Miejskiej  
58 77 59 371

S T R A ż  M I e j S K A  
W  T C Z e W I e

29 marca w Urzędzie Miejskim w 
Tczewie odbyła się odprawa rocz-
na Straży Miejskiej. 
Głównymi tematami były: pod-
sumowanie działań Straży 
Miejskiej w roku 2015 i omó-
wienie zadań, które będą prio-
rytetami w roku obecnym. 
W odprawie uczestniczyli funk-
cjonariusze Straży Miejskiej, kadra 
kierownicza jednostki oraz zapro-
szeni goście: Mirosław Pobłocki 
– prezydent Tczewa, sekretarz 
miasta – Katarzyna Mejna, prze-
wodniczący Rady Miasta Mirosław 
Augustyn, naczelnik Wydziału 
Prewencji KPP Mariusz cybulski, 
Przewodnicząca Komisji Polityki 
Społecznej Bożena chylicka.
Komendant Straży Miejskiej An-
drzej jachimowski przedsta-
wił wyniki pracy, jakie uzyskali 
strażnicy miejscy w roku 2015. 
Podkreślił wysoką skuteczność 
i zapewnił o profesjonalizmie 
funkcjonariuszy. 
W ubiegłym roku zarejestrowano 
w systemie ewidencji Straży Miej-
skiej 11 tys. 755 zgłoszeń. Mun-
durowi podejmowali interwencje 
związane z parkowaniem pojaz-
dów niezgodnie z obowiązują-
cymi przepisami, zaśmiecaniem 
miejsc publicznych ,spożywa-
niem alkoholu, pozostawianiem 
nieczystości po psach, a także 
wobec osób bezdomnych. Po-
nadto dbając o bezpieczeństwo 
i porządek publiczny strażnicy 
miejscy wspólnie z policjantami 
wykonywali w systemie trzyzmia-
nowym patrole na terenie nasze-
go miasta.
Komendant Andrzej jachimow-
ski przedstawił również kierunki 
działania i wskazał zadania, jakie 
czekają funkcjonariuszy w 2016 
r. W tym roku będą to przede 
wszystkim profesjonalne i kon-
sekwentne działania służące 
utrzymaniu certyfikatu w zakre-
sie standaryzacji Straży Miejskich 
i Gminnych woj. Pomorskiego – 
podwyższenie poziomu czystości 
i porządku publicznego, propa-
gowanie postaw obywatelskich 
w ramach profilaktyki szkolnej i 
pozaszkolnej wśród dzieci i mło-
dzieży, doskonalenie zawodowe 
funkcjonariuszy. 
Komendant podziękował wszyst-
kim funkcjonariuszom za dotych-
czasową pracę i zaangażowanie.

(Straż MiejSka w tczewie)

Roksana Krzemińska z Kwidzyna 
została zwyciężczynią IX olim-
piady Wiedzy o Bezpieczeństwie 
„Moje miasto, moja straż”. Drugie 
miejsce zajął Michał Śliwiński, tak-
że z Kwidzyna. Na trzecim miejscu 
znalazła się Dominika grzegowska 
z Sopotu. 
Finał konkursu odbył się w czwar-
tek 7 kwietnia w Sali Widowisko-
wej im. Lubomira Szopińskiego 
– Kinie Remus w Kościerzynie. 
Tczewskie szkoły reprezentowali: 
Wiktoria Muza (II LO w Tczewie), 
daniel Gajewski, damian Barsul 
i Robert Raszeja (Zespół Szkół 
Budowlanych i Odzieżowych w 
Tczewie). Zadaniem finalistów 
było zdiagnozowanie najważniej-
szych problemów dotyczących 
ładu i porządku oraz zaprojekto-
wanie straży miejskiej lub gmin-
nej na miarę tych wyzwań i wy-
znaczenie jej konkretnych zadań. 
Młodzi ludzie przygotowali wiele 
interesujących propozycji, czasa-
mi bardzo nowatorskich i nieco 
zaskakujących. Jedną z nich był 
pomysł przekształcenia straży 

Finał Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie

TCZeWIANIe W FINALe

miejskich w policję municypalną 
ze zwiększonymi uprawnieniami. 
Inne to między innymi: wyposa-
żanie mundurowych w kamery 
osobiste, jak również w drony. 
Do udziału w IX Olimpiadzie Wie-
dzy o Bezpieczeństwie zgłosiło 
się niemal tysiąc osób. Ostatecz-
nie w pierwszym etapie konkur-
su, który odbył się 10 grudnia 
2015 roku, do pisania testu za-

siadło 787 uczniów. Niemal dwa 
miesiące później (4 lutego 2016 
roku), w ramach drugiego etapu 
zmierzyły się 494 osoby. Spośród 
nich do finału zakwalifikowało się 
29 najlepszych. Jednym z regula-
minowych wymogów konkursu 
było złożenie autorskiego pro-
jektu do 23 marca 2016 r. Prace 
dostarczyły 23 osoby i to one 
wzięły udział w finale.

• Przewieziono 33 osoby z upo-
jeniem alkoholowym: 11 do Po-
gotowia Socjalnego w Elblągu, 
4 – do miejsca zamieszkania, 15 
– do ogrzewalni w Tczewie, 1 
– do ośrodka dla bezdomnych w 
Malborku, 1 – do policyjnej izby 
zatrzymań, 1 – do Szpitala Powia-
towego w Tczewie.
• Przeprowadzono 95 wspólnych 
patroli z funkcjonariuszami KPP.
• Dzielnicowi strażnicy miejscy 
działający na osiedlach Sucho-
strzygi i Bajkowym podjęli 30 
interwencji własnych oraz 18 
zleconych (przez administracje 
osiedli, dyżurnych SM, miesz-
kańców), nałożyli 5 mandatów 
karnych na łączną kwotę 400 zł. 
Wystawiono też 14 wezwań dla 
sprawców wykroczeń, 11 osób 
pouczono.
Na terenie Os. Garnuszewskiego 
i Zatorza dzielnicowi podjęli 9 in-
terwencji własnych oraz 29 zleco-
nych, nałożyli 4 mandaty karne 

STRAż MIejSKA W MARCU 2016 R. 
W marcu 2016 r. tczewska straż miejska odnotowała 1127 interwencji, w tym 461 zgłoszonych przez mieszkań-
ców i przedstawicieli instytucji, 224 – od operatorów monitoringu, 136 zgłoszone  przez dyżurnych Komendy 
Powiatowej Policji w Tczewie oraz 306  – to interwencje własne strażników.

na łącznie 750 zł, wystawili 5 we-
zwań dla sprawców wykroczeń 
oraz 2 osoby pouczyli. 
Na terenie Starego Miasta i Czy-
żykowa dzielnicowi podjęli 27 
interwencji własnych oraz 128 
zleconych, nałożyli 15 mandatów 
karnych na łącznie 1350 zł, wy-
stawili 22 wezwania dla spraw-
ców wykroczeń oraz 35 osób 
pouczyli. 
Interwencje dzielnicowych do-
tyczą głównie spraw porządko-
wych, spożywania alkoholu w 
miejscach publicznych, wykro-
czeń drogowych.
• Osadzeni z Aresztu Śledczego 
w Starogardzie Gd. wykonując 
prace porządkowe na terenie 
Tczewa zebrali 135 worków 
śmieci (po 120 l każdy). Zebrano 
również m.in. śmieci po osobach 
bezdomnych: koce, plastiki, starą 
odzież, garnki, poduszki oraz od-
pady wielkogabarytowe (łącznie 
2,5 przyczepy odpadów).

• Do Komendy Powiatowej Poli-
cji przekazano materiały z mo-
nitoringu dotyczące: kradzieży 
mienia (3 i 22.03), pobicia (4.03), 
zaginięcia osoby (7.03) kradzieży 
telefonu (10.03), kolizji drogowej 
(15.03), rozboju (24.03).
• Wspólnie z funkcjonariuszami 
KPP przeprowadzono działania 
pn. „Niechronieni uczestnicy ru-
chu drogowego”. Wystawiono 4 
mandaty karne.
• Przeprowadzono działania 
dotyczące egzekwowania od 
właścicieli psów niezgodnego 
z przepisami wyprowadzania 
czworonogów i sprzątania po 
nich. Przeprowadzono 35 inter-
wencji. Nałożono 4 mandaty kar-
ne (łącznie 300 zł) za niezgodne z 
przepisami wyprowadzanie psów 
oraz 3 mandaty (łącznie 150 zł) za 
niesprzątanie po psach, pouczo-
no 5 osób. 13-krotnie zgłoszono 
do schroniska informację o psach 
bez opieki.

odprawa za 2015 rok
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 Zrozumieć gospodarkę 
wodną

Fabryka Sztuk i Towarzystwo 
Żeglugi Śródlądowej Delta 
Wisły w Tczewie zapraszają na 
cykl spotkań prelekcyjno-dys-
kusyjnych „Zrozumieć gospo-
darkę wodną naszego kraju”.  
W ramach cyklu wystąpią:
30.04 – prof. dr hab. Wojciech 
Majewski, „Woda w życiu czło-
wieka, środowiska i gospodar-
ki”, „Dolna Wisła – jej znaczenie i 
wykorzystanie gospodarcze”,
28.05 – prof. dr hab. Ryszard 
Rolbiecki, „Przesłanki zagospo-
darowania drogi wodnej Dolnej 
Wisły”,
25.06 – dr inż. Jan Bogusławski, 
„Wisła – najstarszy szlak komu-
nikacyjny Polski”,
24.09 – dr Tomasz Sowiński, 
„Kaskada Dolnej Wisły – mity i 
rzeczywistość”,
29.10 – Tadeusz Wrycza, „Lodo-
łamanie – organizacja i zarzą-
dzanie akcją lodołamania na 
Dolnej Wiśle”,
30.11 – dr hab. Marek Grześ, 
prof. UMK, „Zagrożenie za-
torowe na rzekach Polski, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
Dolnej Wisły”, „Rola stopnia 
wodnego we Włocławku i pla-
nowanego stopnia Siarzewo 
w zmianie ustroju lodowego 
Wisły”.
Spotkania odbywają się o godz. 
10.00 w Fabryce Sztuk przy ul. 
30 Stycznia 4. Wstęp wolny!

	odbiór odpadów w maju
W związku z nadchodzącym 
Świętem Konstytucji 3 Maja 
(03.05.2016) oraz Świętem Bo-
żego Ciała (26.05.2016) przewi-
dujemy następujący porządek 
w odbiorze odpadów:

Odpady komunalne oraz gro-
madzone selektywnie w tym 
także odpady zielone odbie-
rane:
• 03.05.2016 – odebrane 

zostaną 04.05.2016 
• 04.05.2016 – odebrane 

zostaną 05.05.2016 
• 05.05.2016 – odebrane 

zostaną 06.05.2016 
• 06.05.2016 – odebrane 

zostaną 07.05.2016

Odpady komunalne oraz popiół 
odbierane:

• 26.05.2016 – odebrane 
zostaną 27.05.2016 

• 27.05.2016 – odebrane 
zostaną 28.05.2016.

Sugestie lokalizacji, w których 
mają stanąć stacje mieszkań-

cy Tczewa i okolic przysyłali do 
25 marca br. Zespół rowerowy 
działający przy Urzędzie Miasta, 
spośród wszystkich nadesłanych 
propozycji wyłonił pięć najbar-
dziej dogodnych dla wszystkich 
rowerzystów. Profesjonalne sta-
nowiska naprawy rowerów jesz-
cze tej wiosny zostaną zamonto-
wane w poniższych miejscach:

1. Bulwar nad Wisłą (lokalizacja 
przy kolorowych drzewach)
2. Dworzec PKP
3. rejon ul. Żwirki – fontanna 
4. Rowerodrom, Osiedle Bajko-
we
5. ul. Łazienna

– Jestem bardzo wdzięczny 
mieszkańcom za wszystkie na-
desłany pomysły. Ta inicjatywa 
jest dla nich i mam nadzieję, 
że już wkrótce dzięki miejskim 

Tczewskie Centrum Konserwacji 
Wraków Statków – nowy obiekt 
Narodowego Muzeum Morskiego 
w gdańsku – zostanie otwarte w 
czerwcu tego roku, ale już wcześ-
niej będzie się tu dużo działo. 

– Wiosną zaplanowaliśmy wizyty 
studyjne i warsztaty dla nauczy-
cieli, bo to im jako pierwszym 
chcemy pokazać nasz nowy od-
dział. – opowiada Przemysław 
Węgrzyn, zastępca kierownika 
Działu Edukacji w Narodowym 
Muzeum Morskim w Gdańsku 
– Od dawna opracowywaliśmy 
scenariusze zajęć i lekcji muzeal-
nych, dedykowanych tematyce 
CKWS. Teraz czas na ocenę na-
szych kolegów po fachu.

Na zajęciach o wrakach eduka-
torzy z NMM będą pokazywali 
uczniom warsztat pracy kon-
serwatorskiej, objaśniając, jaką 
drogę przechodzi obiekt – np. 
fragment łodzi –  wydobyty z dna 
morskiego do muzealnych gab-
lot. Uczestnicy zajęć będą mogli 
przekonać się, jakiej degradacji 
podlegają drewno i metal pod 
wodą, porównają drewno ar-
cheologiczne oraz zapiszą swoje 

Centrum Konserwacji Wraków Statków 

oTWARCIe – jUż W CZeRWCU

spostrzeżenia na kartach zadań, 
odpowiedzą sobie też na pyta-
nie czy skarb i zabytek, to jedno 
i to samo, i co należy zrobić, jeśli 
znajdzie się przedmiot mogący 
być zabytkiem historii.

Magnesem Centrum Konserwacji 
Wraków Statków będzie rozsze-
rzona rzeczywistość (AR), dotych-
czas rzadko wykorzystywana w 
muzeach. Za pomocą specjalnej 
aplikacji, dostępnej na telefony z 
systemami Android i iOS, będzie 
można dowiedzieć się czegoś 
więcej o muzealnych ekspona-

tach, wypróbować swoją wiedzę 
z danej dziedziny: np. z historii 
polskiego żeglarstwa lub tajem-
nic konserwacji. 

Podczas warsztatów, które od-
były się 16 i 23 kwietnia, Dział 
Edukacji Narodowego Muzeum 
Morskiego w Gdańsku przed-
stawił tczewskim nauczycielom 
ofertę edukacyjną Centrum Kon-
serwacji Wraków Statków.

Po prezentacji odbyła się wy-
cieczka po Centrum Konserwacji 
Wraków Statków oraz Muzeum 
Wisły. 

wiemy już, gdzie będą nowe stacje naprawy rowerów

stacjom serwisowym 
na ulice Tczewa wyje-
dzie tej wiosny jeszcze 
więcej rowerzystów 
– powiedział Mirosław 
Pobłocki, Prezydent 
Miasta Tczewa.

Stacje zafunduje i za-
montuje firma GPEC 
TCZEW. Każdy rowerzy-
sta, który będzie chciał 
skorzystać z miejskiej 
samoobsługowej stacji 
naprawy rowerów bę-
dzie miał do dyspozycji zestaw 
narzędzi (m.in. klucze, śrubokrę-
ty, łyżki do opon) oraz pompkę 
rowerową, obsługującą wszyst-
kie rodzaje zaworów. 

– Promowanie jazdy na rowerze 
jest dla nas czymś naturalnym, 
bo na co dzień wspieramy wie-
le inicjatyw rowerowych, także 
pracowników Grupy GPEC. Kilka 

lat temu założyli klub cyklistów, 
który do dziś co roku organizu-
je dalekie wyprawy rowerowe 
– wyjaśnia lucyna federowicz, 
prezes zarządu GPEC TCZEW 
– Rower to czyste powietrze, a 
czyste powietrze to większy kom-
fort życia. W misji GPEC TCZEW 
jest zapewnianie tego właśnie 
komfortu mieszkańcom Tczewa 
– dodaje. 

Mieszkańcy Tczewa wybrali miejsca, w których w najbliższym 
czasie staną profesjonalne stacje naprawy rowerów, ufun-
dowane przez gPeC TCZeW. 
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Krótko

8 kwietnia br. odbyła się w Fa-
bryce Sztuk pierwsza prezenta-
cja najnowszej publikacji józefa 
golickiego z cyklu „Fotografie”. To 
już szósta książka prezentująca za 
pomocą zdjęć najnowszą historię 
Tczewa. 

Pokaz zgromadził komplet pub-
liczności. Przybyły osoby i przed-
stawiciele instytucji, którzy udo-
stępnili do wydawnictwa swoje 
fotografie. Zjawili się również 
miejscowi oficjele, patroni i me-
cenasi publikacji.

Autor książki przypomniał ogól-
ne założenia całego cyklu. Do-
tyczyły one pomyślanego na co 
najmniej kilkanaście zeszytów, 
tomów wydawnictwa, podzie-
lonego na dwie oddzielne serie 
– „Fotografie do 1945 roku” i „Fo-
tografie po 1945 roku”. Zgroma-
dzeni z niepokojem i niecierp-
liwością oczekiwali prezentacji 
na ekranie multimedialnym fo-
tografii z najnowszej książki. 
Kilkadziesiąt kadrów zgrabnie 
i ciekawie komentowanych 
wzbudzało każdorazowo żywe 

Kolejny album J. Golickiego

TCZeW W STARyCh FoTogRAFIACh

reakcje publiczności. Uczestni-
cy imprezy mogli skonfronto-
wać swoje wspomnienia, swo-
ją pamięć z przedstawionymi 
wydarzeniami. Po zakończeniu 
pokazu wszyscy jeszcze długo 
wymieniali swoje uwagi, dys-
kutowali z autorem i prowadzili 
kuluarowe rozmowy. 

Książka „Album Tczewski. Foto-
grafie po 1945 roku – 3” składa 
się tak jak wcześniejsze zeszyty 
tego cyklu z trzech rozdziałów: 

mieszkańcy, miasto i wydarzenia. 
W publikacji wykorzystano 150 
często unikatowych zdjęć od 62 
osób i instytucji. Oprócz fotosów 
rodzinnych obejrzeć można foto-
grafie z ulic miasta, z parku, z nad 
Wisły. Wydarzeniom miejskim to-
warzyszą uroczystości szkolne, 
zakładowe i obrazy z działalności 
różnych instytucji oraz organiza-
cji. Większość zdjęć wykonano 
w latach pięćdziesiątych i sześć-
dziesiątych ubiegłego wieku.

	Majówka Rodzinna na górkach
Radny kazimierz Mokwa wraz z Fundacja 
„Zielone wzgórze”, stowarzyszeniem „gór-
ki” i Fabryką sztuk organizuje Majówkę Ro-
dzinną dla mieszkańców Tczewa. Impreza 
odbędzie się 14 maja na skwerze 750-lecia 
Miasta Tczewa, od godz. 12.00 do 24.00.

od godz. 12.00 zaplanowano gry i zabawy 
dla dzieci, turniej piłki nożnej dla dzieci, 
turniej piłki siatkowej plażowej dla doro-
słych. wystąpią: zespół „wiecznie Młodzi”, 
Tczewska Formacja szantowa, regionalny 
zespół „Burczybas”. wieczorem, do tańca 
zagra zespół „jan”. 

na uczestników majówki czeka także wiele 
innych atrakcji.

M
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Wieczór poetycki rozpoczął 
się wprowadzeniem prof. 

tadeusza linknera – historyka 
literatury, publicysty i działacza 
społecznego. „Świat bez glancu” 
– czyli świat bez połysku – to już 
piąty tomik poety, każdy z nich w 
kolejności tworzy pewną sensow-
ność i spójność. Pierwszy z nich 
„Myśli skłębione”, drugi „W drodze 
do domu”, kolejny „Wśród swoich”, 
czwarty „Parkingowe przemyśle-
nia” i „Świat bez glancu”. Tomik 
ma 6 rozdziałów, rozpoczyna się 
refleksją religijną, potem wiersze 
o miłości – traktują o życiu, wie-
rze, nadziei i miłości. Te wiersze 
są adresowane do konkretnych 
osób, znajomych, przyjaciół. 
Gdyby z każdego wiersza zabrać 
dwa wersy, to wyszłaby spójna 
filozofia życia, każdy wiersz jest 
prezentacją naszej egzystencji, 
osobistych przemyśleń.”

Na scenie laureaci konkursów 
recytatorskich z Zespołu Szkół 

PRoMocja toMiKu Poezji KaziMieRza szyManowsKiego

Katolickich – daria dang, Wik-
toria czapska-Pruszak, jakub 
lewandowski, prezentowali z 
pasją i zaangażowaniem wiersze 
K. Szymanowskiego.

Wiersze te są bardzo osobiste i w 
ustach młodych ludzi zabrzmia-
ły bardzo przekonywująco, wiele 
odwagi wymagało podzielenie 
się myślami, odczuciami z od-
biorcami. Oprawę muzyczną wie-
czoru zapewnili: laura, Anna i 
Karol Pieczewscy.

Autor podziękował wszystkim 
za pomoc w przygotowaniu to-
miku poezji, przede wszystkim 
Miejskiej Bibliotece Publicznej, a 
w tym Kociewskiemu Kantorowi 
Edytorskiemu oraz Tczewskie-
mu Towarzystwu Budownictwa 
Społecznego. Bez ich wsparcia 
nie udałoby się wydać wierszy. 
Podziękował również bohate-
rom swoich wierszy oraz prof. T. 
Linknerowi za bezcenne sugestie 

TCZEW

Tczew to nasze miasto.
To nasze słońce, księżyc i gwiazdy.
Tczew to stalowe nad Wisłą 
przęsła
i nurkujące w jej nurcie baszty. 

Tczew to legenda i nasza historia.
To nasi ojcowie i dzieci.
Tczew to tradycja, to szkoła 
morska, 
nasze miejsce na ziemi.

Tczew to przyjaciel na całe życie.
To nasza Ojczyzna i wspólny dom.
Tczew to prawdziwe nasze oblicze
I w naszych rękach jest jego los.

Pójdźmy wiec razem na naszą 
przystań,
By tam podziwiać dostojny Tczew.
By zawsze był z nami, w sercu  
i w myślach.
By wielki Posejdon od sztormów 
go strzegł.

Autor: K. Szymanowski

i rady, które wzbogaciły cały to-
mik.

Każdemu uczestnikowi spotka-
nia autor osobiście wręczył tomik 
poezji.

Na zakończenie Prezydent Tcze-
wa Mirosław Pobłocki pogra-
tulował autorowi i wręczył pióro 
oraz „Przewodnik po Polsce”, gdyż 
prywatnie Kazik przemierza setki 
kilometrów na rowerze.

M. L.

7 kwietnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. A. Skulteta odbyła się 
promocja tomiku poezji „Świat bez glancu” K. Szymanowskiego, lau-
reata nagrody Kociewskie Pióro 2014 i prywatnie kierowcy w Urzędzie 
Miejskim w Tczewie.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że 
na tablicy ogłoszeń urzędu Miejskiego w 
Tczewie (II piętro) został wywieszony wy-
kaz nieruchomości stanowiącej własność 
gminy Miejskiej Tczew, położonej na tar-
gowisku miejskim w Tczewie przy ul. Żwirki 
– boks handlowy nr 27, o pow. 21,50 m2 w 
hali nr I, oznaczonej nr działki 32/34, obręb 
5, kw gD1T/00016850/3, przeznaczonej 
do oddania w najem w drodze przetargu, w 
celu prowadzenia działalności handlowej.

Ogłoszenie
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społeczeństwo

8 kwietnia w sali Centrum Kultury 
i Sztuki odbyła się już XIII edycja 
Wyborów Miss i Mistera Złotego 
Wieku, której tytułem oraz ha-
słem przewodnim był „Festiwal 
cyrków”. Miss Złotego Wieku zo-
stała Irena Czerwińska, zaś Miste-
rem – edward Kosiński. 
julita jakubowska dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Tczewie, główny 
organizator Gali Finałowej, ser-
decznie powitała seniorów oraz 
zgromadzonych gości. Podkre-
śliła, że jest to wydarzenie o 
istotnym znaczeniu społecznym 
i kulturalnym, to propagowanie 
aktywnego, pięknego i rados-
nego przeżywania jesieni życia. 
Już 151 osób powyżej 60 roku 
życia wzięło udział w wyborach, 
odnajdując w sobie potencjał 
twórczy, siłę i talent. Na widowni 
zasiadał szczególny gość – Łucja 
szczepańska, która 13 lat temu 
zdobyła zaszczytny tytuł Miss 
Złotego Wieku. 

W Gali Finałowej wzięło udział 
dziewięcioro seniorów, 5 pań 
oraz 4 panów, którzy z dowcipem 
i radością pokazali na scenie nie 
tylko swoje zdolności aktorskie, 
ale także niesamowite poczucie 
humoru. Seniorzy podzielili się 
na dwie grupy, w pierwszej z nich 
występowali: Grażyna Urbańska, 
Zbigniew Urbański, Krystyna 
Czeczora i Edward Kosiński, któ-
rzy prezentowali scenki Cyrku 
Magik. Druga grupa to Cyrk Afro, 
w której skład wchodzili: Marian 
Ciachorowski, Irena Czerwińska, 
Ryszard Witczak, Anna Bieszka, 
Teresa Bukała. 

Cyrk Magik w swoim repertuarze 
przedstawił pokaz mima, gimna-
styczki oraz szaleństwa zabaw-
nych klaunów, z kolei w później-

„Festiwal cyrków” 

MISS I MISTeR ZŁoTego WIeKU WyBRANI

szych prezentacjach występował 
linoskoczek, sztukmistrz, żongler 
i siłacz. Cyrk Afro przedstawił 
scenkę dwóch klaunów, artystę 
scenicznego, iluzjonistkę oraz ar-
tystkę akrobatyczną. W drugiej 
scence nasi seniorzy przebrali się 
za: niedźwiedzia, tygrysa, pingwi-
na, papugę, tygrysa.

Kolejnym punktem programu 
było odtworzenie prezentacji 
filmowej pt. „Festiwal cyrków 
– przygotowania”, na którym 
nie zabrakło śmiesznych sytua-
cji w wykonaniu aktorów – se-
niorów. 

Na scenie wystąpił również zespół 
taneczny „Wiecznie Młodzi”, któ-
ry nie tylko zatańczył Paso Doble, 
ale także wraz z pensjonariusza-
mi Środowiskowych domów 

samopomocy MoPs wykonał 
marsz cyrkowy. Podczas narady 
jury, na scenie zaprezentowała 
się grupa cyrkowa Mosaic, w 
której artyści przedstawili wy-
stęp żonglerski oraz pokaz ledo-
wy. Podkładem muzycznym zajął 
się Marian Mocarski, z którym 
publiczność odśpiewała znane 
utwory. 

Jury w składzie: Janusz Zieliński 
– przewodniczący, Julita Jaku-
bowska, Bożena Szczepańska, 
Barbara Dobrowolska, Ewa Czo-
chór po długiej i burzliwej na-
radzie wybrało zwycięzców XIII 
edycji Wyborów Miss i Mistera 
Złotego Wieku 2016. 

Miss Złotego Wieku została ire-
na czerwińska, a Misterem Zło-
tego Wieku – Edward Kosiński.

M
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Miss Sztuki Cyrkowej  
– Grażyna Urbańska

Mister Sztuki Cyrkowej  
– Zbigniew Urbański

Miss Magii – Krystyna czeczora
Mister Magii – Edward Kosiński
Mister Areny Cyrkowej  

– Marian ciachorowski
Miss Iluzji – irena czerwińska
Mister Rozrywki  

– Ryszard Witczak
Miss Rozrywki – Anna Bieszka
Miss Akrobacji – Teresa Bukała

Wszyscy wyróżnieni otrzymali 
atrakcyjne nagrody, ufundowane 
przez: Prezydenta Miasta Tczewa, 
Starostę Powiatu Tczewskiego, 
firmy i organizacje tczewskie oraz 
osoby prywatne. 

Patronat Honorowy nad Wybora-
mi objął Prezydent Miasta tcze-
wa – Mirosław Pobłocki. 

Imprezę poprowadzili: jolanta 
jank i Piotr Weintz, którzy po-
rwali publiczność do wspólnej 
zabawy. Wybory Miss i Mistera 
Złotego Wieku cieszą się dużą po-
pularnością i zainteresowaniem, 
pokazują, że starość może być 
interesująca, kolorowa i atrakcyj-
na. Doświadczenia z ubiegłych 
lat wskazują, że seniorzy są go-
towi na wielkie życiowe zmiany, 
chętnie zaznaczają swoje miejsce 
w społeczności i promują złoty 
wiek.

M.L
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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: 478

liczba oddziałów: 16

przedmioty realizowane  
w zakresie rozszerzonym:
–  język polski
– język angielski
– język niemiecki
– historia
– wiedza o społeczeństwie
– geografia
–  biologia
– chemia
– fizyka
–  matematyka

języki obce: 
– angielski
– niemiecki
– francuski
– rosyjski
– hiszpański

zajęcia pozalekcyjne:
– terapia pedagogicznej
– terapia logopedyczna
– socjoterapia
– sportowe
–  koło filmowe „DKF”
– robotyka
–  gazetka szkolna „Glossa”
– zespół muzyczno-wokalny 
– biblijne
– debaty oksfordzkie
– zajęcia przedmiotowe rozwi-

jające uzdolnienia
– wyrównawcze
– samorząd szkolny

realizowane projekty:
– Open Project 2015
– Galaxy Zoo
– AIESEC 
– Analyizing the Universe
– Bezpieczna szkoła – bez-

pieczny uczeń
– Wielki Maraton Czytelniczy
– Narodowe Czytanie
– „Globe at Night”  

i „Star Count”
– Przegląd małych form tea-

tralnych
– Rok matematyki na Pomorzu 

– piknik matematyczny

TCZeWSKIe SZKoŁy PoNADgIMNAZ jALNe
Jaką szkołę wybrać? Większość gimnazjalistów z pewnością już zdecydowała. Tym, 
którzy się wahają, w podjęciu decyzji pomoże przegląd oferty tczewskich placówek 
prezentowany poniżej. Warto też odwiedzić przyszłą szkołę podczas „dnia otwartego”.

– Noc matematyki w Skłodow-
skiej

– Powiatowa konferencja dla 
nauczycieli matematyki

– projekt UG „Poznaj pracę 
biologa”

– projekt UG „Zaproś naukow-
ca do szkoły”

– udział w Jarmarku Cysterskim
– program „Zdolni z Pomorza”

14 kwietnia odbył się dzień ot-
warty szkoły, w którym wzięło 
udział 380 gimnazjalistów z te-
renu powiatu tczewskiego. Zor-
ganizowano dla nich salę gier 
logicznych, quiz historyczny i 
geograficzny, pokazy doświad-
czeń fizycznych i chemicznych, 
pracownię literacko-malarską, 
warsztaty japońskiej sztuki ori-
gami, quiz językowo-kulturowy, 
zawody piłki nożnej.

II liceum ogólnokształcące  
im. jana III sobieskiego
ul. Królowej Marysieńki 10
tel./fax: (58) 531-69-60 
www.2lotczew.superszkolna.pl
e-mail: 2losobieski@wp.pl

dyrektor: Dorota Kościjańczuk

liczba uczniów: 354

liczba oddziałów: 13

przedmioty realizowane  
w zakresie rozszerzonym:
–  j. polski
– język angielski
– język niemiecki
– historia
– wiedza o społeczeństwie
–  geografia
–  biologia
– chemia
–  matematyka
– fizyka

języki obce:
– angielski
– niemiecki
– francuski
– rosyjski
– hiszpański 

zajęcia pozalekcyjne:
– szkolne koło Caritas
– szkolny klub filmowy,
– historyczne
– regionalne
– turystyczno-krajoznawcze
– dyskusyjne
– astronomiczne
– fotograficzne
– biologiczno-chemiczne
– recytatorsko-artystyczne

realizowane projekty:
– kosmiczna edukacja

– historia regionalna
– obserwacje astronomiczne
– wyprawy krajoznawcze
– wycieczki
– noce filmowe
– lekcje w plenerze

Zespół szkół katolickich  
im. św. jadwigi królowej
ul. Wodna 8
tel. (58) 531-36-09
www.katolik.tczew.pl
e-mail: sekretariat@katolik-tcz.pl

dyrektor: ks. Krzysztof Niemczyk

liczba uczniów: 60

liczba oddziałów: 3

przedmioty realizowane  
w zakresie rozszerzonym: 
– język polski
– język angielski
– język niemiecki
– historia
– wiedza o społeczeństwie
– geografia
– biologia
– chemia
– fizyka
– matematyka 
– informatyka

języki obce: 

Co roku w lutym maturzyści tańczą na tczewskiej starówce poloneza
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– angielski 
– niemiecki 
– hiszpański 
– francuski 
– rosyjski

zajęcia pozalekcyjne:
– wokalne
– fotograficzne
– taneczne
– filmowe
– teatralne
– recytatorskie
– przyrodnicze
– historyczne
– językowe
– astronomiczne 
– ICT
– robotyka
– warsztaty dziennikarskie
– opieka doradcy zawodowego
– wykłady uniwersyteckie z 

nauczycielami akademickimi
– współpraca z wyższymi 

uczelniami
– szkolne obozy sportowe i 

wycieczki zagraniczne
– chór
– zajęcia sportowe

dzień otwarty szkoły: 13 maja

Zespół szkół Ekonomicznych 
im. ks. janusza st.Pasierba
ul. Gdańska 17
tel. (58) 531-46-24
www.zse.tcz.pl
e-mail: poczta@zse.tcz.pl

dyrektor: Jerzy Cisewski

liczba uczniów: 702

liczba oddziałów: 24

zawody:
–  technik ekonomista
–  technik hotelarstwa 
–  technik handlowiec
–  technik żywienia  

i usług gastronomicznych
–  technik organizacji reklamy

przedmioty realizowane 
w zakresie rozszerzonym: 
– język polski
– geografia
– język angielski
– biologia
– informatyka
– matematyka

języki obce: 
– angielski 
– niemiecki 

zajęcia pozalekcyjne:
–  gastronomiczne
– obsługi konsumenta
– hotelarskie
–  informatyczne
–  grafika komputerowa
– Klub europejski
– taneczne
– teatralno-muzyczne

– konsultacje maturalne  
i zawodowe

realizowane projekty:
– Nowe Horyzonty – zwięk-

szenie szans uczniów na 
Europejskim Rynku Pracy 
– zagraniczne praktyki zawo-
dowe w Anglii (Plymouth)

– praktyka zagraniczna 
– szkoła zdobywania nowych 
doświadczeń i szans na rynku 
pracy – zagraniczne praktyki 
w Portugalii (Lizbona)

kursy:
– obsługa wózków widłowych
– obsługa kas fiskalnych
– baristyczny
– zajęcia z native speakerem

Zespół szkół  
Rzemieślniczych i kupieckich 
im. księcia sambora II
ul. Czyżykowska 17 
tel. (58) 531-05-17 
www.zsrik.org
e-mail: zsrik@wp.pl
www.facebook.com/zsriktczew

dyrektor: Irena Jędrzejewska 

liczba uczniów: 352

liczba oddziałów: 17

Szkoły dla młodzieży:

technikum nr 2 (4-letnie)

zawody:
–  technik geodeta
–  technik kelner
–  technik obsługi turystycznej
–  technik technologii żywnośći

Zasadnicza szkoła  
Zawodowa nr 2 (3-letnia)

zawody:
–  kucharz
–  piekarz
–  cukiernik
– sprzedawca
–  stolarz
– fryzjer

– blacharz samochodowy
–  inne zawody rzemieślnicze

Szkoły dla dorosłych  
(w formie zaocznej):

liceum ogólnokształcące  
dla dorosłych (2-letnie)  
dla absolwentów ZSZ

liceum ogólnokształcące  
dla dorosłych (3-letnie)  
dla absolwentów gimnazjum

przedmioty realizowane  
w zakresie rozszerzonym: 

(w technikum i liceum ogólno-
kształcącym dla dorosłych)

– język angielski
– geografia

języki obce: 
– angielski
– niemiecki

zajęcia pozalekcyjne:
– gastronomiczne
– turystyczne
– informatyczne
– fotograficzne 
– ekonomiczne

Zespół szkół Technicznych  
w Tczewie im. komandora 
antoniego garnuszewskiego
ul. Parkowa 1
tel./fax (058) 531-00-15
www.zst.etczew.eu
e-mail: szkola@zst.etczew.eu

dyrektor: Czesław Roczyński

liczba uczniów: 440

liczba oddziałów: 19

technikum (4-letnie) 

zawody wraz z przedmiotami 
realizowanymi  
w zakresie rozszerzonym:

– technik informatyk 
(matematyka, j. angielski)

– technik cyfrowych procesów 
graficznych  
(informatyka, j. angielski)

– technik elektryk 

(geografia, j. niemiecki)
– technik pojazdów  

samochodowych 
(geografia, j. niemiecki)

– technik mechanik – użytko-
wanie obrabiarek skrawa-
jących CNC (informatyka, j. 
angielski)

– technik mechatronik (infor-
matyka, j. angielski)

Zasadnicza szkoła  
Zawodowa (3-letnia)

–  mechanik pojazdów  
samochodowych

–  elektromechanik pojazdów 
samochodowych

języki obce: 
– angielski 
– niemiecki

zajęcia pozalekcyjne:
– strzeleckie
– fotograficzne
– sportowe
– dziennikarskie

realizowane projekty:
– Szkoła + biznes

Zespół szkół Budowlanych 
i odzieżowych im. Henryka 
sienkiewicza
ul. Bałdowska 19
tel. 58 531-05-66
www.zsbio.tcz.pl
e-mail: zsbio@wp.pl

dyrektor szkoły:  
Elżbieta Tamara Małecka

liczba uczniów: 406

liczba oddziałów: 17

technikum (4-letnie)

zawody:
–  technik budownictwa z inno-

wacją pedagogiczną ochrona 
przeciwpożarowa obiektów 
budowlanych

–  technik logistyk z innowacją 
pedagogiczną logistyka 
miejska

–  technik spedytor z innowacją 
pedagogiczną obsługa celna

–  technik usług fryzjerskich 
(biologia, j. niemiecki)  
z innowacją pedagogiczną 
kreowanie wizerunku

–  technik urządzeń sanitarnych

przedmioty realizowane 
w zakresie rozszerzonym: 
– język angielski
– język niemiecki
– matematyka
– geografia
– biologia

Zasadnicza szkoła  
Zawodowa (3-letnia)

klasa wielozawodowa:
–  mechanik pojazdów  

Boisko sportowe przy Zespole Szkół Budowlanych i Odzieżowych
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samochodowych
– murarz-tynkarz
– ślusarz
– piekarz
– cukiernik
– stolarz
– cieśla
– dekarz
– fryzjer
– krawiec
– elektryk
– sprzedawca

języki obce: 
– angielski 
– niemiecki
– hiszpański (dla chętnych)

zajęcia pozalekcyjne:
–  przygotowanie do matury
–  przygotowanie do egzami-

nów zawodowych 
– rekreacyjno-sportowe
–  szachowe 
–  historyczne
– kreowanie wizerunku
– zdrowy styl życia
–  wolontariat
– język hiszpański
– fitness
– taniec i aerobik

26 kwietnia odbył się dzień 
otwarty szkoły. Odwiedzający 
wzięli udział w konkursach, 
warsztatach, pokazach m.in. 
wizażu i stylizacji, fryzjerskim, 
turnieju gry FIFA, piłki nożnej i 
siatkowej.

Zespół Placówek Specjalnych w 
Tczewie zajmuje się dziećmi, mło-
dzieżą i dorosłymi w wieku od 2,5 
do 25 roku życia. 

W ramach ZPS funkcjonuje 
Przedszkole Specjalne, Szkoła 
Podstawowa, Gimnazjum, Zasad-
nicza Szkoła Zawodowa, Szkoła 
Specjalna Przysposabiająca do 
Pracy, Ośrodek Rewalidacyjno-
Wychowawczy oraz Grupy Wy-
chowawcze.

Podopieczni placówki to wy-
chowankowie, uczniowie oraz 
uczestnicy zarówno z upośledze-
niem umysłowym (w stopniu lek-
kim, umiarkowanym, znacznym 
i głębokim), ale także w normie 
intelektualnej, z niepełnospraw-
nościami sprzężonymi, z auty-
zmem, zespołem Aspergera i in.

Zgodnie z indywidualnymi moż-
liwościami oraz potrzebami pla-
cówka proponuje bogatą ofertę 
różnorodnych form rewalidacji i 

Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie 

NoWe oDDZIAŁy, NoWA oFeRTA

terapii, realizowanych w specja-
listycznych, doskonale wyposa-
żonych gabinetach przez wyso-
ko wykwalifikowaną kadrę, są to 
m.in.: fizjoterapia, gimnastyka 
korekcyjna, masaż i hydromasaż, 
logopedia, neurologopedia, tera-
pia korekcyjno-kompensacyjna, 
Integracja sensoryczna, terapia 

behawioralna, terapia Biofee-
dback, Tomatis, stymulacja w Sali 
Doświadczania Świata, dogotera-
pia, psychoterapia, socjoterapia, 
muzykoterapia, terapia Watsu, 
rehabilitacja na basenie i in. 

szkoła adresuje swoją ofertę 
nie tylko do rodziców dzieci z 

niepełnosprawnością intelek-
tualną. Tworzone są nowe od-
działy dla dzieci z autyzmem i 
zespołem Aspergera na każdym 
poziomie edukacyjnym, począw-
szy od najmłodszych czyli eduka-
cji przedszkolnej.

W nowym roku szkolnym tj. od 
września 2016 roku planujemy 
otwarcie klas dla dzieci z auty-
zmem i zespołem Aspergera re-
alizujących podstawę programo-
wą szkoły ogólnodostępnej.  

Rodzicu, jeśli Twoje Dziecko jest 
niepełnosprawne w różnym stop-
niu i zakresie, jeśli ma autyzm czy 
zespół Aspergera bądź po prostu 
potrzebuje jakiejkolwiek specjali-
stycznej rewalidacji i opieki, pro-
ponujemy swoją pomoc. 

Przyjdź, zapoznaj się z naszą ofer-
tą edukacyjną i terapeutyczną. 

już teraz zaczynamy rekruta-
cję... ZAPRAsZAMy!

(informacja i zdjęcie: zPS w Tczewie)

Centrum kształcenia  
Zawodowego „nauka”
ul. Warsztatowa 4
tel. (58) 721-70-46
tel. kom. 660-681-360 
www. nauka.etczew.eu
e-mail: ckz.nauka@wp.pl

dyrektor:  
Maria Wasiewicz- Galińska 

Zasadnicza szkoła Zawodowa

liczba uczniów: 105

liczba oddziałów: 5

zawody:
–  mechanik samochodowy,
–  kucharz
–  ogrodnik
–  fryzjer
– sprzedawca 
– inne wg zapotrzebowania

kursy:
– wizażu i stylizacji
– cukiernictwa

języki obce: 
– niemiecki
– angielski

zajęcia pozalekcyjne:
– doradztwo zawodowe
– językowe
– sportowe
– aikido

liceum ogólnokształcące  
dla dorosłych

informacje dotyczą roku 
szkolnego 2015/2016. 

liczba uczniów: 202

liczba oddziałów: 10

przedmioty realizowane  
w zakresie rozszerzonym: 

– język angielski
– język niemiecki
– historia
– matematyka 
– biologia
– geografia

kursy:
– przygotowanie do matury

języki obce: 
– niemiecki
– angielski

zajęcia pozalekcyjne:
– doradztwo zawodowe

Policealne studium Zawodowe 
dla dorosłych

liczba uczniów: 30

liczba oddziałów: 3

zawody:
–  technik usług kosmetycz-

nych
– technik administracji
–  technik BHP
– florysta
– opiekun osoby starszej
– opiekun w domu pomocy 

społecznej
– opiekunka środowiskowa
– asystent osoby 

niepełnosprawnej

kursy:
– wizażu i stylizacji rzęs
języki obce: 
– angielski
zajęcia pozalekcyjne:
– doradztwo zawodowe
– wychowawca wypoczynku
– zagęszczanie brwi i rzęs
– stylizacja i wizaż

Medyczne studium Zawodowe
liczba uczniów: 137
liczba oddziałów: 10
zawody:
–  opiekun medyczny
–  opiekunka dziecięca
– technik masażysta
– higienistka stomatologiczna 
– terapeuta zajęciowy
– ortoptystka
– technik ortopeda
– technik farmaceutyczny
– technik elektroradiolog
kursy:
– rejestratorka medyczna
– terapeuta ds. uzależnień
– specjalista ds. dietetyki
języki obce: 
– niemiecki
– angielski
– migowy
zajęcia pozalekcyjne:
– doradztwo zawodowe
– fitness.
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Gospodarka

ul. Obrońców Westerplatte 3 w Tczewie
tel. 58 777 53 41/42/43, fax. 58 777 53 43
e-mail: info@dp.tczew.pl, www.dp.tczew.pl, www.facebook.com/dptczew, www.twitter.com/DPTczew

Dom PrzeDsiębiorcy w tczewie
Program współfinansowany 
przez Unię Europejską  
z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego  
oraz Gminę Miejską Tczew

Projekt Domu Przedsiębiorcy 
zakładał stymulowanie rozwo-

ju mikro, małej i średniej przedsię-
biorczości, tworzenie warunków 
oraz możliwości rozpoczęcia, 
kontynuowania lub rozwijania 
działalności gospodarczej. 

W ramach projektu powstała 
powierzchnia biurowo-usługo-
wa dla nowych firm. Początki 
bywają trudne… nie inaczej 
było w przypadku Inkubatora 
przedsiębiorczości, który był do-
tąd nieznany w naszym mieście i 
powiecie. Pierwsze firmy zagości-
ły w nim we wrześniu 2011 roku. 
Również strefa coworkingu nie 
miała łatwego startu i musiało 
minąć trochę czasu nim ta for-
ma wspierania początkującego 
biznesu stała się popularna i 
poszukiwana. Obecnie w naszej 
strefie coworkingu gościmy 6 
podmiotów.

Dom Przedsiębiorcy to jednak 
nie tylko inkubator i coworking, 
to także konsultacje, spotkania 
i szkolenia. Najstarszym cyklem 
spotkań jaki został zapoczątko-
wany w Domu Przedsiębiorcy 
to „Kobiety biznesu”. Jak dotąd 
odbyło się już ponad 20 spotkań, 
a obecnie rozpoczęła się I Aka-
demia Kobiet biznesu. Dlaczego 

5 lat działalności doMu PRzedsiębioRcy w tczewie…

kobiety? Z wielu naszych badań 
i doświadczeń wynika, że znacz-
niej trudniej w rozpoczęciu dzia-
łalności mają właśnie Panie. 

W naszym powiecie kobiety sta-
nowią większą grupę osób bez-
robotnych i często po bezsku-
tecznych poszukiwaniach pracy 

decydują się na rozpoczęcie włas-
nej działalności. Ponadto jak do-
wodzą spotkania kobiet biznesu, 
relacje zawiązywane przez panie 
często procentują w przyszłości 
i przynoszą nowe kontakty bi-
znesowe oraz konkretne zamó-
wienia… Można?! Potwierdza to 

liczba firm prowadzonych przez 
kobiety w inkubatorze przedsię-
biorczości, obecnie było ich już 
8 z 23 podmiotów. Wiele z nich 
prowadzi działalność na terenie 
naszego miasta i okolic. Biznes 
kobiet ma w Domu Przedsiębior-
cy pełne wsparcie i dzięki nowej 

15 kwietnia minęło 5 lat od rozpoczęcia działalności Domu Przedsiębiorcy w Tczewie. Projekt został sfinansowa-
ny przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przebudowa obiektu trwała 
blisko 1,5 roku i obejmowała gruntowną modernizację budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 3. Przebudowa 
obiektu wraz z jego wyposażeniem kosztowała 2 ml 960 tys. zł, a dofinansowanie wyniosło 1 mln 815 800 zł. 
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perspektywie na lata 2014-2020, 
być może uda się te pasje oraz 
inne działania jeszcze skuteczniej 
wspierać i rozwijać. 

Kolejnym działaniem, które spot-
kało się z uznaniem przedsiębior-
ców były konkursy adresowane 
do przedsiębiorców. Pierwsza 
edycja pn. „Rzemieślnik Roku” 
skierowana była do mikroprzed-
siębiorstw – rzemieślników. 
Obecnie mieliśmy już 4 edycje 
tego konkursu! Kolejna V już na 
jesieni! Równolegle do konkursu 
dla firm organizujemy konkurs 
dla młodzieży ponadgimnazjal-
nej „Mój Biznesplan”, w którym 
młodzież może wykazać się 
wiedzą, kreatywnością i znajo-
mością zagadnień związanych z 
przedsiębiorczością. W 2013 roku 
zapoczątkowaliśmy spotkania z 
grą Cashflow, które później za-
początkowały I turniej Cashflow. 
Spotkania z młodzieżą wrosły już 
na stałe w nasz kalendarz spot-
kań i cyklicznie przyciągają mło-
dzież szkół ponadgimnazjalnych. 
Na spotkaniach przekazujemy 
młodzieży wiedzę, umiejętności 
i informacje nie tylko z zakresu 
przedsiębiorczości. 

Dom Przedsiębiorcy to także 
szkolenia, warsztaty i konsultacje 
dla przedsiębiorców (prawnych, 
podatkowych oraz funduszy unij-
nych). Tematyka jaką poruszamy 
podczas szkoleń jest podyktowa-
na bieżącym zapotrzebowaniem 
przedsiębiorców, staramy się do-
pasowywać ją do realnych po-
trzeb i wszelkich sugestii naszych 
klientów. Staramy się wspierać 
startupy jak i firmy już działające 
na naszym rynku.  

Dom Przedsiębiorcy służy rów-
nież przedsiębiorcom poprzez 
komórkę ewidencji działalności 
gospodarczej – systemu CEIDG. 
To tutaj każdy może założyć lub 
zmienić wpis swojej firmy, do-
konać wszelkich zmian związa-
nych z rejestracją firmy. Mieści 
się tu także Biuro Wspierania 
Przedsiębiorczości, w którego 
zakresie jest m. in. wydawanie 
zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych dla sklepów i 
lokali gastronomicznych. A po-
nadto prowadzone są działania 
związane z marketingiem go-
spodarczym miasta i promocją 

terenów inwestycyjnych. Każdy 
z przedsiębiorców może również 
skorzystać z oferty Pomorskiego 
Funduszu Pożyczkowego – sieci 
PCI, działającego w ramach 1 z 
4 punktów na terenie naszego 
województwa. Naszymi stałymi 
partnerami jest Regionalna Izba 
Gospodarcza Pomorza oraz Pra-

codawcy Pomorza, a także Cech 
Rzemiosł Różnych w Tczewie.

Wielu działań nie udałoby się 
wdrożyć i prowadzić po dziś 
dzień, gdyby nie zaangażowanie 
naszych partnerów, konsultan-
tów i doradców oraz osób ściśle 
współpracujących w Domu Przed-

siębiorcy. Dziękujemy za wspar-
cie oraz pomoc w prowadzeniu 
działań związanych z promocją 
przedsiębiorczości na naszym 
terenie. Dziękujemy również na-
szym klientom, którzy inspirują 
nas do dalszych działań i rozwoju 
usług otoczenia biznesu.

dom Przedsiębiorcy w licz-
bach:
23 – firmy, które skorzystały z in-

kubatora przedsiębiorczości: 
5 – w formie sp. prawa handlo-

wego
18 – w formie ind. działalności 

gosp.
5 – podmiotów zakończyło dzia-

łalność
18 – podmiotów nadal funkcjo-

nuje na rynku
16 – miesięcy - średni okres in-

kubacji: 
34 – firmy skorzystały ze strefy 

coworkingu

Klienci domu Przedsiębiorcy: 

Rocznie obsługujemy około 3 tys. 
przedsiębiorców, doliczając spot-
kania, konsultacje, szkolenia oraz 
klientów naszych to otrzymamy 
blisko 5 tys. odwiedzin.

Szacujemy, że od początku istnie-
nia Domu Przedsiębiorcy odwie-
dziło nas 26 tys. osób.

Ponad 120 spotkań, szkoleń, se-
minariów, warsztatów, z których 
skorzystało około 1000 osób i 
firm.

Według szacunków z bezpłat-
nych konsultacji w Domu Przed-
siębiorcy skorzystało co najmniej 
1000 osób.

Wyróżnienia i nagrody, związa-
ne z działalnością domu Przed-
siębiorcy:

– 2015 r. w konkursie Regional-
nej Izby Gospodarczej Pomorza 
– Gmina Przyjazna Przedsiębior-
com spośród nominowanych w 
kategorii gmin miejskich i miej-
sko-wiejskich

– 2014 r. Regionalnej Izby Go-
spodarczej Pomorza w kategorii: 
aktywność na rzecz przedsiębior-
ców

– 2014 r. Miasto Tczew otrzyma-
ło tytuł „Gmina na 5” zajmując 4 
miejsce wśród 649 gmin przeba-
danych przez studentów war-
szawskiej SGH.
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Środowisko

Urząd Miejski w Tczewie – Wydział Spraw Komunalnych
83-110 Tczew, ul. 30 Stycznia 1, tel./fax (058) 77 59 447, www.pee.tczew.pl, e-mail: pee@um.tczew.pl

Celem kampanii jest promocja 
zdrowego stylu życia i komunikacji 
rowerowej. Zaczęło się w 2014 r. od 
23 gdańskich szkół. W II edycji było 
już dwa razy więcej szkół i sześć 
razy więcej uczestników. Kampa-
nię doceniła Federacja Organizacji 
Rowerowych Pomorza przyznając 
jej nagrodę Srebrnej Szprychy za 
pierwszą i Złotej Szprychy za drugą 
edycję. Nadszedł czas na III edycję, 
w której za przykładem Gdańska idą 
inne duże miasta: Warszawa, Wroc-
ław, Gdynia, Sopot, Zamość, Lublin, 
Tczew i Elbląg. Ich przedstawiciele 
uczestniczyli 6 kwietnia w Gdańsku 
w konferencji prasowej inaugurują-
cej tegoroczną kampanię. 
Miasto Gdańsk opracowało dzien-
niki rowerowe i plakaty Rowero-
wego Maja. Uczniowie, którzy 
przyjadą do szkoły w sposób ak-
tywny np. na rowerze lub rolkach 
otrzymają dwie naklejki. Jedną 
przykleją w rowerowym dzienni-
ku, a drugą na klasowym plakacie 
Rowerowego Maja. Dzięki temu 
będzie można zliczyć liczbę po-
dróży. Zadbają o to nauczyciele. 
Rywalizują uczniowie, klasy oraz 
szkoły, dlatego nagrody przewi-
dziano na poziomie indywidu-
alnym, klasowym i szkolnym. O 
wyniku szkoły lub klasy zadecy-
duje liczba przyjazdów do szkoły 
na rowerze w stosunku do liczby 
uczniów w szkole lub klasie. 
Edycja 2016 w Tczewie
Zgłoszeni uczestnicy:
1751 uczniów klas 0-VI czyli 37% 
ogółu uczniów w tej grupie wie-
kowej.
W kampanii „Rowerowy Maj” we-
zmą udział 3 szkoły: 
	sportowa szkoła Podstawo-

wa nr 2
	 szkoła Podstawowa nr 11
	szkoła Podstawowa nr 7
• Kampania trwa 18 dni – od 4 

do 31 maja 2016 r.
• Celem kampanii jest promo-

cja zdrowego stylu życia i ko-

munikacji rowerowej wśród 
uczniów i nauczycieli szkół 
podstawowych – udział wziąć 
może każdy, kto uczy się lub 
pracuje w szkole

• Liczy się każdy przejazd do 
szkoły wykonany aktywnie na 
kółkach: rowerem, hulajnogą, 

W TCZeWIe RUSZA KAMPANIA „RoWeRoWy MAj”
Ponad 200 szkół i przedszkoli oraz 
77 tysięcy uczestników w dzie-
więciu polskich miastach weźmie 
udział w trzeciej edycji kampanii 
Rowerowy Maj. jej pomysłodaw-
cą i honorowym ambasadorem 
jest Miasto gdańsk. już od 4 maja 
dzieci i młodzież wyruszą do szkół 
i przedszkoli na rowerach, hulaj-
nogach i rolkach.

rolkami, deskorolką… nawet, 
jeśli stanowi on tylko ostatni 
odcinek drogi.

• Wyniki: o wyniku szkoły lub klasy 
decyduje liczba przyjazdów do 
szkoły na rowerze w stosunku 
do liczby wszystkich uczniów w 
danej szkole lub klasie.

• Nagrody: formuła kampanii 
przewiduje nagrody indywi-
dualne dla aktywnych uczest-
ników, nagrodę dla najlepszej 
klasy w szkole i najlepszej 
szkoły w mieście.

Źródło: http://www.rowerowyg-
dansk.pl
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Sceny z życia międzywojennego Tczewa

ogŁoSZeNIA I ReKLAMy

Historia

Napewno myli się, kto mnie-
ma, iż odbiorcy na tacy do 

interesu przyniesieni mu będą. 
Każdy musi sobie klientelę sam 
zjednać w sferach zdolnych do 
zakupów całową i stałą rekla-
mę ogłoszeniową w naprawdę 
poczytnym „Gońcu Pomorskim” 
[zachowano oryginalną pisow-
nię] – w taki sposób wydawca 
popularnej gazety w między-
wojennym Tczewie zachęcał 
potencjalnych oferentów do 
reklamowania swoich towarów 
i usług. Zatem przyjrzyjmy się 
treściom reklam, które pojawiły 
się na tej samej stronie, co wy-
żej przywołane ogłoszenie:

•	 zakład gastronomiczny przy 
ul. Dworcowej (obecnej 
Wyszyńskiego) oferował wy-
jątkowe menu – świeże kiszki,

•	 właściciel sklepu obuw-
niczego „Fortuna” przy ul. 
Podgórnej zachęcał do zaku-
pu eleganckiego, dobrego i 
taniego obuwia,

•	 Żądajcie wszędzie tylko ob-
casy gumowe Globus – takim 
hasłem Bernard Brzozowski 
wręcz wzywał do zakupów w 
Centrali Obuwia i Skór. Jego 
skład znajdował się na Rynku 
pod numerem 17 (obecnie 
plac Hallera).

Obok reklam pojawiły się rów-
nież ogłoszenia o:

•	 wakacie na stanowisku ste-
notypistki. Wśród wymagań 
wskazano na znajomość ję-
zyka polskiego i niemieckie-
go oraz praktykę „sądowo-
adwokacką”,

•	 corocznym bazarze, z któ-
rego dochód przeznaczony 
był na potrzeby szpitala św. 
Wincentego a Paulo (nieist-
niejącego już obiektu przy 
obecnej ul. Ściegiennego),

•	 amatorskim przedstawieniu 
teatralnym i zabawie ta-
necznej, na które zapraszało 
Towarzystwo Powstańców i 
Wojaków.

Dodać należy, iż przytoczone 
ogłoszenia i reklamy ukazały się 
w wydaniu „Gońca Pomorskie-
go” z 2 października 1927 roku.

M. K.
FabryKa SztuK

Fabryka Sztuk zaprasza  
21 maja w godz. 19.00-00.00 
na Europejską Noc Muzeów w 
klimacie lat dwudziestych. Za-
powiada się niezwykle stylowo: 
koncerty retro i występ gwiazdy 
wieczoru: Barbary lewickiej 
Wójcik (sopran), dariusza s. 
Wójcika (bas) i Rafała le-
wandowskiego (fortepian), 
charleston w wykonaniu studia 
tańca stAKAto, pokaz mody 
przygotowany przez Zespół 
szkół Budowlanych i odzieżo-
wych w Tczewie, widowiskowe 
efekty iluzjonistyczne, liczne 
konkursy. Z całą pewnością 
płeć piękną zainteresuje salonik 
mody i urody. Będzie można 
zapozować przy tematycznej 
fotościance, wziąć udział w 
warsztatach tanecznych, czy też 
podczas spacerów historycz-
nych poznać kryminalne zagad-
ki międzywojennego Tczewa. 
Miasteczko gier plenerowych, 
zabawy cyrkowe, które przero-
dzą się w warsztaty żonglerki, 
manipulacji przedmiotami i 
ekwilibrystyki oraz etiudy kugla-
rzy – to kolejne atrakcje Nocy 
Muzeów. Dzieci zobaczą na 
czym polega gra w serso, jojo, 
toczenie kółka, a także wezmą 
udział w warsztatach plastycz-
nych. Chwila wytchnienia dla 
milusińskich – to kącik czytelni-
czy z Kubusiem Puchatkiem.

Odwiedzający będą mogli 
zwiedzić wystawę historyczną 
pod Honorowym Patronatem 
Prezydenta RP Andrzeja Dudy 
„20 lat wolności. Tczew 1920-
1939” oraz inne ekspozycje. 

organizatorzy zachęcają do 
wzięcia udziału w konkursie 
na strój inspirowany modą lat 
20. i 30. Najbardziej stylo-
wa osoba, która odwiedzi 
fabrykę sztuk w Noc Muzeów, 
wygra przejażdżkę zabytko-
wym cadillakiem. 

Partnerami wydarzenia są: 
Dawny Tczew, Miejska Bibliote-
ka Publiczna w Tczewie, Zespół 
Szkół Budowlanych i Odzieżo-
wych w Tczewie.

Wstęp wolny!

FABRyKA SZTUK ZAPRASZA NA WySTAWĘ 
„20 LAT WoLNoŚCI. TCZeW 1920-1939”  
PoD hoNoRoWyM PATRoNATeM  
PReZyDeNTA RP ANDRZejA DUDy

Reklamy w „Gońcu Pomorskim”

noc Muzeów
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Wydarzenia

Dzięki zaproszeniu fabry-
ki sztuk skorzystali z niej 

uczniowie szkół ponadgim-
nazjalnych w Tczewie. Zajęcia 
składały się z części teoretycz-
nej i warsztatowej. Uczestnicy 
zapoznali się z historią Żydów 
w Polsce oraz ich kulturą. Obej-
rzeli fragment filmu w języku 
jidysz, dowiedzieli się o zaso-
bach archiwalnych dostępnych 
w internecie. W programie zajęć 
znalazła się analiza tekstu źród-
łowego oraz opis archiwalnych 
zdjęć. Warsztaty przeprowa-

PInokIo – spektakl dla dzieci 
Wykonawca: Teatr Baj Pomorski 
z Torunia

9 maja (poniedziałek)  
godz. 09:00 i 11:30 
Bilety: 12 zł

PRojEkT akino
Zestaw Filmów Krótkich  
dla przedszkoli

11 maja (środa) godz. 10.00 
Bilety: 5 zł

The Metropolitan Opera: live in HD

MaDaME BuTTERFly Puccini
14 maja (sobota) godz. 18:55 
Bilety: normalny: 40 zł, ulgowy: 
35 zł, karnet na wszystkie trans-
misje: 330 zł

jak sIĘ koCHają w nIŻsZyCH 
sFERaCH – komedia
Występują: Grażyna Wolszczak, 
Andżelika Piechowiak, Piotr 
Polk, Rafał Królikowski, Piotr 
Cyrwus 
Wykonawca: TEATR KAMIENICA 
z Warszawy 
15 maja (niedziela) godz. 16:00  
Bilety: dół sali: 80 zł, góra sali: 70 zł

kaRlsson Z DaCHu – poranki filmowe
22 maja (niedziela) godz. 11:00 
Bilety: 5 zł

Fabryka Sztuk zaprasza do wzięcia 
udziału w Pchlim Targu, który już 
tradycyjnie odbędzie się w pierw-
szą niedzielę czerwca na placu 
hallera i ulicach przyległych.
Tegoroczny jarmark staroci bę-
dzie mieć miejsce 5 czerwca w 
godzinach od 10.00 do 17.00. 
Handel pod chmurką umilą: wy-
stępy animatorów, muzyka na 
żywo, warsztaty plastyczne oraz 
konkursy dla dzieci i dorosłych. 

Celem Pchlego Targu jest umoż-
liwienie sprzedaży lub wymiany 
przez osoby prywatne rzeczy 
używanych bądź niepotrzeb-
nych (książek, płyt, gier kompu-
terowych, zabawek dla dzieci, 
filmów, antyków, galanterii do-
mowej, wyrobów dekoracyjnych, 
biżuterii, aparatów fotograficz-
nych i ich części, instrumentów 
muzycznych i ich części, rekwi-
zytów wojskowych, drobnego rę-
kodzieła, przedmiotów kolekcjo-
nerskich). W targu nie mogą brać 
udziału firmy i osoby prowadzące 
działalność gospodarczą w tym 
zakresie. Udział w wydarzeniu 
jest bezpłatny.

ABc wystawcy:

1. Zapoznanie się z regulami-
nem dostępnym na stronach 
internetowych: www.pchli-
targ.tczew.pl oraz www.fa-
brykasztuk.tczew.pl.

Pchli targ 2016
do 3 czeRwca czeKaMy na zgłoszenia

2. Wypełnienie i podpisanie 
formularza zgłoszenia (do-
stępnego na ww. stronach 
internetowych i w siedzibie 
głównej Fabryki Sztuk).

3. Złożenie formularza do 3 
czerwca w Fabryce Sztuk 
przy ul. 30 Stycznia 4 (pokój nr 
204), pocztą na adres Fabryka 
Sztuk, ul. 30 Stycznia 4, 83-110 
Tczew z dopiskiem „Pchli Targ 
2016” lub w wersji zeskano-
wanej na adres m.kruk@fabry-
kasztuk.tczew.pl.

4. Po wpisaniu przez Organiza-
tora na listę Wystawców, przy-
gotowanie w dniu wydarzenia 
miejsca ekspozycji sprzeda-

wanych rzeczy, tj. koca lub 
stolika, krzesła, małego na-
miotu, parasola.

5. Wszelkie informacje można 
uzyskać od poniedziałku do 
piątku w godz. 8.00-16.00 w 
siedzibie Fabryki Sztuk przy 
ul. 30 Stycznia 4 w Tczewie 
(pokój nr 204), telefonicznie: 
607 471 550 lub drogą mai-
lową: m.kruk@fabrykasztuk.
tczew.pl.

Na czas trwania Pchlego Targu 
nastąpi zmiana organizacji ruchu, 
a właściciele samochodów pro-
szeni są o usunięcie pojazdów z 
placu Hallera, ul. Mickiewicza i 
Krótkiej.

w maju w cKis

dyŻURy W sPRAWiE sKARG i WNiosKÓW MiEsZKAŃcÓW

MiroSław PobłocKi, prezydent Tczewa, przyjmuje interesantów 
– w czwartki w godz. 15.00–17.00; 

zastępcy prezydenta Tczewa – adaM urban – w czwartki w godz. 15.00–17.00,
adaM burczyK – w poniedziałki w godz. 14.00–15.30.

waRsztaty histoRyczne w fabRyce sztuK

dziła Barbara Męczykowska z 
Oddziałowego Biura Edukacji 
Publicznej Instytutu Pamięci 
Narodowej w Gdańsku. Podkre-
śliła, że opracowując koncepcję 
warsztatów, kierowała się myślą, 
by o społeczności żydowskiej 
nie mówić wyłącznie w charak-
terze ofiar Holocaustu. 

Organizatorzy planują już w maju 
kolejne warsztaty – tym razem 
adresowane do dzieci, a dotyczą-
ce historii niedźwiedzia Wojtka, 
który brał udział w bitwie o Mon-
te Cassino.

„Uliczka – obraz świata żydowskiego w okresie II Rzeczpospolitej” 
– to najnowsza propozycja edukacyjna Instytutu Pamięci Narodowej 
w gdańsku. 
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