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ZINTEGROWANY WĘZEŁ TRANSPORTOWY W TCZEWIE został nominowany do na-
grody w prestiżowym konkursie Top Inwestycje Komunalne 2013. Kon-
kurs, w którym analizowane są setki inwestycji komunalnych w całej 
Polsce, ma za zadanie wskazanie najlepszych spośród nich i ich proro-
zwojowego efektu dla gospodarki, regionu i mieszkańców.

„WĘZEŁ” WŚRÓD TOP INWESTYCJI 
● Ile zapłacimy za śmieci 

– porównaj Tczew 
z innymi gminami

● Dotacje na remonty 
tczewskich zabytków

● Prestiżowe wyróżnienia 
dla tczewskich firm

● Rzemieślnik Roku, 
Nowoczesny Tczew, 
Mój Biznesplan – konkursy 
dla przedsiębiorczych

● Oferta tczewskich szkół 
ponadgimanzjalnych

● Zapraszamy na Dzień 
Komunalnika i Pracownika 
Samorządowego
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W 2009 Rada Miejska w Tczewie jedno-
głośnie zdecydowała o przyznaniu ho-

norowego obywatelstwa Tczewa 97-letniemu 
wówczas Walentemu Faterkowskiemu – za 
bohaterstwo w obronie tczewskich mostów 
w dniu 1 września 1939 roku podczas wojny 
obronnej Polski. Walenty Faterkowski otrzy-
mał także medal Pro Memoria przyznany 
przez Prezydenta RP. Uroczyste nadanie ho-
norowego obywatelstwa nastąpiło 1 września 
podczas oficjalnych obchodów 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

W. Faterkowski był ostatnim z żyjących obrońców tczewskich mo-
stów (urodził się 25 stycznia 1912 r.). Podczas wojny obronnej 1939 r. 
był dowódcą 2 plutonu w 1 kompanii 2 Batalionu Strzelców. Zadaniem 
ppor. Walentego Faterkowskiego i jego żołnierzy była obrona wschod-
niego przyczółka mostów przed atakiem hitlerowskim. Efektem dzia-
łań polskich żołnierzy było wysadzenie mostu, a tym samym uniemoż-
liwienie Niemcom szybkiego zajęcia miasta i przetransportowania 
sprzętu wojskowego. 

Pogrzeb Walentego Faterkowskiego odbył się 11 kwietnia w Nowej 
Soli. Honorowemu Obywatelowi Tczewa w ostatniej drodze towarzy-

XXXI SESJA
Porządek obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Tczewie

na dzień 25 kwietnia 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 28 marca 2013 r. 
5.  Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za kwiecień 2013 r. 
6.  Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych w okresie 

od 28 marca do 24 kwietnia 2013 r.

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

Tczew  z organizacjami   pozarządowymi oraz z rozliczenia przy-
znanych dotacji organizacjom pozarządowym za 2012 rok,

8.  Sprawozdanie z działalności MOPS za 2012 rok,
9.  Ocena zasobów pomocy społecznej,
10.  Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 

i Ochrony Ofiar dla miasta Tczewa na lata 2011-2015,
11.  Podsumowanie „Nieobozowej Akcji Zima 2013”.
12. Podjęcie uchwał w sprawie:

12.1 nadania nazwy dla drogi wewnętrznej,
12.2 zmiany budżetu miasta na 2013 rok,
12.3 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na 
lata 2013-2028,
12.4 zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Pro-
filaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych i Przeciw-
działania Narkomanii w mieście Tczewie na rok 2013,

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

czenia itp.) 
 Porządek sporządzono 11 kwietnia 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
KRZYSZTOF MISIEWICZ

ILU NAS JEST?
2 kwietnia 2013  r. w Tczewie zameldowanych było 59 385 osób, 
w tym 58 131 na pobyt stały i 1254 na pobyt czasowy. Od począt-
ku marca 2013 r. przybyło 15 mieszkańców miasta.

Ma 41 lat. Jest radnym miasta Tczewa dru-
gą kadencję. Jest członkiem Klubu Rad-

nych bezpartyjnego komitetu Porozumienie na 
Plus. W radzie reprezentuje mieszkańców osie-
dli: Stare Miasto, Os. Staszica, Zatorze. 

Jako radny stara się widzieć miasto globalnie 
i przyszłościowo, dlatego należy do zespołów oma-
wiających strategiczne oraz wieloletnie plany roz-
woju Tczewa.

Jest członkiem zespołu ds. Strategii Rozwoju Miasta Tczewa, zespołu 
ds. mieszkalnictwa, zespołu ds. rowerowych, zespołu ds. Wieloletniego 
Planu Inwestycyjnego oraz jednocześnie uczestniczy w wielu spotkaniach 
związanych z rozwojem gospodarczym Tczewa w ramach pełnienia swo-
jej funkcji Przewodniczącego Komisji Polityki Gospodarczej. Pracuje do-
datkowo w komisjach: Finansowo-Budżetowej i Rewizyjnej.

Choć część z jego priorytetowych zadań tej kadencji (dokończenie 
remontu ulicy Spółdzielczej, budowa skateparku, budowa hotspotów, 
dokończenie rewitalizacji) zostało już zrealizowanych, to cały czas stara 
się przekonać radnych oraz władze miasta o konieczności realizacji dal-
szych zadań, czasem jednorazowych, czasem wieloletnich jak np. zmia-
na struktury mieszkaniowej na Starym Mieście.

Krzysztof Misiewicz z wykształcenia jest informatykiem, absolwen-
tem Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczeci-
nie. Pracuje w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji. Jako radny zabiega 
dodatkowo o poprawę porządku i bezpieczeństwa oraz rozwój technolo-
giczny naszego miasta. 

Jego zainteresowania, to żeglarstwo, sporty walki (aikido, wing chun, 
karate), astronomia oraz wiele innych, ponieważ uważa, że całe życie to 
nauka i zdobywanie doświadczenia i trzeba z niego czerpać, co też czy-
ni wraz ze swoją żoną Dominiką, dwójką dzieci Aliną i Mikołajem oraz 
kotem Rambo. Pełniąc dyżury radnego pomaga mieszkańcom w proble-
mach codziennych i często udaje mu się te problemy rozwiązać.
Dyżur radnego: 
III wtorek miesiąca w godzinach od 15.00 do 16.00 w Biurze Rady 
Miejskiej, tel. 508 399399; e-mail: mclaud@gd.onet.pl

NIE ŻYJE WALENTY FATERKOWSKI – OBROŃCA TCZEWSKICH MOSTÓW,
HONOROWY OBYWATEL TCZEWA
7 kwietnia zmarł Walenty Faterkowski – kapitan rezerwy, żołnierz 2. Batalionu Strzelców, obrońca tczewskich mostów 
z września 1939 r., Honorowy Obywatel Miasta Tczewa. 

szyli m.in. Mirosław Pobłocki, prezydent Tczewa oraz Mirosław 
Augustyn, przewodniczący Rady Miejskiej.
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Aktualności

– Katyń to dla nas Polaków sym-
bol – symbol ludobójstwa, próby 
zniszczenia narodu poprzez zgła-
dzenie jego elit, inteligencji, ducho-
wieństwa, ludzi wykształconych 
i światłych. Ale to też symbol tego, 
że potrafi my podźwignąć się po 
najgorszej tragedii. Przetrwali-
śmy nie tylko czasy zagłady, stali-
nizmu, zimnej wojny, ale – co było 
chyba najtrudniejsze – czasy mil-
czenia – powiedział Mirosław 
Pobłocki, prezydent Tczewa. 

Prezydent przypomniał, że 
przez blisko pół wieku Katyń był 
słowem zakazanym, które nie 
miało prawa istnieć ani na mapach 
ani w podręcznikach historii.

– Nie było dokumentów, pa-
miątek, nie było nazwisk ani 
krzyży na masowych mogiłach 
– tak jakby ludzie ci nigdy nie 
istnieli. Już po odkryciu maso-
wych grobów w lesie katyńskim 
– w kwietniu 1943 roku premier 
Wielkiej Brytanii Winston Chur-
chill stwierdził w rozmowie z gen. 
Sikorskim: Są rzeczy, które, choć 
wiarygodne, nie nadają się do 
tego, by mówić o nich publicznie. 
To milczenie podtrzymywane po-
tem przez komunistyczne władze 
trwało blisko pół wieku.

Chociaż o Katyniu nie wolno 
nam było mówić, to pokolenia 
naszych rodziców, dziadków 
pielęgnowało tę pamięć, dbało 

Konkurs organizowany jest 
przez Polskie Towarzystwo 

Wspierania Przedsiębiorczości 
(organizatora Europejskiego Kon-
gresu Gospodarczego w Katowi-
cach) oraz Portalsamorzadowy.
pl. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni 
statuetką podczas Europejskiego 
Kongresu Gospodarczego 13-15 
maja 2013 roku.

Konkurs, w którym analizo-
wane są setki inwestycji komunal-
nych w całej Polsce, ma za zadanie 
wskazanie najlepszych inwestycji 
komunalnych i ich prorozwojowe-
go efektu dla gospodarki, regionu 
i mieszkańców.

Organizatorzy chcą wskazać 
najlepsze praktyki inwestycyjne 
oraz docenić tych, którzy osią-

„Węzeł” nominowany w konkursie Top Inwestycje Komunalne 2013
Zintegrowany węzeł transportowy w Tczewie został nominowany do nagrody w prestiżowym konkursie Top Inwe-
stycje Komunalne 2013.

gnęli inwestycyjny sukces, dzięki 
odważnym, prorozwojowym de-

73. rocznica Zbrodni Katyńskiej

Milczenie nie zawsze jest złotem...
Tczewianie uczcili Dzień Pamięci Ofi ar Zbrodni Katyńskiej. Przy pomniku w Parku Miej-
skim zebrali się samorządowcy miasta i powiatu, duchowieństwo, przedstawiciele insty-
tucji i organizacji społecznych i politycznych, młodzież szkolna, harcerze, mieszkańcy 
Tczewa. Pod pomnikiem ofi ar stalinizmu złożono kwiaty i zapalono znicze.

by milczenie nie oznaczało zapo-
mnienia.

Udało się – czego świadec-
twem jest choćby ten pomnik 
przy którym spotykamy się każ-
dego roku 13 kwietnia, 17 wrze-
śnia, a od niedawna także 1 mar-
ca – w Dniu Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych. Udało się, ale dzisiaj 
już wiemy – milczenie nie zawsze 
jest złotem, czasami to najgor-
sze ze wszystkich kłamstw… 
– stwierdził M. Pobłocki

Emilia Maćkowiak, przed-
stawicielka gdańskiego oddziału 
Stowarzyszenia Rodzin Katyń-
skich mówiła o tym, że rodzinom 
katyńskim odebrano nawet pra-
wo do żałoby po bliskich, jak trud-

no było im dostać się na studia, 
znaleźć pracę w czasach powojen-
nych. – Rodziny Katyńskie nadal 
domagają się pełnej prawdy – aby 
ofi cjalnie ofi ary NKWD uznano 
za niewinnych. Żądamy ujawnie-
nia, gdzie spoczywają jeszcze 4 ty-
siące ofiar z tzw. listy białoruskiej. 

O trudnej polskiej historii 
mówiła też młodzież – Klaudia 
Prabucka z I LO i Nicole Har-
tun z Młodzieżowej Rady Miasta 
Tczewa

Przy pomniku odmówiono mo-
dlitwę ekumeniczną. Poprowadzi-
li ją duchowni z parafii rzymsko-
katolickiej oraz prawosławnej.

M. MYKOWSKA

cyzjom. W wyborze tym pomaga 
Rada Konsultacyjna, w której 

zasiadają, doświadczeni samorzą-
dowcy, ekonomiści, menedżero-
wie, eksperci i urzędnicy.

Nominacje do nagrody otrzy-
mało 20 inwestycji z całego kraju, 
w tym zintegrowany węzeł trans-
portowy w Tczewie. Możemy po-
móc naszej inwestycji: do 5 maja 
każdy kto wejdzie na stronę Por-
talsamorzadowy.pl (http://www.
portalsamorzadowy.pl/serwis/
top-inwestycje-komunalne-
2013/nominacje/46617.html) 
może oddać po jednym głosie „za” 
lub „przeciw” każdej z nomino-
wanych inwestycji. Najlepiej oce-
niona inwestycja otrzyma spe-
cjalną nagrodę od czytelników 
Portalusamorzadowego.pl

M.M.

Wojskowy Komendant Uzupeł-
nień w Malborku, zwrócił się 

do Urzędu Miejskiego w Tczewie 
z prośbą o sporządzenie wykazu 
rodziców, których troje lub więcej 
dzieci pełni lub pełniło czynną lub 
zawodową służbę wojskową.

Na podstawie Rozporządze-
nia Ministra Obrony Narodowej 
z dnia 19 kwietnia 1991 r. w spra-
wie zasad i trybu nadawania me-
dalu „Za Zasługi dla Obronności 
Kraju” oraz wzoru odznaki tego 
medalu i sposobu jego noszenia. 
(Dz.U. Nr 39 poz. 170), medal może 
być nadany w celu okazania uzna-
nia rodzicom, którzy wychowali 
dzieci na wzorowych żołnierzy:
1. złoty medal – rodzicom, których 

co najmniej pięcioro dzieci pełni 
lub pełniło nienagannie czynną 
służbę wojskową albo co naj-
mniej troje dzieci pełni lub pełni-
ło zawodową służbę wojskową,

2. srebrny medal – rodzicom, któ-
rych troje lub czworo dzieci pełni 
lub pełniło nienagannie czynną 
służbę wojskową.
W związku z tym, prosimy oso-

by, które spełniają powyższe wa-
runki o zgłoszenie się do Wydziału 
Spraw Obywatelskich, pokój nr 20 
lub 21 (pawilon) lub zgłoszenie tele-
foniczne tel. 58 77 59 390 lub 58 77 
59 347 do 13 maja 2013 r. i podanie 
następujących informacji:
1.  imię i nazwisko, imię ojca, data 

urodzenia – dotyczy rodziców
2.  adres zamieszkania – dotyczy 

rodziców
3.  obecna podległość do Wojskowej 

Komendy Uzupełnień – dotyczy 
dzieci

4.  imiona dzieci, rocznik (żołnie-
rzy) nr Jednostki Wojskowej 
lub nazwa jednostki w której 
pełnili lub pełnią służbę, na-
zwa stanowiska.

Szukamy rodziców żołnierzy
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Program przyjmowany jest 
przez gminę corocznie – taki 

jest wymóg ustawowy. W tym 
roku na realizację programu jest 
ok. 250 tys. zł w budżecie miasta.

Opiekę bezdomnym zwierzę-
tom na terenie miasta zapewnia 
schronisko dla bezdomnych zwie-
rząt przy ul. Malinowskiej.

Program obejmuje zadania 
ustawowe obowiązkowe oraz plan 
znakowania zwierząt.

Na realizację tych zadań mia-
sto przeznacza z budżetu środki 
w wysokości:
–  na odławianie i zapewnianie 

schronienia bezdomnym zwie-
rzętom: 220 000 zł;

–  na znakowanie i ewidencję 
zwierząt: 40 000 zł;

–  na opiekę weterynaryjną 
i sterylizację oraz kastrację 
bezdomnych kotów: 6 000 zł;

–  na usypianie ślepych miotów: 
3 000 zł.

Odławianiem bezdomnych zwie-
rząt z terenu Tczewa zajmują się 
pracownicy schroniska, którzy 
współpracują ze Strażą Miejską 
oraz Policją.

Miasto sprawuje nadzór nad 
działalnością schroniska, dbając, 
aby wykonywanie zadań odbywa-
ło się zgodnie z wymogami huma-
nitarnej ochrony zwierząt.

W budżecie miasta na 2013 r. 
na dotacje na prace restau-

ratorskie i roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do reje-
stru, zaplanowane zostały środki 
w wysokości 50 000 zł. 

Po analizie złożonych wnio-
sków, biorąc pod uwagę środki 
fi nansowe będące do dyspozycji 
oraz zakres i znaczenie przepro-
wadzenia planowanych prac dla 
stanu technicznego obiektów oraz 
wizerunku miasta, zaproponowa-
no przyznanie dotacji: 
1. Parafi i Rzymskokatolickiej 

p.w. Podwyższenia Krzyża Św. 
na przeprowadzenie IV etapu 
prac konserwatorskich przy 
barokowym ołtarzu głównym 
kościoła farnego. Zakres prac 
objętych dotacją jest kontynu-
acją prac konserwatorskich 
z lat ubiegłych, ratujących 
zabytkowy ołtarz. Wysokość 
dotacji to 30 000 zł, nie więcej 

 MOPS po przetargu
Rozstrzygnięty został przetarg na 
modernizację budynku przy ul. 1 
Maja 8 i jego adaptację na potrze-
by Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej. 

Wpłynęło 21 ofert. Za najko-
rzystniejszą cenowo uznano ofertę 
Zakładu Budowlanego Rafał Leh-
mann z Kiełpina. Firma zapro-
ponowała wykonanie zadania za 
1 448 388,02 zł.

Termin realizacji inwestycji 
mija w połowie listopada br.

 Konkurs na dyrektora SP 10
Ogłoszony został konkurs na sta-
nowisko dyrektora Szkoły Pod-
stawowej nr 10 z Oddziałami in-
tegracyjnymi im. płk. Stanisława 
Dąbka w Tczewie. Dotychczaso-
wy dyrektor placówki – Wojciech 
Borzyszkowski od nowego roku 
szkolnego przechodzi na emerytu-
rę. Rozstrzygnięcie konkursu pla-
nowane jest pod koniec kwietnia.

Rada Miejska przyjęła program opieki nad zwierzętami
Tczewscy radni przyjęli program opieki nad zwierzętami. Ma on na celu ograniczenie zjawiska 
bezdomności zwierząt, zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom oraz wolno żyją-
cym kotom, zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt na terenie Tczewa.

Schronisko aktywnie uczestni-
czy w działaniach, mających za-
pewnić bezdomnym zwierzętom 
stałą opiekę, w szczególności po-
przez podawanie informacji o ad-
opcjach do publicznej wiadomości.

Miasto finansuje opiekę wete-
rynaryjną nad bezdomnymi zwie-
rzętami. Opieka weterynaryjna 
i leczenie zwierząt bezdomnych 
prowadzone jest na podstawie 
umowy zawartej z prowadzą-
cym schronisko tj. OTOZ ANI-
MALS Gdańsk.

Miasto finansuje opiekę wete-
rynaryjną w przypadku zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt 
wolno żyjących, bezdomnych, 
a także posiadających właściciela 
w przypadkach, gdy kontakt z nim 
jest niemożliwy a zwierzę wymaga 
natychmiastowej pomocy. Właści-
ciel zwierzęcia, które uległo wypad-
kowi, jest zobowiązany do zwrotu 
poniesionych kosztów leczenia na 
konto schroniska w Tczewie.

Całodobowa opieka weteryna-
ryjna w przypadku zdarzeń dro-
gowych z udziałem zwierząt pro-
wadzona jest na podstawie umowy 
zawartej ze schroniskiem.

M.M.

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie
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DOTACJE NA REMONTY ZABYTKÓW
Tczewscy radni zdecydowali o przyznaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabyt-
kach na terenie miasta. Z dotacji skorzysta parafia pw. Podwyższenie Krzyża Św. oraz wspólnoty mieszkaniowe lub właściciele 
czterech kamienic na Starym Mieście.

jednak niż 75 % rzeczywiste-
go, udokumentowanego kosz-
tu prac;

2.  Wspólnocie Mieszkaniowej 
budynku przy pl. Hallera 10 w 
Tczewie na przeprowadzenie 
remontu elewacji frontowej. 
Przyznana dotacja: 3 100 zł, nie 
więcej jednak niż 50 % rzeczy-
wistego, udokumentowanego 
kosztu prac;

3.  Wspólnocie Mieszkaniowej 
budynku przy pl. Hallera 22 
na przeprowadzenie remontu 
elewacji frontowej. Przyznana 
dotacja: 3 600 zł, nie więcej jed-
nak niż 50 % rzeczywistego, udo-
kumentowanego kosztu prac;

4.  Wspólnocie Mieszkaniowej bu-
dynku przy ul. Mickiewicza 12 
na przeprowadzenie remontu 
elewacji frontowej. Przyznana do-
tacja: 6 100 zł, nie więcej jednak 
niż 50 % rzeczywistego, udoku-
mentowanego kosztu prac;

5.  Właścicielom budynku przy ul. 
Podgórnej 22 na przeprowadze-
nie remontu elewacji frontowej. 
Przyznana dotacja: w wysoko-

Wśród kamienic, które zostaną wyremontowane 
przy wsparciu budżetu miasta jest ta przy pl. Hallera 10

OGŁOSZENIE
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ści 7 200 zł, nie więcej jednak 
niż 50 % rzeczywistego, udoku-
mentowanego kosztu prac.

M.M.

 Prezydent Miasta Tczewa 
informuje, że na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Tczewie 
(II piętro) został wywieszony wy-
kaz nieruchomości – lokali miesz-
kalnych przeznaczonych do sprze-
daży w drodze bezprzetargowej 
na rzecz najemców.
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OGŁOSZENIE

Gospodarka

– Dzisiaj jest doskonała okazja, 
abyśmy mogli pochwalić się, 
że jesteśmy miastem, z którego 
wywodzą się tacy przedsiębiorcy. 
Trans Polonia i Eaton otrzymały 
Diamenty Forbesa, a ZEC został 
wyróżniony w konkursie „Praco-
dawca Przyjazny Pracownikom” 
– powiedział Mirosław Pobłoc-
ki, prezydent Tczewa gratulując 
przedsiębiorcom prestiżowych 
wyróżnień.

EATON AUTOMOTIVE 
COMPONENTS – firma zdoby-
ła pierwsze miejsce w wojewódz-
twie pomorskim, a piąte miejsce w 
Polsce w kategorii firm o obrotach 
powyżej 250 mln zł w rankingu 
Diamenty Forbesa

Eaton Automotive Compo-
nents Sp. z o. o. został również 
uhonorowany nagrodą Państwo-
wej Inspekcji Pracy w konkursie 
„Pracodawca – Organizator pracy 
bezpiecznej”.

TRANS POLONIA S.A. 
– Tczew – firma uzyskała drugie 
miejsce w województwie pomor-
skim w kategorii firm o obrotach 
od 5 do 50 mln zł w rankingu Dia-
menty Forbesa oraz:
–  wyróżnianie e-Diamentów For-

bes & Biznes.pl 2013 za najlep-
sze strony internetowe

–  tytuł Lidera Polskiego Biznesu – 
nagrodę Business Centre Club 

–  Nagrodę Gazeli Biznesu – na-
grodę Pulsu Biznesu. 

– Siedzibę dla naszej firmy wybra-
liśmy właśnie w Tczewie ze wzglę-
dów logistycznych. To miasto wy-
dało nam się idealne – powiedział 
Dariusz Cegielski, prezes Trans 
Polonii, podkreślając że w tym mie-
ście spotyka się z dużą życzliwością 
i pomocą.

Firma Trans Polonia zajmuje 
się transportem płynnych chemi-
kaliów.

ZAKŁAD ENERGETYKI 
CIEPLNEJ W TCZEWIE 

 NOWOSUCHOSTRZYCKA 
– WPROWADZENIE NA BUDOWĘ

5 kwietnia wykonawca ul. Nowo-
suchostrzyckiej – Przedsiębior-
stwo Budowy Dróg S.A. ze Sta-
rogardu Gd., został wprowadzony 
na budowę. 

Termin realizacji inwestycji 
mija z końcem października br.

Inwestycja realizowana będzie 
w ramach Narodowego progra-
mu przebudowy dróg lokalnych 
– Etap II Bezpieczeństwo – Do-
stępność – Rozwój (edycja 2013) 
czyli tzw. schetynówek. Koszt in-
westycji, po przetargu, to 6,7 mln 
zł. Dotacja rządowa na budowę 
ul. Nowosuchostrzyckiej wyniesie 
35,29 proc. wartości zadania. Do 
inwestycji dołoży się także powiat, 
który zobowiązał się do przekaza-
nia 1,5 mln zł na ten cel. Pozostała 
kwota pochodzić będzie z budżetu 
miasta. 

 BĘDZIE KOLEJNA 
„RADOSNA SZKOŁA”

Mali tczewianie otrzymają kolejny 
plac zabaw w ramach rządowego 
programu „Radosna Szkoła”. Ko-
lejny obiekt zbudowany zostanie 
przy Sportowej Szkole Podstawo-
wej nr 2 z Oddziałami Integra-
cyjnymi. Otrzymaliśmy już decy-
zję o dofi nansowaniu inwestycji 
(wniosek do kuratorium złożo-
ny został w listopadzie 2012 r.).
Dofinansowanie wyniesie 95 tys. 
zł, czyli 50 proc. wartości zada-
nia. Pozostała kwota pochodzić 
będzie z budżetu miasta.

Dotychczas w Tczewie zbudo-
wane zostały dwa place zabaw 
„Radosna Szkoła” – przy SP 10 
oraz przy SP 12.

KRÓTKO

 Prezydent Miasta Tczewa 
informuje, że na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Tczewie (II 
piętro) został wywieszony wykaz 
nieruchomości stanowiącej wła-
sność Gminy Miejskiej Tczew, 
położonej na targowisku miej-
skim w Tczewie przy ul. Żwirki 
– boks handlowy nr 13, o pow. 
5,60 m2 w hali nr I, oznaczonej 
nr działki 32/34, obręb 5, KW 
16850, przeznaczonej do odda-
nia w najem w drodze przetargu 
w celu prowadzenia działalności 
handlowej.

PRESTIŻOWE WYRÓŻNIENIA 
DLA TCZEWSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW
Podczas pierwszej części marcowej sesji Rady Miejskiej prym wiedli 
nie radni, ale przedsiębiorcy. Tczewskie fi rmy: Trans Polonia, Eaton 
i Zakład Energetyki Cieplnej zyskały ostatnio na forum ogólnopol-
skim duże uznanie za swoją działalność.

Został wyróżniony w V edycji 
ogólnopolskiego konkursu „Pra-
codawca Przyjazny Pracowni-
kom” organizowanego przez 
NSZZ „Solidarność”. W tym 
roku certyfi katy otrzymały 22 
firmy z całej Polski, a ZEC Tczew 
to jedyne przedsiębiorstwo z wo-
jewództwa pomorskiego w tym 
szacownym gronie. 

Ponadto fi rma otrzymała: 
Nagrodę Gazeli Biznesu – Pul-
su Biznesu, a Barbara Stanuch 
– Prezes ZEC – wyróżnienie For-
besa i BRE Bank S.A. dla „Ko-
biety przedsiębiorczej”.

Prezydent Tczewa wręczył 
przedstawicielom fi rm pamiąt-
kowe płaskorzeźby.

M.M.

Prezydent Mirosław Pobłocki wręczył pamiątkową 
płaskorzeźbę m.in. Dariuszowi Cegielskiemu, prezesowi firmy 
Trans Polonia…

…i Barbarze Stanuch, prezes ZEC
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Formularze przyjmowane są 
nadal, urzędnicy spodzie-

wają się, że będzie ich łącznie 
około 13 tysięcy. Nie dotarły 
jeszcze m.in. wszystkie formu-
larze ze spółdzielni mieszka-
niowych, głównie ze względu na 
to, że spółdzielnie przygotowują 
zbiorcze zestawienia.

Przez ponad dwa tygodnie 
na parterze Urzędu Miejskiego 
funkcjonował punkt informacyj-
ny, gdzie można było deklaracje 
złożyć i jednocześnie zaczerpnąć 
szczegółowych informacji na te-
mat funkcjonowania systemu, 
który zacznie obowiązywać od 
lipca br. Ci, którzy się spóźnili, na 
razie nie mają powodów do obaw. 
Deklaracje można składać nadal 
– w Biurze Obsługi Klienta - na 
parterze urzędu lub w Wydziale 
Spraw Komunalnych (pok. 42-
43 na II p.) – w wydziale również 
udzielane są informacje na temat 
nowego systemu.

Deklaracje można składać aż 
do pierwszej wpłaty, a ta musi 
nastąpić do 15 lipca br. W for-
mularzu należy określić liczbę 
osób zamieszkujących dany lokal 
i sposób gromadzenia śmieci – se-
lektywny (wówczas płacimy 13 zł 
miesięcznie od osoby) lub niese-
lektywny (wówczas opłata wynie-
sie 18,60 zł od osoby za miesiąc). 
Jeśli do połowy lipca w którymś z 
mieszkań zmieni się liczba lokato-
rów, wystarczy przyjść do urzędu 
i wymienić deklarację. Po 15 lip-
ca, wymagana już będzie korekta 
pisemna.

* * *
Opłaty za śmieci, które będą obo-
wiązywać w Tczewie od lipca br. , 
w porównaniu z innymi gminami, 
są na średnim poziomie. Wiele jest 
gmin, jak choćby gmina Tczew, 
Kartuzy czy Malbork, gdzie opła-
ty są wyższe. 

Rada Miejska w Tczewie 
uchwaliła, że w Tczewie opłaty 
będą pobierane od osoby. Oso-
ba faktycznie mieszkająca na 
terenie danej nieruchomości 
płaci 13 zł miesięcznie za śmie-
ci segregowane lub 18,60 zł na 
niesegregowane.

Nowy system gospodarki odpadami

CORAZ WIĘCEJ DEKLARACJI „ŚMIECIOWYCH”
Do Urzędu Miejskiego w Tczewie wpłynęło prawie 8 tysięcy deklaracji dotyczących opłat 
za gospodarowanie odpadami. 

W jednym z bezpłatnych mie-
sięczników lokalnych pojawił się 
artykuł zarzucający, że stawki 
za gospodarowanie odpadami są 
w Tczewie zbyt wysokie. Mate-
riał wywołał duże kontrowersje, 
zwłaszcza, że usiłowano porów-
nać stawki między poszczególny-
mi gminami, które stosują różne 
metody pobierania opłat. 

Zestawienie opłat ze stosowa-
nymi w Gdyni , Gdańsku, Prusz-
czu Gd. ma sens, jeśli porównuje 
się je na tych samych zasadach, 
czyli także od liczby mieszkańców. 
Jeśli tak, to (biorąc pod uwagę 
liczbę mieszkańców i średnią 
powierzchnię lokali mieszkal-
nych w poszczególnych miastach 
– według GUS) w Gdyni płacić się 
będzie 14,22 zł za osobę, w Gdań-
sku 15,94 zł za osobę, w Pruszczu 
Gd. 15,18 zł, w Starogardzie Gd. 
13,50 zł za osobę, a w Tczewie 13 zł 
(szczegółowo podajemy te dane na 
sąsiedniej stronie).

W tabelce obok, dla porównania, 
podajemy stawki opłat przyjęte w 
gminach woj. pomorskiego, któ-
re przyjęły tę samą metodę jak 
Tczew.

M.M.

W Urzędzie Miejskim trwa przyjmowanie deklaracji

OPŁATA OD OSOBY

Gmina odpady 
segregowane

odpady 
niesegregowane 

Człuchów 11,00 zł 14,95 zł
gmina Tczew 14,00 zł 24,00 zł

Gniew 9,20 zł 19,30 zł
Kartuzy 19,00 zł 26,79 zł
Kolbudy 12,00 zł 24,00 zł
Lichnowy 12,40 zł 19,00 zł

Malbork 
zabudowa jednorodzinna 16,50 zł 25,00 zł

Malbork 
zabudowa wielorodzinna 13,50 zł 20,00 zł

miasto Tczew 13,00 zł 18,60 zł
Pelplin 13,00 zł 20,00 zł
Rumia 11,00 zł 19,00 zł
Ryjewo 14,00 zł 25,00 zł

Stary Dzierzgoń 8,00 zł 12,00 zł
Starogard Gd. 13,50 zł 20,00 zł

Subkowy 13,00 zł 19,00 zł

Sztum 10,00 zł 20,00 zł

Trąbki Wielkie 12,00 zł 24,00 zł

STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI
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OBCIĄŻENIE  MIESZKAŃCÓW ZA ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH 
(PRZY ZAŁOŻENIU SEGREGACJI ODPADÓW) NA OSOBĘ:

Gmina Obciążenie 
na osobę /zł/ Uwagi

Gdynia 14,22

Stawki uchwalone: 
1) 19 zł od gospodarstwa domowego zajmującego lokal mieszkalny o powierzchni nie przekraczającej 40 m2,
2) 32 zł od gospodarstwa domowego zajmującego lokal mieszkalny o powierzchni przekraczającej 40 m2, jednak 
nie większej niż 80 m2,
3) 39 zł od gospodarstwa domowego zajmującego lokal mieszkalny o powierzchni przekraczającej 80 m2

Założenia do obliczeń:
Liczba mieszkańców = 249139; 1061000 sztuk mieszkań; przeciętna powierzchnia użytkowa = 59,51 m2 
(dane GUS 2011).
Obliczenia:
Średnio na jedno średnie mieszkanie o powierzchni 59,51 m2 przypada 2,25 osoby tak więc do obliczenia stawki 
przyjęto stawkę 32 zł/ 2,25 osoby = 14,22 zł/osobę 

Gdańsk 15,94

Stawka uchwalona: 
1) 0,66 zł za 1m2 powierzchni  do 110 m2  
2) 0,10 zł za każdy m2 powyżej 110 m2

Założenia do obliczeń:
Liczba mieszkańców  = 460517 (dane GUS 2011); Powierzchnia lokali mieszkalnych w Gdańsku (dane GUS 2010): 
11123338 m2

Obliczenia:
Średnio na jedną osobę przypada 24,15 m2 powierzchni mieszkalnej, tak więc 24,15 x 0,66 = 15,94 zł/os

miasto
Pruszcz 
Gdański

15,18

Stawka uchwalona: 
1) 0,59 zł za 1m2 powierzchni do 110 m2

2) 0,10 zł za każdy m2 powyżej 110 m2

Założenia do obliczeń:
Liczba mieszkańców = 27787 (dane GUS 2011); powierzchnia lokali mieszkalnych 715150 m2 (dane GUS 2010)
Obliczenia:
Średnio na jedną osobę przypada 25,73 m2 powierzchni mieszkalnej, tak więc 25,73 x 0,59 = 15,18 zł/os 

gmina
Pruszcz 
Gdański

13,89

Stawka uchwalona: 
1) 0,43 zł za 1m2 powierzchni do 110 m2

2) 0,10 zł za każdy m2 powyżej 110 m2

Założenia do obliczeń:
Liczba mieszkańców = 21412 (dane GUS 2011); powierzchnia lokali mieszkalnych 692102 m2 (dane GUS 2010)
Obliczenia:
Średnio na jedną osobę przypada 32,32 m2 powierzchni mieszkalnej, tak więc  32,32 x 0,43 = 13,89 zł/os

Tczew 13,00

Słupsk 9,00 Propozycja Prezydenta Miasta to 12 zł (radni obniżyli stawkę)

Starogard 
Gdański 13,50

Stawki uchwalone:
1) 13,50 zł/os
2) 21 zł od jednoosobowego domku
3) 44 zł od wieloosobowego domku

Obliczenia przygotowane przez ZUOS Tczew.

TRZY OFERTY NA PRZETARG 
„ŚMIECIOWY” 

11 kwietnia otwarte zostały oferty, które wpły-
nęły na przetarg dotyczący odbierania odpadów 
komunalnych z nieruchomości, na których za-
mieszkują mieszkańcy w granicach administra-
cyjnych Tczewa.
Oferty złożyły trzy firmy: Starkom ze Starogardu 
Gd., SITA Pomorze oraz konsorcjum dwóch firm 
(Przedsiębiorstwo Usługowe Clean-Bud z Gdyni 
i Przedsiębiorstwo Usług Miejskich z Grudzią-
dza). Oferenci zaproponowali wykonanie usługi 
za kwotę od 3 345 883,04 zł do 4 955 507,72 zł.
Trwa analizowanie i sprawdzanie poprawności 
ofert.
Czas realizacji zamówienia: 
od lipca 2013 r. do końca 2014 r.
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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

ROZMOWA Z…

„RZEMIEŚLNIK ROKU 2013” 

Celem konkursu jest identyfi ka-
cja i promocja lokalnych produk-
tów rzemieślniczych  dostarcza-
nych na terenie Tczewa wraz 
z wyróżnieniem ich wytwórcy 
lub dostawcy. 

W konkursie każdy mieszka-
niec może zgłosić mikroprzed-
siębiorstwo – sklep, lokal ga-
stronomiczny, punkt usług bądź 
rzemieślnika, z którego usług 
korzystał lub miał okazję usłyszeć 
i jego zdaniem, ich poziom zasłu-
guje na uznanie bądź wyróżnił się 
na tle innych firm.  Zgłoszenia do 
konkursu mogą dokonywać rów-
nież sami przedsiębiorcy, wska-
zując swoją firmę. Podczas oceny 
zgłoszeń oprócz wymogów formal-
nych, decydować będą takie kry-
teria jak solidność, jakość, opinie 
klientów, a także dbałość o zacho-
wanie tradycji rzemieślniczych czy 
otrzymane w innych konkursach 
wyróżnienia i nagrody, zaangażo-
wanie w sprawy miasta.

Kapitułę konkursu będą two-
rzyć przedstawiciele samorządu 
oraz przedsiębiorcy, w tym laureat 
z poprzedniej edycji.

II EDYCJA KONKURSÓW PREZYDENTA MIASTA

Nagrodą główną w konkur-
sie jest tytuł „Rzemieślnik Roku 
2013”, wyróżniony przez Prezy-
denta Miasta Tczewa oraz nagro-
da rzeczowa.

NOWOCZESNY TCZEW 

to konkurs na najciekawszy pro-
dukt lub innowacyjną usługę 
adresowany do małych i średnich 
przedsiębiorstw z siedzibą w Tcze-
wie. Jego celem jest promocja po-
staw twórczych i innowacyjnych 
w biznesie oraz wyróżnienie naj-
lepszych tczewskich firm, ich pro-
duktów i usług oraz działań mar-
ketingowych. Aby wziąć udział 
w konkursie należy wypełnić an-
kietę oraz dostarczyć materiały 
przedstawiające projekt innowa-
cyjnej usługi bądź produktu. Lau-
reat konkursu zostanie wyłoniony 
przez kapitułę konkursu.

Kapituła konkursu będzie 
kierować się takimi kryteriami 
jak: wzrost konkurencyjności 
firmy, wzrost zatrudnienia w fir-
mie, skala innowacyjności, tak-
że otrzymane nagrody krajowe 
i zagraniczne oraz źródło pomysłu 
i zastosowanej technologii. 

Kapitułę konkursu będą two-
rzyć przedstawiciele samorządu 
oraz przedsiębiorcy, w tym laureat 
z poprzedniej edycji. 

Główną nagrodą w konkur-
sie jest tytuł „Nowoczesny Tczew 
2013” i nagroda rzeczowo-fi nan-
sowa.

MÓJ BIZNESPLAN 2013

W konkursie mogą wziąć udział 
uczniowie szkół ponadgimnazjal-
nych z terenu miasta Tczewa, każ-
dy może zgłosić jeden biznesplan. 
Celem konkursu jest kształtowa-
nie postaw pro-przedsiębiorczych 
wśród młodzieży, promowanie 
kreatywnego myślenia i zalet 
prowadzenia własnego biznesu 
oraz ukazanie korzyści płynących 
z wprowadzania innowacji do 
prowadzonych przez siebie przed-
sięwzięć.

Przy ocenie złożonych prac 
brane będą pod uwagę takie 
kryteria jak: oryginalność i nie-
powtarzalność, trafność założeń 
marketingowych przedsięwzię-
cia, także pomysł na produkt lub 
usługę do tej pory nie występującą 
na rynku. 

– Skąd pomysł na biznes?
– Cały czas podczas studiów 

myślałam intensywnie nad tym, 
aby zrobić coś wielkiego. Dzielenie 
się wiedzą TAK, ale w jaki sposób? 
Później spotkanie z osobą, która 
wykładała rachunkowość oraz 
miała własną fi rmę. Zaszczepiła 
w nas jeszcze większą chęć posia-
dania czegoś własnego. Od tego 
momentu minęło 5 lat. Dwa lata 
temu skończyłyśmy z koleżanką 
kurs księgowości, ale to jeszcze nie 
dawało możliwości do otworzenia 
własnej fi rmy. Tym bardziej, iż 
pracowałyśmy cały czas na etacie. 
W myśl słów: „Pieniądze pracują 
dla mnie, a nie ja dla pieniędzy” 
zaczęłyśmy szukać niszy, która 
miała generować przychód. 
– Czym zajmuje się wasza firma?

– Firma oferuje pomoc w zało-
żeniu działalności gospodarczej. 

Rozpoczynamy cykl rozmów z przedsiębiorcami funkcjonującymi w Inkubatorze Przedsiębiorczości Domu Przedsiębiorcy w Tczewie. 
Do rozmowy zaprosiliśmy najmłodszą stażem firmę inkubowaną: CONSULTING HS TECHNICAL SERVICE HANNA HEJNOWSKA

Współpracujemy z konsultantami 
Domu Przedsiębiorcy, aby pomóc 
znaleźć najlepsze rozwiązania 
dla przyszłych przedsiębiorców. 
Pomagamy w wypisaniu wnio-
sku o dotację. Sprawdzamy pre-
dyspozycje i realne szanse osób 
ubiegających się o taką pomoc. 
W tej chwili 3 nasze wnioski biorą 
udział w ostatniej fazie konkursu 
„Start i Restart”. Na 90 złożonych 
wniosków zajęły czołowe lokaty. 
Tak samo jest z wnioskami do 
Urzędów Pracy w naszym regio-
nie. Pracujemy także nad wypro-
mowaniem fi rm naszych klien-
tów. Kiedy ludzie przychodzą, to 
dziwią się, że jesteśmy w ukryciu, 
że nas nie widać. Dla mnie waż-
niejszą rzeczą było dostać się do 
Domu Przedsiębiorcy, niż walka 
o dotację. Dlatego powoli idziemy do 
przodu. Dużo firm miało szybkie 

wzloty, natomiast jeszcze szybsze 
upadki. Tego chcemy uniknąć.
– Jak dowiedzieli się Państwo o inku-
batorze przedsiębiorczości i dlacze-
go właśnie to miejsce wybraliście dla 
swojej firmy?

– O inkubatorze powiedział 
mi kolega z pracy, który był nim 
bardzo zafascynowany. Kiedy 
przeczytałam o idei Domu Przed-
siębiorcy, zrozumiałam, że jest 
ktoś, kto myśli w ten sam spo-
sób. Jednak, aby dostać się tutaj, 
ważne było znalezienie niszy. Po-
stanowiłam skupić się na mikro, 
małych oraz średnich fi rmach. 
Na początku naszego pobytu 
sprawdziliśmy statystyki związa-
ne z zakładaniem oraz likwidacją 
przedsiębiorstw. Okazało się, że 
więcej fi rm zostaje zamkniętych 
lub zawieszonych natomiast 
mniej powstaje nowych. Posta-

nowiliśmy temu zaradzić. Myślę, 
że inne miasta mogą nam pozaz-
drościć takiego miejsca jakim jest 
Dom Przedsiębiorcy. Pojawił się w 
odpowiednim momencie.
– Jakie są wasze plany na przyszłość?

Można powiedzieć ambitne 
– to dołączenie do zespołu 2 osób. 
Jedna z nich to osoba, bez której 
nic by się nie zaczęło. Druga jest 
odpowiedzialna za projekt „ROP 
Logistics”, który ma na celu szko-
lenie, poprzez praktyki i staże dla 
młodych osób. Będą oni rozwijać 
swoje umiejętności związane 
z kierunkami, na których studiują. 
Natomiast celem tych staży będzie 
zdobycie referencji od współpracu-
jących z nami firm, które będą zle-
cały zadania. Jesteśmy na etapie 
podpisywania umów ze szkołami 
wyższymi z Trójmiasta. Pierwsza 
grupa stażowa już działa.

Główną nagrodą w konkursie 
jest nowoczesny tablet. Dodatko-
wo w tegorocznej edycji konkursu 
przewidziano nagrodę rzeczową 
dla nauczyciela prowadzącego 
zajęcia z przedmiotu dot. przedsię-
biorczości w szkole, w której uczy 
się laureat konkursu.

Kapitułę konkursu będą two-
rzyć członkowie rady konsultacyj-
nej inkubatora przedsiębiorczości 
Domu Przedsiębiorcy w Tczewie.

Młodzież zainteresowana 
udziałem w konkursie może uzy-
skać informacje na stronie www.
dp.tczew.pl  w zakładce Młodzieżo-
wy Klub Biznesu i na najbliższych 
spotkaniach MKB czyli – 8 maja 
i 6 czerwca 2013 r.

Wszystkie regulaminy oraz for-
mularze zgłoszeń do konkursów 
znajdą Państwo na stronie miej-
skiej www.wrotatczewa.pl, www.
dp.tczew.pl oraz w siedzibie Domu 
Przedsiębiorcy w Tczewie przy ul. 
Obrońców Westerplatte 3.

Zgłoszenia do konkursów będą 
przyjmowane do 18 października 
2013 r., a ich rozstrzygnięcie pla-
nowane jest podczas obchodów ty-
godnia przedsiębiorczości tj. 18-24 
listopada 2013 r.

Prezydent Miasta Tczewa zaprasza mieszkańców Tczewa oraz przedsiębiorców z terenu miasta do wzięcia udziału 
w konkursach.
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Straż Miejska

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

STRAŻ  MIEJSKA 
W TCZEWIE

•  W marcu Straż Miejska odno-
towała 835 interwencji, z tego 
409 zostało zgłoszonych przez 
mieszkańców, 237 – przez ope-
ratorów monitoringu, a 189 
przez dyżurnych Komendy 
Powiatowej Policji w Tczewie.

•  Przewieziono 11 osób z upoje-
niem alkoholowym – 2 do miej-
sca zamieszkania, 9 – do Pogo-
towia Socjalnego w Elblągu.

•  Skazani z Aresztu Śledczego 
w Starogardzie Gd. wykonując 
prace porządkowe na terenie 
Tczewa zebrali łącznie 40 wor-
ków (o poj. 120 litrów każdy) 
różnego rodzaju odpadów sta-
łych. Prace skazanych w marcu 
polegały głównie na usuwaniu 
skutków zimy, tj. oczyszczaniu 
chodników i schodów ze śniegu 
i oblodzeń.

•  Straż Miejska w marcu skupi-
ła swoje działania m.in. na eg-
zekwowaniu usuwania skut-
ków zimy, a przede wszystkim 
usuwania śniegu i oblodzeń 
z chodników. Dyżurni SM od-
notowali 40 interwencji zgło-
szonych przez mieszkańców 
dotyczących nieodśnieżonych 
chodników, oblodzeń oraz 
błota pośniegowego. Niepra-
widłowości były niezwłocznie 
przekazywane właściwym 
służbom odpowiedzialnym 
za usuwanie skutków zimy. 
W dni, gdy temperatury spada-
ły poniżej zera stopni, kontro-
lowano miejsca przebywania 
osób bezdomnych proponując 
skorzystanie z noclegowni. 

•  Do KPP Tczew przekazano 
materiały z monitoringu do-
tyczące jednej kolizji drogowej 
(26 marca), dwóch kradzieży 
mienia ( 8 marca) oraz trzech 
rozbojów (15,27 i 28 marca). 

• W marcu prowadzone były 
działania dotyczące egzekwo-
wania od właścicieli psów 
zgodnego z przepisami wypro-
wadzania czworonogów i sprzą-
tania po nich. Działania prowa-
dzono przez 9 dni, od godz. 5.00 
do 13.00, przy zaangażowaniu 
maksymalnej liczby strażni-
ków. W ramach akcji „Psy” 
nałożono 20 mandatów, z cze-
go 14 za niezgodne przepisami 
wyprowadzanie psów oraz 6 za 
niesprzątanie po psach. Pouczo-
no 38 osób.

M.M.

STRAŻ MIEJSKA 
W MARCU 2013 R.

Dzielnicowi pracują na czte-
rech osiedlach: Ewa Mysz-

ka i Robert Rzeski na osiedlu 
Garnuszewskiego i na Starym 
Mieście, a Ewa Neumann i Mi-
chał Wasiljew – na Suchostrzy-
gach oraz Osiedlu Bajkowym.

W książkach interwencji 
(znajdują się w administracjach 
osiedla – przy ul. Akacjowej, Sa-
perskiej i Żwirki) pojawiają się już 
wpisy od mieszkańców – uwagi 
i prośby o interwencje. Zgłasza-
ne przez mieszkańców sprawy 

PIERWSZY MIESIĄC PRACY DZIELNICOWYCH
Z początkiem marca pracę rozpoczęli dzielnicowi strażnicy miejscy. Już teraz można po-
wiedzieć, że ten projekt spodobał się tczewianom. 

dotyczą głównie porządku, psich 
nieczystości, parkowania w nie-
dozwolonych miejscach. W przed-
świątecznym tygodniu dzielnico-
wi m.in. pilnowali porządku na 
targowisku tzw. manhattanie 
– w efekcie nie zgłoszono żadnych 
przestępstw, wykroczeń.

W ciągu pierwszego miesiąca 
na osiedlach Suchostrzygi i Baj-
kowym funkcjonariusze podjęli 
78 interwencji własnych oraz 
44 zlecone (przez administracje 
osiedli, mieszkańców, dyżurnych 

SM), nałożyli 17 mandatów kar-
nych (głównie za spożywanie al-
koholu i zanieczyszczanie miejsc 
publicznych, niesprzątanie po 
psach i niezgodne z przepisami 
wyprowadzanie ich), pouczyli 16 
osób.

Na osiedlach Garnuszewskie-
go i Starym Mieście było 60 in-
terwencji własnych i 36 zleconych. 
Dzielnicowi nałożyli 15 manda-
tów, 24 osoby zostały pouczone.

M.M.

Finał odbył się 21 marca na 
Zamku w Gniewie. Organi-

zatorem olimpiady adresowanej 
do uczniów szkół ponadgimnazjal-
nych była Gdańska Wyższa Szkoła 
Humanistyczna oraz straże miej-
skie województwa pomorskiego, 
w tym Straż Miejska w Tczewie. 
Łącznie, poczynając od pierwszego 
etapu, w olimpiadzie rywalizo-
wało 663 uczniów szkół średnich, 
do półfinału doszło 262, a w fina-
le udział wzięło 21 uczniów.

Główna nagroda to indeks 
GWSH (wartości 18000 zł) oraz 
laptop ufundowany przez pre-
zydenta Tczewa. Trzy nagrody 
w postaci 2 tabletów oraz apa-
ratu fotografi cznego ufundował 
również starosta tczewski. Łącz-
na wartość nagród to ok. 55 tys. 
zł. Do fi nału zakwalifi kowało 
się 9 osób ze szkół podległych 
staroście tczewskiemu. Spośród 
nich najlepsze – 3. miejsce zajął 
Oskar Krajnik z Pelplina. 

Zwycięzcą VI Olimpiady Wie-
dzy o Bezpieczeństwie „Bezpiecz-
ne i Przyjazne Pomorze – czyste 
miasto zależy od Ciebie” została 
Katarzyna Krupa z Kwidzyna.

W fi nale olimpiady wzięły 
udział także dwie uczennice 
z tczewskich szkół – Klaudia 
Maciejewska, uczennica kla-
sy maturalnej I LO w Tczewie, 
zajęła 10 miejsce. Do konkursu 
przygotowywała się pod kierun-
kiem nauczycielki Anny Urban. 
21. miejsce zajęła Patrycja Szy-
mańska, uczennica II kl. Zespo-

VI Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie 

TCZEWIANKI W FINALE
21 uczniów, w tym 9 z powiatu tczewskiego wzięło udział w fi nale VI Olimpiady Wiedzy 
o Bezpieczeństwie „Bezpieczne i Przyjazne Pomorze – czyste miasto zależy od Ciebie”. 

łu Szkół Budowlanych i Odzie-
żowych. Opiekunem Patrycji był 
nauczyciel Mariusz Marut.

Jak podkreślił Andrzej Ja-
chimowski, komendant Stra-
ży Miejskiej w Tczewie, poziom 
olimpiady był bardzo wysoki, 
a niektóre pomysły młodych ludzi 
są warte wykorzystania przez 
straże miejskie. 

– Zanim przystąpiłam do pi-
sania pracy, pytałam znajomych, 
nauczycieli – co chcieliby zmienić 
w Tczewie, jakie mają uwagi do-
tyczące porządku w naszym mie-
ście. Skupiłam się na sprawach, 
których realizacja nie wymaga-
łaby dużych kosztów ani długiego 
wprowadzania w życie. Moja pra-
ca dotyczy m.in. uporządkowania 

sztuki ulicznej, jaką jest graffi ti, 
sprzątania po imprezach plene-
rowych, problemu jakim są bez-
domni na dworcach, ułatwień dla 
rowerzystów. Olimpiadę potrakto-
wałam również jako przygotowa-
nie do matury i oswojenie stresu 
przed nią – powiedziała Klaudia 
Maciejewska podczas spotkania 
z dziennikarzami i wiceprezyden-
tem Zenonem Drewą.

Patrycja Szymańska skon-
centrowała się na problemie dzi-
kich wysypisk śmieci. Patrycja 
jest dopiero w drugiej klasie, więc 
za rok może znowu wystartować 
w olimpiadzie, której finał, ma się 
odbyć w Tczewie.

M. MYKOWSKA

Na spotkaniu w Urzędzie Miejskim – od lewej: Anna Urban, 
wiceprezydent Zenon Drewa, Klaudia Maciejewska, Patrycja 
Szymańska i komendant Andrzej Jachimowski
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MIEJSKI KONKURS 
JĘZYKA ANGIELSKIEGO: 

szkoły podstawowe 
– 46 uczestników 

I m – Julia Fijałkowska SP Nr 7
I m – Andrzej Pióro SP Nr 11
I m – Julia Niedzielska SP Nr 12
Wyróżnienia: Jacek Belczewski, 

Julia Wajdeczko, Maciej Chy-
lak, Katarzyna Ewald, Jakub 
Żemajtis, Jan Bukowski, Pa-
trycja Pliszka – SP Nr 11 oraz 
Tymon Sojka, Aleksandra 
Gackowska i Natalia Starano-
wicz – SP Nr 12.

gimnazja 
 – 32 uczestników 
I m – Maciej Pióro 

– Gim. Katolickie
II m – Karol Koliński 

– Gim. Katolickie
III m – Agata Moszyńska 

– Gim. Nr 1
Wyróżnienia: Zuzanna Balce-

rzak – Gim. Nr 3, Rita Gusti-
nelli, Piotr Wiatr i Małgorzata 
Berent – Gim. Nr 1.

MIEJSKI KONKURS 
JĘZYKA NIEMIECKIEGO:

gimnazja 
– 28 uczestników

I m – Marta Mykowska 
– Gim. Nr 1

W półkoloniach wzięło udział 
18,8 proc. wszystkich uczniów 

uczęszczających do szkół podstawo-
wych.

Odpłatność za uczestnictwo 
dziecka w zimowiskach we wszyst-
kich szkołach została ustalona na 
takim samym poziomie i wynosiła:
–  100 zł pełna odpłatność,
–  20 zł dla dzieci objętych opieką 

MOPS – dzieci te otrzymywa-
ły dofi nansowanie z MOPS 
w wysokości 30 zł (wyżywie-
nie) oraz 50 zł z Gminnej Ko-

Z półkolonii skorzystało ponad 700 uczniów

misji Rozwiązywania proble-
mów Alkoholowych (atrakcje).

Uczestnicy półkolonii z każdej 
szkoły brali udział w zajęciach 
zorganizowanych przez szkoły 
oraz atrakcjach przygotowanych 
przez Pracownię Edukacji Eko-
logicznej, Tczewskie Centrum 
Sportu i Rekreacji, Centrum Kul-
tury i Sztuki oraz Fabrykę Sztuk, 
a także w zajęciach zorganizo-
wanych przez Miejską Bibliotekę 
Publiczną. 

Placówka Liczba dzieci w szkole
(stan na 06.03.2013 r.)

Liczba dzieci
 podczas półkolonii

Wskaźnik 
procentowy

SSP2 508 90 17,7%
SP5 359 110 30,6%
SP7 225 46 20,4%
SP8 307 50 16,3%
SP10 676 136 20%
SP11 754 100 13,3%
SP12 964 182 18,9%

3 793 714 18,8%

Ferie zimowe w województwie pomorskim odbyły się w tym roku w terminie od 11 do 22 lutego. W Tczewie wszystkie 
szkoły podstawowe były organizatorami półkolonii. W każdej szkole dzieci korzystały z atrakcji na terenie placówki, 
wyjazdów poza miasto oraz różnorodnych atrakcji przygotowanych przez Pracownię Edukacji Ekologicznej, Centrum 
Kultury i Sztuki, Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji oraz Fabrykę Sztuk.

Miejskie konkursy językowe

Rywalizowało 106 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
15 kwietnia w auli Gimnazjum Nr 1 w Tczewie odbyła się uroczystość wręczenia nagród uczestnikom Miejskiego 
Konkursu Języka Angielskiego i Niemieckiego pod patronatem Prezydenta Miasta Tczewa. W konkursach zaprezen-
towało swoje umiejętności 106 uczniów wszystkich szkół podstawowych i gimnazjalnych.

II m – Martyna Radtke 
– Gim. Nr 1

III m – Liliana Kruszyńska 
– Gim. Nr 1

Wyróżnienia: Patrycja Jurczyń-
ska, Katarzyna Łepkowska, 
Carmen Ghazbani Ahmadi, 
Marta Lenkiewicz – Gim. 1 
oraz Magda Warnke – Gim. 
Nr 3 i Viktoria Osowska 
– Gim. Nr 2.

Za wkład pracy w przygotowanie 
uczniów oraz zaangażowanie 
w realizację konkursów języko-
wych wyróżnieni zostali rów-
nież nauczyciele:

Michał Doliński, Anna Chy-
lak, Anna Skwierczyńska SP11, 
Katarzyna Świątek, Mirosława 
Rajek, Aleksandra Peplińska 
SP12, Angelika Kaczmarek 
SSP2, Monika Dobrzewińska 
SP 5, Marta Gromowska SP7, 
Olga Nowakowska SP10, Olha 
Voznyak, Aleksandra Sawicka, 
Magdalena Paczkowska G. Ka-
tolickie, Agnieszka Bączkowska 
G. Nr 3, Maria Jakubowska, Jo-
anna Janusz, Natalia Kruszyń-
ska, Małgorzata Braszkiewicz, 
Joanna Szczybura G. Nr 1, Iza-
bela Miłosz, Katarzyna Jamroż 
G. Nr 2.

Nagrody wręczył prezydent 
miasta Mirosław Pobłocki. 
Prezydent podziękował za or-
ganizację konkursów p. Wasyli 
Cychowskiej, która od wielu 
lat angażuje się w ich przygoto-
wanie. Za pomoc organizacyjną 
podziękowania otrzymali także 
dyrektor Gimnazjum Nr 1 Ta-
deusz Dzwonkowski i dyrektor 
Gimnazjum Nr 3 Tomasz Szulc 
oraz p. Anna Chrzanowiecka, na-
uczycielka Gimnazjum Nr 3.

Nagrody ufundowali: Urząd 
Miejski w Tczewie, Szkoła Języ-
ków Obcych ‘Smart’ oraz Wydaw-
nictwo MACMILLAN.
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Społeczeństwo

Działanie jest dla Ciebie, je-
śli mieszkasz na Starym 

Mieście, chcesz poznać swoich 
sąsiadów, aktywnie włączyć się 
do działania, które może zmienić 
Twoją okolicę. Podziel się pomy-
słami, niecodziennymi zainte-
resowaniami, pasją i spraw, aby 
Święto Ulicy wyglądało tak, jak 
chcesz.

Dołącz już dziś do gru-
py mieszkańców Starego 
Miasta, którzy aktywnie 
działają na rzecz swojego 
otoczenia.

Święto mieszkańców Starego 
Miasta już w czerwcu!

Zapraszamy do współpra-
cy – Forum Inicjatyw Społecz-
nych przy ul. Łaziennej 5, tel. 
58 530-22-20, e-mail: fis@mops.
tczew.pl

Najważniejszą była fi gura 
wiosny, która stanęła na 

placu Hallera. Figurę odsłonił 
Mirosław Pobłocki, prezydent 
Tczewa. Odsłonięcie odbyło się 
jednak w sposób bardzo niety-
powy. Prezydent, na strażackim 
podnośniku, uniósł się wysoko 
w górę i za pomocą wędki zdjął 
tkaninę, którą zasłonięta była… 
wiosna. Owa wiosna to fi gura 
wzorowana na tej, która znajduje 
się na dachu kamienicy przy pl. 
Hallera 18. To jedna z czterech 

RUSZYŁY PRZYGOTOWANIA DO ŚWIĘTA ULICY

Idea święta ulicy, czyli jak 
i po co to robimy?!

Pomysł organizacji święta uli-
cy w przestrzeni podwórek, ulic, 

placów, skwerów Starego Mia-
sta wynika przede wszystkim 
z charakteru tych miejsc – to 
właśnie tam najczęściej docho-

dzi do spotkań mieszkańców 
dzielnicy. Obchody święta ulicy 
stwarzają możliwość szczególne-
go spotkania osób z sąsiedztwa 
– osoby integrują się, nawiązują 
relacje poprzez wspólną pracę, 
zabawę, naukę. Najcenniejsze 
w inicjatywach sąsiedzkich jest 
jednak to, że mieszkańcy są 
realizatorami działań w swojej 
okolicy i zmieniają ją zgodnie ze 
swoimi potrzebami i pomysłami.

Święto ulicy realizowane jest od 
2010 roku w ramach projektu 
„Rewitalizacja strefy A obszaru 
zdegradowanego Starego Mia-
sta w Tczewie” fi nansowanego 
w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego dla Woje-
wództwa Pomorskiego na lata 
2007-2013.

Forum Inicjatyw Społecznych zaprasza do udziału w warsztatach przygotowujących do organizacji 
tegorocznego Święta Ulicy.

WIOSNA NA PLACU HALLERA
Mimo zimowej aury, tczewianie gorąco przywitali wiosnę – na mieszkańców czekało wiele 
niespodzianek. 

fi gur – pozostałe symbolizujące 
kolejne pory roku, będą się co 
kwartał pojawiać na placu.

Z pierwszego dnia wiosny najbar-
dziej cieszyli się najmłodsi. Dzieci 
z przedszkola „Siedem darów”, w 
kolorowych przebraniach, tań-
cząc czekały na tę porę roku. Na 
każdego uczestnika happeningu 
czekały żółte tulipany i znaczki 
do przypięcia.

M.M.
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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: 551
liczba oddziałów: 18
klasy profilowane 
na każdym poziomie:
• humanistyczna
• politechniczna
• przyrodnicza

zajęcia pozalekcyjne:
• Szkolny Klub Sportowy
• dyskusyjny klub filmowy
• zespół redakcyjny gazetki 

szkolnej ”Glosa”
• zespół wokalno- muzyczny 

,,Red Wine”
• zajęcia rozwijające uzdolnienie 

z języka polskiego, historii
• zajęcia laboratoryjne z chemii 

na Politechnice Gdańskiej
• zajęcia wyrównawcze z: języka 

polskiego, języka angielskiego, 
matematyki, chemii

• terapia pedagogiczna

Przedmioty realizowane 
w zakresie rozszerzonym:
• język polski
• historia
• WOS
• matematyka
• fizyka
• informatyka
• geografia
• język angielski
• język niemiecki
• chemia

Języki obce:
• język angielski
• język niemiecki
• język francuski
• język rosyjski

PREZENTUJEMY OFERTĘ TCZEWSKICH
Po prezentacji ofert tczewskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, przyszła pora na szko-
ły ponadgimnazjalne. Pod koniec marca odbyły się Powiatowe Targi Edukacyjne, dzięki którym mło-
dzież mogła już poznać szkoły, w których będzie kontynuowała naukę.

II Liceum Ogólnokształcące 
im. Jana III Sobieskiego

ul. Królowej Marysieńki 10
tel. (58) 531-69-60, 531-00-35
www.sobieski.szkola.tczew.pl
e-mail: 2losobieski@wp.pl

dyrektor: Hanna Białas
liczba oddziałów: 17
liczba uczniów: 454
klasy profilowane:
• profil humanistyczno-spo-

łeczny (rozszerzenia: język 
polski, język obcy nowożytny, 
historia, WOS)

• profil ścisły (politechniczno- 
ekonomicznym; rozszerzenia: 
matematyka, informatyka, 
geografia)

• profil przyrodniczy (rozszerze-
nia: biologia, geografia, fizyka, 
chemia)

Uczeń ma do wyboru naukę 
czterech języków:
• języka angielskiego
• języka niemieckiego
• języka francuskiego
• języka rosyjskiego

zajęcia pozalekcyjne:
• koło informatyczne 
• zajęcia przygotowujące 

do matury 
• koło artystyczne
• koło turystyczno-krajoznawcze
• dodatkowe zajęcia sportowe

Zespół Szkół Katolickich 
im. św. Jadwigi Królowej

Uniwersyteckie Katolickie 
Liceum Ogólnokształcące 

ul. Wodna 6
tel. 58 728 50 42,  58 531 36 09
fax: 58 728 50 41
www katolik.tczew.pl
e-mail: zsk.tczew@gmail.com

dyrektor: 
ks. Krzysztof Niemczyk
liczba uczniów:191

liczba oddziałów: 
9 (3 na poziomie)
klasy profilowane:
• biologia, chemia i j. angielski
• j. polski, historia i j. angielski
• historia, wiedza o społeczeń-

stwie, j. angielski

języki obce (pięć grup 
zaawansowania na każdym 
poziomie):
• język angielski
• język niemiecki
• język francuski
• język hiszpański
• język rosyjski

zajęcia pozalekcyjne
• zajęcia wyrównujące wiedzę 

w liceum: język polski, język 
hiszpański, język angielski, 
język niemiecki, historia, 
WOS, matematyka, chemia, 
biologia)

warsztaty w LO:
• robotyka
• konstruktorsko-architekto-

niczne
• ICT
• astronomiczno-matematycz-

no-fizycznym
• przyrodnicze
• fotograficzno-filmowe
• dziennikarskie
• teatralne
• wiedzy patriotycznej
• polonistyczne
• wokalno-instrumentalne
• taneczno-artystyczne
• fotograficzno-filmowe
• sportowe
• inteligencja w terenie

Zespół Szkół Ekonomicznych 
im. Ks. Janusza St.Pasierba

ul. Gdańska 17
tel. (58) 531-55-16
www.zse.tcz.pl
e-mail:poczta@zse.tcz.pl

dyrektor: Jerzy Cisewski
liczba uczniów: 695
liczba oddziałów: 24

języki obce: 
• język angielski
• język niemiecki
• język rosyjski

zajęcia pozalekcyjne:
• Koło Wiedzy Ekonomicznej
• Szkolny Klub Europejski 

,,Młodzi Europejczycy”
• koło gastronomiczne
• koło informatyczne
• Samorząd Uczniowski ,,Eko-

rada”
• Młodzieżowa Służba Biblio-

teczna
• Dyskusyjny Klub Książki
• Chór szkolny
• Zespoły sportowe
• Zajęcia tańca sportowego

Zespół Szkół 
Rzemieślniczych i Kupieckich 
im. Księcia Sambora II

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

dyrektor: Irena Jędrzejewska 
liczba uczniów: 468
liczba oddziałów: 20

Szkoły dla młodzieży:

Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa nr 2

• sprzedawca
• kucharz
• cukiernik
• piekarz
• wędliniarz
• klasa wielozawodowa (fryzjer; 

mechanik pojazdów samo-
chodowych; lakiernik; monter 
sieci, instalacji i urządzeń sa-
nitarnych; elektromechanik; 
elektromechanik pojazdów 
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SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
samochodowych; stolarz; elek-
tryk; murarz; cieśla; blacharz 
samochodowy i inne zawarte 
w klasyfikacji zawodów)

Technikum nr 2

• technik geodeta
• technik obsługi turystycznej
• technik technologii żywności
• technik kucharz
• technik kelner

Szkoły dla dorosłych (prowa-
dzone w formie zaocznej):

• Liceum Ogólnokształcące 
dla Dorosłych po gimnazjum

• Liceum Ogólnokształcące 
dla Dorosłych po Zasadniczej 
Szkole Zawodowej

• Uzupełniające Liceum Ogólno-
kształcące dla Dorosłych

• Technikum Uzupełniające 
dla Dorosłych

języki obce: 
• język niemiecki
• język angielski 

zajęcia pozalekcyjne: 
• koło fotograficzne 
• koło informatyczne
• koło gastronomiczne
• koło turystyczne 

przedmioty realizowane 
w zakresie rozszerzonym:
• język angielski
• język niemiecki
• geografia

Zespół Szkół Technicznych 
w Tczewie im. Komandora 
Antoniego Garnuszewskiego

ul. Parkowa 1
tel./fax (058) 531-00-15
www.zst.etczew.eu
e-mail:tmtczew@oswiata.org.pl

dyrektor: Czesław Roczyński
liczba oddziałów: 19
liczba uczniów: 480
klasy profilowane:

W skład Zespołu Szkół Technicz-
nych wchodzą:

3-letnia Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa
• mechanik pojazdów samocho-

dowych
• elektromechanik pojazdów 

samochodowych

4-letnie Technikum
• zawody i przedmioty realizo-

wane w zakresie rozszerzo-
nym

• technik informatyk- matema-
tyka, język angielski

• technik cyfrowych procesów 
graficznych – geografia, język 
angielski

• technik elektryk- geografia, 
język niemiecki

• technik pojazdów samocho-
dowych- matematyka, język 
niemiecki

• technik mechanik – użytko-
wanie obrabiarek skrawają-
cych CNC

• geografia, język angielski

języki obce:
• język angielski
• język niemiecki

zajęcia pozalekcyjne:
• koło strzeleckie
• koło fotograficzne
• koło sportowe
• koło dziennikarskie

Zespół Szkół Budowlanych 
i Odzieżowych im. Henryka 
Sienkiewicza

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

dyrektor szkoły: 
Elżbieta Tamara Małecka
liczba uczniów: 528
liczba oddziałów: 20
klasy profilowane:
• Technikum Budownictwa
• Technikum Logistyczne
• Technikum Usług Fryzjerskich
• Liceum Profilowane – profil 

socjalny
• Zasadnicza Szkoła Zawodowa
• klasa wielozawodowa

języki obce: 
• język niemiecki
• język angielski 
• język rosyjski 

zajęcia pozalekcyjne:
• wolontariat
• zajęcia sportowe
• zajęcia dodatkowe z języka 

angielskiego i niemieckiego
• koło szachowe
• zajęcia przygotowujące do 

matury z matematyki i języka 
polskiego

• zajęcia przygotowujące do 
egzaminów zawodowych z 
przedmiotów budowlanych i 
logistycznych

przedmioty realizowane 
w zakresie rozszerzonym:
• technik budownictwa: mate-

matyka, język angielski
• technik logistyk: geografia, 

język angielski
• technik usług fryzjerskich: 

biologia, język niemiecki
• technik spedytor: geografia, 

język angielski
• technik urządzeń sanitarnych: 

matematyka, język angielski

Centrum Kształcenia 
Zawodowego „NAUKA”

ul. Warsztatowa 4
tel./fax (58) 721-70-46
tel. kom. 660-681-360 
www. nauka.etczew.eu
e-mail:ckz.nauka@wp.pl

dyrektor: 
Maria Wasiewicz-Galińska 
liczba uczniów:
• Liceum Ogólnokształcące: 269
• Uzupełniające Liceum Ogólno-

kształcące: 66
• Zasadnicza Szkoła Zawodowa: 81
• Szkoły policealne: 131
• Szkoły policealne (na 4 kierun-

kach): 90

liczba oddziałów:
• LO: 11
• ULO: 3
• ZSZ: 4
• Szkoły policealne 
• Szkoły policealne 

języki obce:
• język angielski
• język niemiecki
• język rosyjski

Szkoły zawodowe, średnie 
i policealne:

• Liceum Ogólnokształcące 
i Uzupełniające

• Liceum Ogólnokształcące
• Policealne Studium Zawodo-

we( studium kosmetyczne, 
technik informatyk, technik 
rachunkowości, technik BHP, 
technik weterynarii, florysta)

• Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
(dla młodzieży, 12 zawodów).

Medyczne Studium 
Zawodowe, kształcące m.in. 
w zawodach:

• technik masażysta
• opiekun/opiekunka dziecięca
• dietetyk
• asystentka stomatologiczna
• opiekun osoby starszej i niepeł-

nosprawnej
• opiekun medyczny.

Różne kursy i szkolenia m. in:

• małej przedsiębiorczości
• zawodowe i przysposabiające 

do zawodów (opiekuńczych, 
żywienia i dietetyki, technicz-
nych i innych)

• języków obcych dla początku-
jących i zaawansowanych, 
ze słownictwem zawodowym

• komputerowe (podstawowe 
i dla zaawansowanych)

• doradcze, motywujące, 
aktywizujące (psychologiczne, 
zawodowe, pedagogiczne)

• organizowane na indywidual-
ne zlecenie pracodawców

• na zapotrzebowanie samo-
rządów, urzędów pracy oraz 
innych urzędów i organizacji, 
finansowane z funduszy Unii 
Europejskiej

zajęcia pozalekcyjne:
• koło teatralne
• koło fotograficzne
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S T R O NĘ  Z R E DAG OWAŁ 
Z E S P ÓŁ  R E DA K C YJ N Y 
MŁO DYC H  D Z I E N N I K A R Z Y 
Z  G I M N A Z J U M  N R  1 : 
Weronika Michalska, Nikola 
Zakrzewska, Julia Andrzejew-
ska, Katarzyna Żyła, Natalia Ka-
sprowicz, Julia Strumska, Oskar 
Grabowski, Dominik Bąk, Patryk 
Bobrucki, Przemysław Hillar, 
radiowa grupa absolwentów 
i studentów „Gadu, gadu…” – pod 
okiem p. Teresy Abram-Kwaśny

OKIEM GIMNAZJALISTYOKIEM GIMNAZJALISTY

Wolontariusze Szkolne-
go Koła Caritas dzia-

łającego w Gimnazjum nr 1 
w Tczewie udali się do szpi-
tala na oddział dziecięcy, 
aby odwiedzić chore dzieci 
i przekazać im upominki. 
Paczki zostały przygotowa-
ne przez Caritas Diecezji 
Pelplińskiej, a drobne upo-
minki dla noworodków za-
kupione z oszczędności wo-
lontariuszy. 

Byliśmy świadkami realiza-
cji ogólnopolskiego projektu 

„Deutsch-Wagen-Tour” w naszej 
szkole, czyli Gimnazjum nr 1 
w Tczewie. Połączenie zabawy 
i nauki – w niestereotypowy 
sposób – spowodowało zmianę 
postrzegania przez nas języka 
niemieckiego. Niemiecki jest faj-
ny, jasne, że klar!

Zajęcia z Deutsch-Wagen-Tour 
bardzo nam się podobały. To wspa-
niałe doświadczenie wprowadziło 
nas w nowatorskie rozwiązania 
związane z nauką języka obcego 
i w niekonwencjonalne sposoby 
przekazywania informacji o Niem-
czech, między innymi w formie cie-
kawych gier, zabaw i konkursów. 
Kultura niemiecka została przed-
stawiona w sposób interesujący 
i pasjonujący. Niewątpliwie rozwi-
nęliśmy swoje umiejętności języ-
kowe w czasie zabawy, zwłaszcza 
poprzez rywalizację. Byliśmy bar-
dzo aktywni, a z zajęć wynieśliśmy 
wiele przydatnych słów i zwrotów, 
które same wchodziły do głowy. 
Prezentacja przygotowana przez 
uczennice naszej szkoły – „Spacer 
po Berlinie” pokazała nam miejsca 
warte zobaczenia w tym pięknym 
mieście. Właśnie ona w połączeniu 
z pięknymi makietami zwróciła 
szczególną uwagę zaproszonej 
lektorki. 

Jednym z charakterystycznych 
elementów realizacji projektu sta-
ła się barwna chusta animacyjna, 
która przy odrobienie wyobraź-

 MASTER SZEF

Daria Bielecka kl. 3G oraz Patry-
cja Grubba kl.3G zajęły I miejsce 
w konkursie kulinarnym ,,Master 
Szef”. Wyróżniony został również 
Igor Wasiewicz-Pawlaczyk kl. 3B. 

W konkursie wzięło udział 
ośmioro uczniów naszej szkoły: 
Daria Bebel kl. 3G, Patrycja 
Grubba kl. 3G, Oliwia Wojcie-
szak kl. 3G, Daria Bielecka kl. 
3G, Igor Wasiewicz-Pawlaczyk kl. 
3B, Aleksandra Korycka kl.3B, 
Martyna Klinkusz kl. 3B oraz 
Jan Zalewski kl. 2A. Konkurs or-
ganizowany był w Zespole Szkół 
Rolniczych w Rusocinie i brało 
w nim udział ok. 50 uczestników. 
Zadaniem młodzieży było przy-
rządzenie dania głównego oraz 
deseru. Ponadto przygotowane 
zostały liczne atrakcje, tj. zabawy 
sportowe, projekcja fi lmu, pre-
zentacja multimedialna szkoły, 
pokaz tańca polonez itd.

Wszyscy uczestnicy otrzymali 
dyplomy oraz nagrody.

 DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY

W naszym gimnazjum gościliśmy 
uczniów klas szóstych z Tczewa. 
Podczas Dnia Otwartego naszej 
szkoły szóstoklasiści mogli zoba-
czyć i ocenić nasze gimnazjum, 
które rozwija zainteresowania 
uczniów oraz umożliwia wybór 
dobrej szkoły ponadgimnazjalnej, 
a tym samym lepszy start w doro-
słe życie. 

Podczas Dnia Otwartego za-
poznaliśmy naszych gości z cieka-
wymi projektami gimnazjalnymi, 
odbyły się występy wokalno-mu-
zyczne naszych kolegów i kole-
żanek oraz pokaz ratownictwa 
medycznego. 

Staraliśmy się pokazać, jak 
wiele Gimnazjum nr 1 może za-
oferować przyszłym gimnazja-
listom oraz pomóc im wyborze 
nowej szkoły.

KRÓTKO

ni zmieniała się we wzburzone 
morze. Innymi ważnymi narzę-
dziami wykorzystywanymi przez 
lektora okazała się seria sześciu 
plakatów tematycznych.

Ten projekt wzbudził w nas nie-
zwykłą ciekawość oraz motywację 
do poznawania języka naszych 
zachodnich sąsiadów. Lektorka 
pani Bogumiła Manek natych-
miast podbiła nasze serca. Mamy 
nadzieję, że Deutsch-Wagen-Tour 
odwiedzi nas jeszcze kiedyś…

Realizacja projektu „Deutsch-
Wagen-Tour” przyczynia się do 
wzrostu popularności języka nie-
mieckiego w Polsce. W ramach 
kampanii, niemieccy lektorzy po-
dróżują po Polsce oznakowany-
mi samochodami. Mają ze sobą 
pomoce naukowe oraz sprzęt 
audiowizualny. Współorganizują 
na terenie różnych szkół ambit-
ne przedsięwzięcia. Uczestniczą 
w spotkaniach z rodzicami, 

w czasie których informują 
o korzyściach wynikających ze 
znajomości języka niemieckiego. 
Realizacja projektu przewidziana 
jest na 3 lata.

Przepiękne makiety wykonali 
uczniowie naszej szkoły: Artur 
Adamczuk, kl. I e, Patrycja Jur-
czyńska, kl. III f, Alicja Kłuciń-
ska, kl. III f, Agnieszka Kwiatek, 
kl. III f, Patrycja Kromer, kl. III f, 
Sandra Kuklińska, kl. III f .

Interesującą prezentację multi-
medialną: Nadia Żołnowska, kl. I e. 

Malownicze plakaty: Magdale-
na Śliżewska, kl. III h, Piotr Pru-
szyński, kl. II a, Natalia Knop, kl. 
III h.

A wszystko to, zawdzięczamy 
naszym nauczycielom języka nie-
mieckiego: Marii Kosmacz,  Nata-
lii Tyborskiej, Marii Jakubowskiej, 
Joannie Janusz i Krzysztofowi 
Pieleckiemu.

Gimnazjaliści najmłodszym pacjentom

Ogólnopolski program promujący 

naukę języka niemieckiego

zapraszamy do udziału!
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Fabryka Sztuk zaprasza w so-
botę, 18 maja na kolejną Noc 

Muzeów. Tym razem tematem 
przewodnim będzie Skandyna-
wia. We współpracy z artystami, 
zespołami i prelegentami oraz 
pod patronatem honorowym 
Ambasad Szwecji, Norwegii i Fin-
landii postaramy się przybliżyć 
Państwu piękno dziewiczej przy-
rody, kulturę, historię, tradycje 
oraz obyczaje naszych północnych 
sąsiadów. Do późnych godzin wie-
czornych obozować będą wikingo-
wie. Bawić będziemy się w rytm 
największych przebojów muzyki 
skandynawskiej. Usłyszymy 
również pieśni morskie i szanty 
żeglarskie. Nie zabraknie poka-
zów oraz warsztatów tanecznych. 
Entuzjaści wycieczek i dalekich 
podróży będą mogli skorzystać 
z wielu propozycji: nocnych space-
rów po Tczewie, również w stylu 

SCENA GŁÓWNA

18:00 – rozpoczęcie.
18:10-18:50 – koncert piosenki 

morskiej
18:50-19:05 – konkurs przeciąga-

nia liny z nagrodami
19:05-19:15 – przeboje piosenki 

skandynawskiej
19:15-19:25 – pokaz walk berser-

kerów
19:25-19:55 – koncert piosenki 

szantowej
19:55-20:10 – pokaz tańca 

wikingów
20:15-20:30 – pokaz tańca skan-

dynawskiego
20:30-20:40 – pokaz walk berser-

kerów
20:40-20:50 – przeboje piosenki 

skandynawskiej
20:50-21:00 – pokaz rzemiosła 

wikingów
21:00-21:20 - koncert piosenki 

szantowej
21:20-21:35 – losowanie zwycięz-

ców – Gra Miejska.
21:35-21:55 – pokaz tańca skan-

dynawskiego z warsztatami 
na scenie

22:15-22:55 – koncert skandy-
nawskiej muzyki folkowej

22:55-23:05 – pokaz walk berser-
kerów

23:10-23:25 - pokaz tańca skan-
dynawskiego

23:25-23:35 – pokaz uzbrojenia i 
szyku bojowego

SKANDYNAWSKA NOC MUZEÓW

Nordick Walking, Gry Miejskiej, 
zwiedzić wszystkie wystawy oraz 
wysłuchać prelekcji podróżni-

Podczas Nocy Muzeów nigdy nie brakuje atrakcji dla dzieci i młodzieży

czych. Dla koneserów kina przewi-
dziane są pokazy klimatycznych 
fi lmów duńskich. Nie zabraknie 

również kuchni skandynawskiej, 
a dzięki fi rmie Berilla Poland 
Sp. z o. o, będziemy mogli skosz-
tować pieczywa WASA. Odbędą 
się także prelekcje kulinarne. Na 
najmłodszych czekają warsztaty 
plastyczne „Mały Wiking”, trady-
cyjne gry i zabawy skandynaw-
skie, gra edukacyjna „Skarby 
Bałtyku”, odczyty bajek norwe-
skich, szwedzkich i duńskich oraz 
filmy animowane.

Szczegółowy plan Nocy Mu-
zeów oraz regulamin Gry Miej-
skiej znajdują się również na stro-
nie internetowej Fabryki Sztuk: 
www.fabrykasztuk.tczew.pl. 

Zapisy na zajęcia warsztatowe 
tańca skandynawskiego i warsz-
tatów bębniarskich wyłącznie 
pod adresem e-mail: wystawy@
fabrykasztuk.tczew.pl

UWAGA: 
liczba miejsc ograniczona!

23:35-23:45 – przeboje piosenki 
skandynawskiej

23:45-24:00 – trening bojowy 
wikingów z udziałem dla 
widzów

24:00-24:40 – skandynawska 
muzyka elektroniczna

24:50-01:00 – zakończenie.

DZIEDZINIEC

18:00-01:00 – obozowisko Wikin-
gów 

18:00-23:00 – stoisko z kawami 
świata „Herbaciarnia”

22:00-23:00 – gra plenerowa dla 
dzieci i młodzieży „Skarby 
Bałtyku” 

18:30-19:30 – Spacer Nordick 
Walking wśród zabytków 
Tczewa – Stare Miasto

20:30-22:00 – Spacer Nordick 
Walking wśród zabytków 
Tczewa – Nowe Miasto

18:15-20:15 i 22:00-23:30 – Spacer 
historyczny po Tczewie 
– „Skandynawskie ślady 
w Tczewie”

BUDYNEK GŁÓWNY 
FABRYKI SZTUK

Parter
18:00-01:00 – wystawa 
 „Browarnictwo w Tczewie”
 – wystawa „Siła i delikatność. 

Poezja Tomasa Tranströmera”
18:15-21:00 – Gra Miejska „Po-

szukiwanie skarbu Wikinga”

I piętro
18:00-01:00 – wystawa „Z For-

sterami i Cookiem na kraniec 
świata”

II piętro (sala konferencyjna)
18:10-19:10 – prelekcja podróżni-

cza „ Islandia- wyspa ognia 
i lodu”

19:20-20:20 - prelekcja „Norwe-
gia: nie tylko trolle, fiordy 
i wieże wiertnicze”

20:30-21:30 - prelekcja „Życie 
codzienne w Szwecji”

21:45-22:45 - prelekcja „Między 
Europą a Skandynawią. Da-
nia – kraj mały lecz ciekawy”

23:00-24:00 - prelekcja podróżni-
cza „Podróż po Norwegii”

18:00-01:00 – wystawa „Szwecja 
– pejzaże powieści kryminalnej”

MAŁY BUDYNEK

parter
18:30-21:00 - „Mały Wiking” 

warsztaty plastyczne dla 
dzieci i młodzieży.

I piętro
18:15-19:15 – warsztaty tradycyj-

nego tańca skandynawskiego 
- Rundpolska

20:00-20:45 – prelekcja „W łunie 
zorzy polarnej. Finlandia – jej 
tradycje narodowe, święta 
oraz kuchnia”

21:00-21:45 – prelekcja „Stół 
szwedzki – kulinarna podróż 
do serca Skandynawii”

II piętro
20:00-21:00 – warsztaty 

bębniarskie
22:15-24:00 – prelekcja „Piwowar-

stwo w Skandynawii”

KAMIENICA 
PRZY UL. PODMURNEJ 12

Spotkanie z bajką skandynawską
18:00-21:15

Warsztaty „Street art”
18:00-19:30
19:30-21:00
21:00-22:30

Zwiedzanie wystaw
18:00-24:00 – „W mieszczańskiej 

kamienicy”

KAMIENICA 
PRZY UL. PODMURNEJ 15

Projekcje filmów duńskich 
(Duński Instytut Kultury)

18:15-19:30 („Wielki niedźwiedź”, 
kino familijne)

20:00-21:30 („Karla i Jonas”, kino 
familijne)

21:45-23:30 („Uczta Babette”, film 
obyczajowy)

Zwiedzanie wystaw
18:00-24:30 – „Tczew poprzez 

wieki i zdarzenia” 
18:00-24:30 – „Wielka wojna 

w małym mieście” 

18 MAJA 2013 R., godz. 18:00-01:00; FABRYKA SZTUK – UL. 30 STYCZNIA 4
ATRAKCJE
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Urząd Miejski w Tczewie – Wydział Spraw Komunalnych
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Najpiękniejsze polskie róże po-
chodzą z Kenii…

Są piękne, kolorowe, pachną 
nieziemsko. Czy wiesz kto je zry-
wał i jaką przyszło mu za to zapła-
cić cenę?

Codziennie w Europie sprze-
daje się miliony ciętych kwiatów. 
Pochodzą one mi.in. z Holandii 
oraz z krajów tak odległych jak 
Kania, która jest trzecim – po Ho-
landii i Kolumbii – największym 
eksporterem kwiatów ciętych 
na świecie. Ponad 60% kwiatów 
uprawianych w Kenii tafia na ry-
nek europejski.

Kenijskie róże rosną w klima-
cie, w którym naturalne nasło-
necznienie i wysoka temperatura 
sprzyja ich naturalnemu rozwo-
jowi. Róże uprawiane w Holan-
dii pochodzą z podgrzewanych 
szklarni, co powoduje zwiększe-
nie emisji CO2. W Afryce kwiaty 
cięte uprawia się na potężnych 
plantacjach, w których panują 

Cele konkursu:

• rozbudzenie aktywnych postaw 
wobec ochrony środowiska,

• wań przyrodniczych,
• pogłębianie wiedzy i wzboga-

canie słownictwa z zakresu 
ekologii i przyrody,

• rozwijanie współpracy mię-
dzyszkolnej.

Organizacja i przebieg 
konkursu:

Organizatorzy:  
 Szkoła Podstawowa Nr 12 

– biblioteka szkolna oraz Pra-
cownia Edukacji Ekologicznej 
Urzędu Miejskiego w Tczewie.

Termin i miejsce: 
 22.05.2013r., godz. 900 

Szkoła Podstawowa Nr 12 
– biblioteka szkolna przy 
ul. Topolowej 23, zbiórka 
o godz. 845.

Pracownia Edukacji Ekologicznej Urzędu Miejskiego w Tczewie zaprasza w roku szkolnym 2012/2013 do udziału 
w XI Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy Przyrodniczo-Ekologicznej (dla klas II i III) pt. „Przyjaciel Przyrody”

REGULAMIN KONKURSU

Uczestnictwo: 
 W konkursie biorą udział 

reprezentacje szkół podstawo-
wych Tczewa.

 Zespoły tworzy troje 
uczniów z klas II 
i troje uczniów z klas III.

 Każdy zespół wybiera dla siebie 
nazwę związaną z przyrodą.

Sposób przeprowadzenia:
1. Quiz wiedzy ekologiczno-przy-

rodniczej.
2. Rozwiązywanie zagadek, 

rebusów, krzyżówek przyrod-
niczych.

Lektura konkursowa:
• Dostępne książki o tematyce 

przyrodniczej i ekologicznej.
• Albumy roślin i zwierząt.
• Wiedza zdobyta podczas 

zajęć w Pracowni Edukacji 
Ekologicznej oraz na lekcjach 
w szkole.

Zgłoszenia:
1) Imienny wykaz uczestników 

konkursu oraz opiekunów, 
opieczętowany oraz podpisa-
ny przez dyrektora szkoły i 
nauczyciela, należy dostarczyć 
do dnia 10.05.2012 r. na 
adres : SP 12, 83-110 Tczew, 
ul. Topolowa 23 z dopiskiem 
„Biblioteka szkolna”.

2) Można taki wykaz wysłać 
e-mailem zatytułowanym 
„Zgłoszenie do X edycji „Przy-
jaciela przyrody” 
na adres opiekuna konkursu: 
mierzwickab@poczta.onet.pl

 (w przypadku wyboru tej 
opcji zgłoszenia, nie potrzeba 
pieczęci i podpisów – e-mail 
jest wystarczającym doku-
mentem).

Dla zwycięskich drużyn 
oraz pozostałych uczestników 
przewidziane są nagrody. 

Dodatkowych informacji 
na temat konkursu udziela 
pani Barbara 
Mierzwicka-Schmidt, 
nr tel. 58-531-60-70 w. 23.
    

W IMIENIU ORGANIZATORÓW 
– ANNA PEICHERT, PEE
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często nieludzkie warunki pra-
cy, tj. niskie płace, łamanie praw 
pracowniczych, stały kontakt ze 
szkodliwymi dla zdrowia chemi-
kaliami bez masek ani odzieży 
ochronnej. Ponieważ pracownicy 
są na co dzień narażeni na dzia-
łanie agresywnych chemikaliów, 
często chorują – cierpią na egze-
my, nowotwory, choroby oczu.

Alternatywą dla ciętych kwia-
tów z odległych krańców świata 
są kwiaty z upraw lokalnych, 
uprawianych wg zasad rolnic-
twa ekologicznego, oznaczających 
uprawę kwiatów bez naruszania 
struktury gleby, nawożenie środ-
kami naturalnymi. Transport 
kwiatów nie obciąża środowiska. 
Możemy również rezygnować 
z kupowania kwiatów ciętych 
poza sezonem, który w Polsce 
trwa od kwietnia do listopada na 
rzecz roślin doniczkowych.

Kwiaty pochodzące z upraw 
ekologicznych posiadają swoje 

certyfikaty. Ich uzyskanie wyma-
ga spełnienia określonych kryte-
riów ekologicznych i etycznych. 
W Europie istnieją liczne stowa-
rzyszenia zrzeszające producen-
tów kwiatów, które stosują surowe 
zasady ekologiczne – m.in. „Na-
turland”, „Bioland”, „Demeter” 
i „Biopark”. Firmy zajmujące się 
uprawą kwiatów ekologicznych 
znajdują się zazwyczaj w pobliżu 
miejsc handlu kwiatami. Kwiaty 
z upraw ekologicznych mogą nosić 
także ekologiczne oznakowania, 
np. FLO (Fairtrade Labbeling 
Organizations International), 
które uzyskuje się po spełnieniu 
określonych warunki produkcji 
i sprzedaży. Oznakowanie gwa-
rantuje, że oznakowany nim 
produkt spełnia szczegółowe mię-
dzynarodowe kryteria Sprawie-
dliwego Handlu.

Zanim kupimy kwiaty 
w kwiaciarni warto sprawdzić ich 
pochodzenie. Ekologiczne kwiaty 

można często kupić na targach 
czy giełdach kwiatowych. Warto 
zapłacić kilka złotych więcej i mieć 
pewność, że są to kwiaty z ekolo-
gicznych upraw.
Źródło informacji:
• www.ekoistka.pl
• www.fairtrade.net
• http://ekoszyk.mos.gov.pl/w-

domu/ogrod/kwiaty/

EKOLOGICZNE KWIATY
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Społeczeństwo

KRÓTKO
25 maja
FESTYN NA GÓRKACH
Stowarzyszenie ,,Górki”, przy 

współpracy z Centrum Ad-
ministracyjnym Placówek Opie-
kuńczo- Wychowawczych w Tcze-
wie, Fundacji ,,Zielone Wzgórze” 
oraz przy osobistym zaangażo-
waniu radnego Kazimierza Mo-
kwy, pragnie zaprosić wszystkich 
mieszkańców naszego miasta na 
,,Majówkę Rodzinną”. Impreza 
odbędzie się 25 maja (sobota), 
od godz. 10.00, na terenie rekre-
acyjnym przy zbiegu ulic Fredry 
i Broniewskiego na osiedlu Górki. 
W trakcie festynu organizatorzy 
przygotowali mnóstwo atrakcji, 
m.in. dmuchańce, przejażdż-
ki konne, pokazy WOPR, gry 
i zabawy dla dzieci, malowanie 
buziek, słodkie upominki, mnó-
stwo niespodzianek itp. Dla za-
palonych i tych mniej aktywnych 
sportowców odbędą się turnieje 
sportowe: piłki siatkowej, piłki 
nożnej i unihokeja. Szczególną 
propozycja jest pokaz ptactwa 
ozdobnego. Każdy z pewnością 
znajdzie coś dla siebie.

O obsługę gastronomiczną za-
dba Krzysztof Żółtek – właściciel 
Restauracji Akropolis.

Miesiące przygotowań ze-
społów muzycznych po obu 

stronach granicy polsko-litew-
skiej zaowocowały imponującym, 
przygotowanym z wielkim roz-
machem i precyzją wykonania 
koncertem. Zabrzmiał on pięk-
nym, czystym hymnem ku czci 
Miłosierdzia Bożego.

6 kwietnia, w kościele pw. Wnie-
bowstąpienia Pańskiego w Ejszysz-
kach, oraz 7 kwietnia br. w kościele 
pw. Świętego Ducha w Wilnie odbył 
się niezwykły projekt Pop-orato-
rium „Miłosierdzie Boże”. 

W Ejszyszkach Chór „ Echo” 
występował już po raz drugi. Po 
ubiegłorocznym I Międzynarodo-
wym Festiwalu Muzyki Chóral-
nej, gdzie chór zdobył trzecie miej-
sce i „Brązową Wstęgę Solczy”, 
zaproszono go chór do wspólnego 
wykonania Pop-oratorium „Miło-
sierdzie Boże”, które grane jest już 
od dziesięciu lat, ale po raz pierw-
szy zostało wykonane w Wilnie.

Koncert wileński miał szcze-
gólny wydźwięk, gdyż odbył się 

CHÓR MĘSKI ECHO WYSTĄPIŁ NA LITWIE
Od listopada ubiegłego roku Chór Męski „ Echo” przygotowywał się do wielkiego koncertu w wykonaniu połączonych 
chórów i orkiestr na Litwie w Ejszyszkach i w Wilnie.

w ustaloną przez Jana Pawła II 
Niedzielę Miłosierdzia Bożego i to 
w świątyni tak bardzo związanej 
z działalnością św. Faustyny Ko-
walskiej. 

Pop-oratorium święci sukce-
sy w wielu zakątkach świata już 
od 10 lat, tym razem dotarło na 
Wileńszczyznę. Inspiracją do po-
wstania tego dzieła były teksty 
zaczerpnięte z „Dzienniczka” św. 

s. Faustyny Kowalskiej. Prostota 
i szczerość tego przekazu ujęła 
twórcę pop-oratorium – kompo-
zytora, dyrygenta, aranżera, pia-
nistę Zbigniewa Małkowicza.

Oprócz dwóch wielkich prób 
i dwóch półtoragodzinnych kon-
certów ze wszystkimi zespołami, 
a razem było to 200 osób, chór 
zwiedził Wilno i rejon solecznicki 
oraz same Soleczniki, Turgiele 

Projekt AS 60+ zakłada po-
szerzenie lokalnej oferty 

edukacji w trzech obszarach te-
matycznych, odpowiada na po-
trzebę wzmacniania kompeten-
cji osób starszych w pełnieniu 
ról społecznych i tym samym 
tworzenia warunków do godne-
go życia w okresie starości.

Edukacja na rzecz aktyw-
nego starzenia się realizowana 
w ramach projektu ma na celu 
podniesienie poziomu wiedzy 
i praktycznych umiejętności osób 
w wieku 60+ w zakresie uczestnic-
twa i rozwijania form aktywności 
społecznej w oparciu o zindywidu-
alizowany potencjał społeczno- za-
wodowy osób starszych. 

Serdecznie zapraszamy tczew-
skich seniorów (osoby powyżej 60 
r. ż) na zajęcia z zakresu ekonomii 
oraz pierwszej pomocy przedme-
dycznej.

Udział w projekcie jest 
bezpłatny. 

AKTYWNI TCZEWIANIE PO 60-TCE
Tczewski Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Miejski Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Tczewie jako realizatorzy projektu „AS 60+. Edukacja 
na rzecz aktywnego starzenia się w Tczewie” serdecznie zapraszają 
mieszkańców Tczewa do udziału w projekcie. 

Osoby zainteresowane 
prosimy o kontakt:

Forum Inicjatyw Społecznych 
w Tczewie, ul. Łazienna 5 
pn-pt. 08:00-16:00
lub pod numerem telefonu: 
58 530 22 20 
oraz mailowo: 
a.hotowy@mops.tczew.pl

Projekt ukierunkowany jest na 
wzmocnienie wszechstronnych 

umiejętności osób starszych w po-
dejmowaniu aktywności, rozwoju 
zainteresowań i wiedzy o otacza-
jącym świecie, w celu poprawy 
jakości życia i wyrównaniu szans 
na aktywne życie. 

Projekt współfi nansowany 
ze środków Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej w Tczewie 
w ramach Rządowego Progra-
mu Aktywności Społecznej Osób 
Starszych na lata 2012-2013. 

i Ejszyszki, gdzie 80 proc. miesz-
kańców to Polacy.

W Wilnie chórzyści zaśpiewa-
li w Ostrej Bramie oraz nad gro-
bem Matki z Sercem Marszałka 
Piłsudskiego na cmentarzu na 
Rosie. Wszyscy chórzyści zapalili 
białe i czerwone znicze.

Wykonawcy Pop-oratorium „Mi-
łosierdzie Boże” to: Zespół Muzyki 
Sakralnej LUMEN wraz z solista-
mi, Koło Śpiewu im. F. Nowowiej-
skiego z Tarnowa Podgórnego, Chór 
Samorządowej Szkoły Muzycznej 
z Tarnowa Podgórnego, Chór Mę-
ski „Echo” z Tczewa, Chór „Il canto” 
z Solecznik, Chór Szkoły Muzycznej 
w Ejszyszkach, Schola Parafii pw. 
Świętego Ducha w Wilnie, Wileń-
ska Orkiestra Kameralna, Instru-
mentaliści Szkoły Sztuk Pięknych 
im. St. Moniuszki w Solecznikach. 
Nad całością oprawy muzycznej 
czuwał dyrygent Szymon Melosik.
Kompozycja i aranżacja: Zbigniew 
Małkowicz

(INFORMACJA PRZYGOTOWANA 
PRZEZ CHÓR MĘSKI ECHO)
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Miejska Biblioteka Publiczna 
w Tczewie została powoła-

na w marcu 1946 roku, jednak 
tradycje tczewskiego czytelnictwa 
sięgają czasów zaboru pruskiego 
i ich początków należy doszuki-
wać się w istnieniu bibliotek To-
warzystwa Czytelni Ludowych. 

Z zachowanych kronik, arty-
kułów prasowych, afi szy, prac 
dyplomowych możemy prześle-
dzić rozwój tczewskiej książnicy: 
wyzwania, którym musiała spro-
stać, jak i problemy, które należa-
ło w jak najlepszy sposób rozwią-
zać. A takich też nie brakowało. 
Żadna biblioteka nie istnieje bez 
czytelników, ale bolączką każde-
go bibliotekarza jest nietermino-
wy zwrot książek. F. Marszałek 
na łamach „Głosu Wybrzeża” 
z 8 października 1970 roku po 
odwiedzinach jednej z filii biblio-
tecznych snuje na ten temat na-
stępującą refl eksję: Cóż począć 
z tymi opornymi czytelnikami? 
Sformować legion walecznych mi-
łośników książki, którzy szturmo-
wać będą mieszkania dłużników, 
czy też cierpliwie czekać, aż znudzi 
im się kiszenie książek, na które 
czeka tylu chętnych? 

Biblioteka – to nie tylko książ-
ki, to również działalność kul-
turalno-edukacyjna. Przeglądy 
nowości wydawniczych połączone 
z pogadanką, obchody Dni Kultu-
ry, Oświaty, Książki i Prasy, kier-
masze książek prowadzone we 
współpracy z księgarniami, spo-
tkania „oko w oko” z popularnymi 
wówczas pisarzami, konkursy po-
etyckie, literackie i wiedzy o Tcze-
wie, wystawki i wystawy, projekcje 
filmowe, a nawet przedstawienia 
teatralne w wykonaniu aktorów 
Teatru Wybrzeża – to tylko nie-
które przedsięwzięcia realizowa-
ne przez tczewską bibliotekę od jej 
początków po lata osiemdziesiąte 
minionego stulecia.

M.K.
SEKCJA HISTORII MIASTA

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI 
PUBLICZNEJ W TCZEWIE
UL. J. DĄBROWSKIEGO 6

Sceny z życia miasta

W BIBLIOTECE
W dniach od 8 do 15 maja obchodzimy Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, któremu w tym roku 
przyświeca hasło „Biblioteka, jako przestrzeń dla kreatywnych”. O promocji czytelnictwa re-
alizowanej przez Miejską Biblioteką Publiczną w Tczewie informujemy Czytelników „Panora-
my Miasta” na bieżąco, ale wypada również spojrzeć w nie tak odległą przeszłość.

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Tczewie uprzejmie prosi 
wszystkich czytelników, któ-
rzy zapomnieli lub nie mogli
z różnych względów zwrócić 
w terminie wypożyczonych 
książek, o dostarczenie ich 
do naszej najbliższej filii biblio-
tecznej. W razie zagubienia 
można przynieść w zamian 
inne wartościowe pozycje. 
Informujemy, że do końca 
maja br. książki można zwró-
cić bez ponoszenia konse-
kwencji finansowych.

Prace nad plakatem, lata 50. XX w. 

Zajęcia z najmłodszymi czytelnikami, lata 50. XX w. 

Dni Kultury, Oświaty, Książki i Prasy na Os. Garnuszewskiego, lata 70. XX w. 
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Kultura

DYŻURY W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW MIESZKAŃCÓW
MIROSŁAW POBŁOCKI, prezydent Tczewa, przyjmuje interesantów 

– w czwartki w godz. 14.00-16.00; 
zastępcy prezydenta Tczewa – ZENON DREWA – w czwartki w godz. 14.00-16.00,

 a ADAM BURCZYK – w poniedziałki w godz. 14.00-15.30
CZŁONKOWIE PREZYDIUM RADY MIEJSKIEJ pełnią dyżur w środy 

w godz. 15.30-16.30 w Biurze Rady Miejskiej.

KRÓTKO

7 czerwca do Tczewa przyjedzie 
około 50 starych samochodów 

z całej Polski. Tczew będzie głów-
nym przystankiem na trasie IV 
Rundy Mistrzostw Polski Pojaz-
dów Zabytkowych.

Pomorskie Rajdy Pojazdów 
Zabytkowych sięgają lat 60. XX 
wieku. Do 2002 r. miały rangę mi-
strzostw Polski. Po ponad deka-
dzie organizatorzy chcą wskrzesić 
tę tradycję. Wspomniana runda 
odbywać się będzie w dniach 6-9 
czerwca na Żuławach, Kociewiu 
i Powiślu. 

Rajdowcy przyjadą do Tczewa 
w piątek 7 czerwca od strony dro-
gi nr 22. Przejazd przez Tczew jest 
pomyślany tak, aby jak najwięcej 
osób mogło zobaczyć to nieco-
dzienne wydarzenie. Proponowa-
na trasa biegnie ul. Bałdowską, 
rondem przy pl. Piłsudskiego, 
ul. Wojska Polskiego, Jagielloń-
ską, Armii Krajowej, al. Solidar-
ności, ul. Gdańską, wiaduktem 
800-lecia, ul. 1 Maja, Jana z Kol-
na – na Bulwar Nadwiślański.

Na Bulwarze ok. godz. 16.00 
rozpocznie się festyn z udziałem 
kierowców i ich maszyn. Będzie 
okazja podziwiać konkurencje 
rajdowe, porozmawiać z uczestni-
kami imprezy, zrobić sobie zdjęcia 
na tle starych aut. Oprócz tego 
przygotowujemy dużo atrakcji dla 
tczewian – gry, zabawy, konkursy, 
występy.

Zachęcamy właścicieli starych, 
zabytkowych aut z Tczewa i okoli-
cy, aby również zaprezentowali na 
bulwarze swoje pojazdy. 

W rajdzie weźmie udział ok. 50 
dwuosobowych załóg. Uczestni-
ków rajdu obowiązują przepisy 
ruchu drogowego, gdyż porusza-
ją się po drogach publicznych. 
Wszystkie pojazdy będą ozna-
czone przez organizatorów, będą 
wyposażone w tabliczki, naklejki 
rajdowe i numery startowe.

Organizatorem imprezy jest 
Automobilklub Morski w Gdyni, 
a współorganizatorem miasto 
Tczew.

M.M.

Rajd starych 
samochodów

11 MAJA OD GODZ. 10.00 DO 22.00 
na Bulwarze Nadwiślańskim 
na tczewian czekać będzie wiele 
atrakcji, a wśród nich: 

• drzewko za makulaturę i elek-
trośmieci w godz. 10:00-14:00

 za 5 kg makulatury – 1 
drzewko, za większy sprzęt 
(lodówka, tv) – 2 drzewka, za 
mniejszy sprzęt (np. suszarka) 
– 1 drzewko – akcja organi-
zowana wspólnie z „Dzienni-
kiem Bałtyckim”,

• EKOmarket – market pro-
mujący produkty ekologiczne, 
regionalne, do degustacji i 
sprzedaży m.in. sery, miody, 
wędliny, nalewki,

• przepłynięcie motorówką 

Samorządowcy i komunalnicy – mieszkańcom Tczewa

11 maja spotkajmy się na bulwarze
Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki wraz z pracownikami samorzą-
du miasta oraz fi rmami komunalnymi serdecznie zaprasza miesz-
kańców Tczewa na festyn z okazji Dnia Komunalnika i Pracownika 
Samorządowego. 

WOPR-u na drugą stronę 
Wisły (w zależności od stanu 
wody),

• strzelnica po drugiej stronie 
Wisły, 

• balonem do nieba, 
• kawiarnia z muzyką na żywo 

– możliwość zakupu kawy, 
herbaty, ciasta, 

• rajd rowerowy z nagrodami 
Alleycat,

• Rodzinne Zdjęcie Tczewian, 
• mała gastronomia,
• koncerty: Recycling Band, 

Czarno-Czarni .

Atrakcje dla dzieci:
• zamki dmuchane, kule 

wodne, bańki mydlane, szachy 

plenerowe, trampolina, 
• segway,
• szczudlarze z balonami, 

słodkościami, 
• malowanie twarzy,
• przejazd ciuchcią,
• stoisko z watą cukrową,
• warsztaty artystyczne organi-

zowane przez Fabrykę Sztuk,

Organizatorzy: Urząd Miej-
ski, MOPS, ZUOS, ZWIK, 
ZEC, SITA, ZUK, Fabryka 
Sztuk, Centrum Kultury 
i Sztuki, Stowarzyszenie 
Rowerowy Tczew, TTBS, Zie-
leń Miejska, Trans Polonia, 
Dziennik Bałtycki. 

M.M.
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