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TCZEW PRZYJAZNY PRZEDSIĘBIORCOM

W NUMERZE

► 36 wniosków do budżetu
obywatelskiego

► Zmienił się plan
zagospodarowania
Tczewa – jest szansa
na sprzedaż „masarni”

► Weekend za pół ceny
– po raz pierwszy w Tczewie

► Coraz więcej partnerów
Tczewskiej Karty
Rodziny Wielodzietnej

MIASTO TCZEW ZBIERA LAURY za działania na rzecz przedsiębiorców.
W kwietniu zwyciężyliśmy w konkursie Regionalnej Izby
Gospodarczej Pomorza, zdobywając tytuł gminy najbardziej
aktywnej na rzecz przedsiębiorców. Także w tym roku znaleźliśmy
się na czwartym miejscu (wśród 649 badanych gmin) w rankingu
„Gmina na 5” – studenci Szkoły Głównej Handlowej wyróżnili
Tczew za bardzo dobrą obsługę klientów – przedsiębiorców.
Więcej na str. 6 Ü

► Dotacje na remonty
zabytków

► Oferta szkół
ponadgimnazjalnych
z Tczewa
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NOWE STOJAKI ROWEROWE

XLIII SESJA
Porządek obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Tczewie
na dzień 24 kwietnia 2014 r. (czwartek)
o godz. 10.00 w sali konferencyjnej im. F. Fabicha
w Urzędzie Miejskim w Tczewie (ul. 30 Stycznia 1)

M. MYKOWSKA

W Tczewie pojawiły się kolejne stojaki rowerowe – przy nowej
siedzibie MOPS, obok budynku poczty przy ul. J. Dąbrowskiego oraz przy siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. 30 Stycznia 1.
Wraz z wiosną coraz
częściej dzieci i młodzież dojeżdżają do
szkół na rowerach.
Wszystkie tczewskie
gimnazja zostały już
w 2012 r. wyposażone w stojaki rowerowe.
Wówczas, w ramach
realizowanego przez
miasto projektu Central MeetBike, w różnych częściach Tczewa ustawionych zostało 80 stojaków, a także trzy
wiaty na rowery (przy dworcu PKP, przy Forum Inicjatyw Społecznych i przy Urzędzie Miejskim). Okazało się, że potrzeby rowerzystów
są większe i miasto przystąpiło do montażu kolejnych stojaków.
Poza wspomnianymi lokalizacjami, stojaki zostały zamontowane
przy Szkole Podstawowej nr 12 – na Suchostrzygach oraz przy SP 11 –
na Os. Garnuszewskiego.
M.M.

Rudera przy ul. Jarosława Dąbrowskiego (tzw. laleczka) przestała wreszcie szpecić zrewitalizowaną starówkę. Ruina została wyburzona przez służby miejskie, a powstały skwerek zagospodarowany.
Budynek stanowił
własność prywatną.
Przez wiele lat niszczał, ale nieuregulowane sprawy spadkowe nie pozwalały na
wcześniejsze uporządkowanie tego miejsca.
Dzięki wyburzeniu
zdewastowanego budynku, staromiejski
deptak wygląda estetycznie, a przechodniom odsłonił się widok na dawna fosę przy ul. Łaziennej i wieżę kościoła farnego.
M.M.

223. ROCZNICA UCHWALENIA
KONSTYTUCJI 3 MAJA
tarosta Tczewski oraz przewodniczący Rady Powiatu Tczewskiego
zapraszają mieszkańców powiatu tczewskiego na uroczystą mszę
S
św. w intencji Ojczyzny z okazji 223. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Ze względu na prace związane z budową ronda przy ul. Bałdowskiej, tegoroczne uroczystości odbędą się tylko w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie. Władze powiatu tczewskiego
zapraszają także do indywidualnego składania kwiatów przy tablicy
pamiątkowej.
PROGRAM UROCZYSTOŚCI 3 maja 2014 r. (sobota):
9:00–9:20 – indywidualne składanie wiązanek kwiatów pod tablicą pamiątkową na Skwerze Konstytucji 3 maja (przy Wieży Ciśnień)
9:20 – zbiórka pocztów sztandarowych na placu św. Grzegorza
9:30 – msza św. w intencji Ojczyzny – kościół pw. Podwyższenia Krzyża
Świętego w Tczewie.

ILU NAS JEST?
1 kwietnia w Tczewie zameldowanych było 59 055 osób, w tym
57 767 na pobyt stały i 1288 na pobyt czasowy. Od początku marca
ubyło 29 mieszkańców miasta.

M. ŚNIEGULA

SKWEREK ZAMIAST RUINY

I.
1.
2.
3.
4.

CZĘŚĆ PIERWSZA:
Otwarcie sesji i powitanie gości.
Sprawdzenie obecności radnych.
Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji.
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z 27 marca
2014 r.
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za kwiecień 2014 r.
6. Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych w okresie
od 27 marca do 23 kwietnia 2014 r.

II. CZĘŚĆ DRUGA:
7. Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie i Ochrony Ofiar dla miasta Tczewa na lata 2011-2015
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie, Zespół Integracyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2013 roku,
8. Sprawozdanie za 2013 rok z realizacji Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014.
9. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miejskiej
Tczew z organizacjami pozarządowymi oraz z rozliczenia przyznanych dotacji organizacjom pozarządowym za 2013 r.
10. Sprawozdanie z działalności MOPS za 2013 rok.
11. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Miejskiej Tczew za
2013 rok.
12.Podjęcie uchwał w sprawie:
12.1 zatwierdzenia planu zrównoważonego rozwoju publicznego
transportu zbiorowego dla miasta Tczewa na lata 2014-2022,
12.2 zmiany przebiegu drogi gminnej – alei Kociewskiej w Tczewie,
12.3 wysokości i zasad ustalania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych, prowadzonych
przez Gminę Miejską Tczew,
12.4 wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym
umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność
Gminy Miejskiej Tczew, położonej przy ul. Szewczyka Dratewki,
12.5 zmian w budżecie miasta Tczewa na 2014 rok,
12.6 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tczewa
na lata 2014-2027.
13.Zgłaszanie interpelacji i zapytań oraz wniosków.
14. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.)
Porządek sporządzono 10 kwietnia 2014 r.

Zapraszamy na stronę: www.wrotatczewa.pl
ważne informacje
przyjazna nawigacja
innowacyjne możliwości

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013
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Zmiany w planie zagospodarowania

KRÓTKO

„MASARNIA” NA SPRZEDAŻ

► Będzie nowy tor

z Gdańska do Tczewa?

Jedna z uchwał dotyczy zmiany przeznaczenia działki nr 368
(tzw. masarnia) oraz określenia
sposobów jej zagospodarowania
i zabudowy. Działka będzie przeznaczona pod usługi publiczne z
dopuszczeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2.
Radni przegłosowali uchwałę
16 głosami „za”, przy 3 wstrzymujących się.
Działka liczy prawie 6 tys. m2
i jest własnością miasta (w 2010
r. miasto wylicytowało nieruchomość, ale przedmiotem licytacji
była wówczas mniejsza działka –
o pow. ok. 2,9 tys. m2). Jest zlokalizowana na atrakcyjnym terenie, w sąsiedztwie skrzyżowania
ul. Jagiellońskiej z ul. Jagiełły.
Znajduje się tam zdewastowany budynek po byłej masarni.
Początkowo rozważane było wyremontowanie obiektu i umieszczenie tam Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej, ale pomysł
upadł z uwagi na duże koszty takiej modernizacji (ostatecznie

M. MYKOWSKA

Radni uchwalili zmiany
w planie zagospodarowania przestrzennego Tczewa, które pozwolą m.in.
na sprzedaż byłej masarni.

Radni uchwalili zmiany w planie zagospodarowania miasta

MOPS przeniesiony został do pokolejowego budynku przy ul. 1
Maja 8).
Do tej pory plan zagospodarowania dopuszczał w tym miejscu
jedynie zabudowę mieszkaniową,
po zmianach w planie dopuszczających zabudowę usługową – nieruchomość zyskuje na wartości i
będzie wystawiona na sprzedaż.
Już pojawili się inwestorzy wstępnie zainteresowani transakcją,
wszyscy jednak czekali na nową
uchwałę. Procedura przetargowa
zostanie uruchomiona jak tylko
uchwała wejdzie w życie, czyli zostanie opublikowana w Dzienniku

Urzędowym Woj. Pomorskiego.
Pozostałe dwie uchwały przyjęte na sesji 27 marca umożliwią
wprowadzenie funkcji usługowej
w rejonie ul. Kasztanowej, pozwolą m.in. na rozbudowę w przyszłości siedziby tczewskiego koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz
Osób z Upośledzeniem Umysłowym (Warsztaty Terapii Zajęciowej) przy ul. Wigury oraz na
dalszą rozbudowę terenu rekreacyjnego przy ul. Żwirki (przy
Polo–Markecie), a także na rozwój
usług w rejonie ul. Jagiellońskiej
55 (tzw. fabryka domów).
M.M.

36 wniosków do budżetu obywatelskiego
Tczewianie złożyli 36 wniosków do budżetu obywatelskiego. 30 kwietnia ogłoszone zostaną te projekty,
które będą realizowane.

► Czyste Powietrze Tczewa

M. MYKOWSKA

Do 28 marca do Urzędu Miejskiego wpłynęło 36 wniosków
w sprawie budżetu obywatelskiego. Na ich realizację mamy
500 tys. zł.
Dużą popularnością wśród
mieszkańców zgłaszających projekty cieszą się szczególnie siłownie pod chmurką, place zabaw
i stojaki rowerowe. Wnioski dotyczą też remontów chodników, budowy parkingu, naprawy zatoki postojowej, postawienia wiaty
autobusowej, budowy i modernizacji terenów sportowych i rekreacyjnych, wymiany tablicy
poświęconej rozstrzelanym Polakom, urządzenia skweru.
– Budżet obywatelski wprowadzamy w Tczewie po raz pierwszy, to dla nas projekt pilotażowy. Tak duża liczba wniosków to
duży sukces, świadczący o tym, że
jest zapotrzebowanie na tego rodzaju oddolne inicjatywy i o tym,
że mieszkańcom zależy na kreo-

PKP SKM przygotowuje się do rozpisania postępowania przetargowego na opracowanie prestudium
rozbudowy systemu kolei aglomeracyjnej w stronę Tczewa. Jest to
konsekwencją działań, podjętych
przez samorządy Tczewa, Pruszcza Gd. oraz powiatów tczewskiego, gdańskiego i malborskiego.
Samorządowcy wystosowali
do PKP SKM oraz Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku pismo,
postulujące jak najszybszą budowę nowego toru z Gdańska, przez
Pruszcz Gd. do Tczewa.
–Zpunktuwidzeniamieszkańców naszego miasta, ale też ościennych gmin, taka stała linia SKM
łącząca Tczew z Trójmiastem
ma ogromne znaczenie – tłumaczy Mirosław Pobłocki, prezydent Tczewa. – Wielu mieszkańców Tczewa codziennie podróżuje
do Trójmiasta – do pracy, do szkół i
wyższych uczelni. Również do pracy i do szkół w Tczewie dojeżdżają
mieszkańcy okolicznych miejscowości, m.in. Pszczółek, Miłobądza
– tych, które znajdują się na trasie
kolejki. Każde dodatkowe połączenie jest więc bardzo potrzebne, pozwoli zaoszczędzić czas mieszkańcom naszego regionu oraz łatwiej
i szybciej dotrzeć do celu. Według
badań, z tczewskiego dworca PKP
korzysta co roku ok. 2,5 mln pasażerów, spora część z nich to osoby
podróżujące na krótkich trasach, a
więc w dużym stopniu korzystające z usług SKM.

Kilka wniosków do budżetu obywatelskiego dotyczyło siłowni
pod chmurką

waniu swojego otoczenia. Takie
inicjatywy na pewno będziemy
wspierać – powiedział Mirosław
Pobłocki, prezydent Tczewa.
Z okręgu nr 1 (osiedla: Staszica, Zatorze, Stare Miasto) wpłynęło 8 wniosków.
Z okręgu nr 2 (osiedla: Czyżykowo, Za Parkiem, Bema, Górki,
Kolejarz): 10 wniosków.
Z okręgu nr 3 (osiedla: Garnuszewskiego, Nowe Miasto): 6
wniosków.

Z okręgu nr 4 (osiedla: Prątnica, Bajkowe–Piotrowo, Suchostrzygi): 12 wniosków.
W kwietniu wnioski zweryfikuje pod względem formalnym powołana przez prezydenta Tczewa
komisja, której prace nadzoruje wiceprezydent Adam Burczyk.
Ogłoszenie projektów, które
będą realizowane w tym roku w
ramach budżetu obywatelskiego
nastąpi 30 kwietnia.
M.M.

25 kwietnia mija termin składania wniosków do drugiej edycji konkursu „Czyste powietrze
Tczewa”.
Konkurs „Czyste powietrze Pomorza” realizowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Gdańsku – w ramach tego przedsięwzięcia Gmina Miejska Tczew
zaprasza do składania wniosków o
dofinansowanie w ramach konkursu „Czyste powietrze Tczewa 2014”.
Regulamin konkursu oraz wniosek
wraz z załącznikami można pobrać
z www.wrotatczewa.pl
Celem konkursu jest wyłonienie zadań, których realizacja spowoduje redukcję substancji szkodliwych do atmosfery, a następnie
dofinansowanie ich ze środków
WFOŚiGW i budżetu miasta.
Konkurs jest adresowany do
osób fizycznych, wielorodzinnych
wspólnot mieszkaniowych oraz
mieszkańców budynków wielorodzinnych, które stanową własność Gminy Miejskiej Tczew.
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KRÓTKO

Miasto przyznało dotacje na remonty zabytków

Urząd Przyjazny Mediom
i Społeczeństwu

50 tys. zł przekazał samorząd miasta Tczewa na prace konserwatorskie i roboty
budowlane przy obiektach
zabytkowych.

Ruszyła druga edycja plebiscytu
„Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu”. Akcja jest skierowana do 2479 urzędów gmin, miast
oraz starostw powiatowych, a
także do ich jednostek organizacyjnych np. ośrodków pomocy społecznej, domów kultury, urzędów
pracy.
Plebiscyt „Urząd Przyjazny
Mediom i Społeczeństwu” jest organizowany przez Warszawską
Grupę Doradców PR po raz drugi.
Celem plebiscytu jest poprawienie
kontaktów urzędów ze społecznościami gminnymi i dziennikarzami
lokalnymi oraz nagrodzenie samorządowców, którzy wprowadzili w urzędach wysokie standardy
komunikacji społecznej, w tym obsługi klienta. Otrzymają oni certyfikaty „Urząd Przyjazny Mediom
i Społeczeństwu” oraz prestiżowe
statuetki. Nagrody zostaną wręczone we wrześniu 2014 roku.
Zanim wyłonieni zostaną laureaci, WGD PR nominuje urzędy,
które będą uczestniczyły w plebiscycie. W odróżnieniu od I edycji, w
roku 2014 uczestnikami konkursu mogą być urzędy z całej Polski.
Utrzymana została jednak zasada wykluczająca ze startu samorząd szczebla wojewódzkiego
oraz urzędy miast – stolic 16 województw np. m.st. Warszawy,
Krakowa, czy Poznania. Decyzja
uwzględnia dysproporcje budżetowe samorządów.
Zgłoszenia na adres plebiscyt@
wgd-pr.pl może dokonać:
– mieszkaniec gminy lub powiatu
– dziennikarz lokalny
– dziennikarz obywatelski.

Uchwałę przyjęli radni na sesji 27 marca. W terminie składania wniosków, tj. do 10 stycznia 2014 r., złożonych zostało 6
wniosków Jeden z nich (ul. Podgórna 7) nie został zakwaliﬁkowany z uwagi na występujące w
nim braki formalne.
Wszystkie przyjęte wnioski dotyczą obiektów, które wpisane są
indywidualnie do rejestru zabytków lub znajdują się na obszarze
wpisanym do rejestru zabytków.
Obiekty, których dotyczą wnioski,
objęte są zatem ochroną konserwatorską, która umożliwia ubieganie się o dotację zgodnie z obowiązującymi na terenie miasta
Tczewa zasadami.
Po analizie złożonych wniosków
przyznano następujące dotacje:
1) Parafii Rzymskokatolickiej
pw. Podwyższenia Krzyża św. na
przeprowadzenie prac konserwatorskich przy barokowym feretronie (dwustronnym obrazie
procesyjnym) w płaskorzeźbionej
ramie wraz ze stolikiem w kościele farnym – 19 400 zł , nie więcej jednak niż 75% rzeczywistego,
udokumentowanego kosztu prac,
2) właścicielowi budynku przy
ul. J. Dąbrowskiego 23 w Tczewie
na wymianę stolarki okiennej – 2
700 zł, nie więcej jednak niż 50 %
rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac,
3) właścicielom budynku przy
ul. Garncarskiej 1–2 w Tczewie
na przeprowadzenie remontu elewacji frontowej – 10 500 zł, nie
więcej jednak niż 50 % rzeczywi-

Plebiscyt

Dotację na remont otrzymali m.in. właściciele kamienicy
przy ul. Podgórnej 6

stego, udokumentowanego kosztu prac,
4) właścicielom budynku przy
ul. Podgórnej 6 w Tczewie na
przeprowadzenie remontu elewacji frontowej, wymianę stolarki
okiennej i drzwiowej – 11 000 zł,
nie więcej jednak niż 50 proc. rzeczywistego, udokumentowanego
kosztu prac,
5) właścicielowi budynku przy
ul. Skromnej 6 w Tczewie na
przeprowadzenie remontu elewa-

cji frontowej i wymianę stolarki
okiennej – 6 400 zł , nie więcej jednak niż 50 % rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.
W ubiegłym roku na ten cel
przeznaczono taką samą kwotę.
Wówczas dotację otrzymały: parafia pw. Podwyższenia Krzyża św.,
wspólnoty mieszkaniowe budynków przy pl. Hallera 10 i 22 oraz
Mickiewicza 12, a także właściciel
budynku przy ul. Podgórnej 22.
M.M.

Już ponad 500 osób korzysta z Tczewskiej Karty Rodziny Wielodzietnej
Od stycznia funkcjonuje
Tczewska Karta Rodziny
Wielodzietnej. Do tej pory
z rabatów korzysta 100 rodzin (ponad 500 osób).
Karta jest adresowana do rodzin
wielodzietnych zamieszkałych na
terenie Tczewa, również rodzin zastępczych i rodziców samotnie wychowujących dzieci. Kartę mogą
otrzymać rodziny posiadające troje
lub więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub, w przypadku dzieci uczących się, studiujących – do ukończenia 26 roku

życia (pod warunkiem, że dziecko nie zawarło związku małżeńskiego). W celu otrzymania karty
dla uprawnionych członków rodziny, rodzic/opiekun prawny składa
w Wydziale Spraw Społecznych
Urzędu Miejskiego w Tczewie
wypełniony i podpisany wniosek.
Przyznanie karty jest niezależne
od dochodów w rodzinie.
Karta jest dokumentem
uprawniającym jej posiadaczy do
korzystania z ulg i preferencji na
usługi i produkty zaoferowane
przez podmioty będące partnerami akcji.

Wśród firm, które wprowadziły rabaty dla rodzin wielodzietnych są: Stowarzyszenie Piłki
Ręcznej SAMBOR Tczew, Fryzjerstwo Danuta Dyszer, Centrum Kultury i Sztuki, Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji,
Szkoła Tańca STAKATO oraz
Klub Sportowy RELAX.
24 marca zostało podpisane
porozumienie z kolejnymi dwoma podmiotami: Szkołą Językową „Direct for you” Marzena Urban (10 proc. rabatu na wszystkie
usługi) oraz Kancelarią Adwokacką M&L Monika Lenczewska

(10 proc. rabatu na porady prawne w zakresie spraw rodzinnych
i 15 proc. rabatu na prowadzenie
postępowań opiekuńczych w tym
zakresie).
Do przedsięwzięcia zamierzają
przystąpić kolejne firmy.
Listę rabatów i regulamin przyznawania Tczewskiej Karty Rodziny Wielodzietnej można sprawdzić
na miejskiej stronie internetowej:
www:wrotatczewa.pl
Zachęcamy przedsiębiorców do
udziału w akcji.
M.M.
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Prezydent Tczewa spotkał się z Sebastianem Rosą
– „Patriotycznie Zakręconym”

KRÓTKO
Wystawa w Fabryce Sztuk

„Z WADOWIC DO NIEBA”

Sebastian Rosa otrzymał ponad 2750 głosów oddanych przez
czytelników „Dziennika Bałtyckiego” i internautów – najwięcej
w powiecie tczewskim. Natomiast
na szczeblu wojewódzkim tczewianin zajął szóste miejsce z wynikiem 23049 głosów.
„Patriotycznie zakręceni” to
akcja „Dziennika Bałtyckiego”
mająca na celu pokazanie ludzi,
dla których ich małe ojczyzny, ze
swoją tradycją i historią, są powodem do dumy i miejscem, o które
się dba. Honorowy patronat nad
akcją objął prezydent RP Bronisław Komorowski.
Sebastian Rosa od lat działa na rzecz dzieci. Współpracuje z
tczewskim Domem Dziecka. Dzięki temu podopieczni tej placówki
spotykają się z piłkarzami Lechii,
wyjeżdżają na mecze, otrzymują upominki. Co roku wspólnie z
kolegami z fanklubu organizuje wyjazd dzieci z Domu Dziecka
i tczewskich szkół na PGE Arenę
Gdańsk.
Działania najbardziej „Patriotycznie Zakręconego” mieszkańca Tczewa i powiatu tczewskiego
zainteresowały prezydenta Tczewa Mirosława Pobłockiego.
24 marca Sebastian Rosa w towarzystwie najbliższych spotkał
się z gospodarzem miasta, jego
zastępcą ds. społecznych Zeno-

S. DADACZYŃSKI – DZIENNIK BAŁTYCKI

Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki spotkał się z Sebastianem Rosą z Tczewa i jego synkiem 4-letnim Arturkiem. Sebastian Rosa zwyciężył w powiatowym etapie plebiscytu
„Patriotycznie Zakręceni”, zorganizowanym przez „Dziennik Bałtycki”.

nem Drewą, przewodniczącym
Rady Miejskiej Mirosławem
Augustynem i szefową oddziału
„Dziennika Bałtyckiego” w Tczewie Iwoną Orszulak.
– Jestem z Pana dumny. Nie
tyle z wyniku plebiscytu, co z działań, jakie Pan podejmuje na rzecz

naszych mieszkańców – szczególnie najmłodszych – powiedział prezydent,wręczającwdowóduznania
odznakę „Patriotycznie Zakręconego” i list gratulacyjny. Syn laureata Arturek otrzymał od prezydenta
m.in. skrzata Samborka, czyli oficjalną maskotkę miasta.

„DZIENNIK BAŁTYCKI” ZAKOŃCZYŁ TEŻ PLEBISCYT NA:
– Proboszcza Roku 2013 Diecezji Pelplińskiej – drugie miejsce
uzyskał ks. Jan Buk
– Radnego na Medal – wśród radnych miasta Tczewa
najwięcej głosów zdobyli Włodzimierz Mroczkowski,
Gertruda Pierzynowska i Kazimierz Ickiewicz
– Prezydenta Pomorza – najwięcej głosów zebrał prezydent
Gdyni, na drugim miejscu znalazł się prezydent Tczewa,
a na trzecim – prezydent Gdańska.

W przededniu wielkiego wydarzenia – kanonizacji papieża Jana
Pawła II, Fabryka Sztuk zaprasza
na wystawę plenerową „Z Wadowic do nieba”. Ekspozycja upamiętnia życie i działalność tego
wybitnego Polaka, którego pontyfikat odcisnął trwały ślad w dziejach Polski, Europy i świata. Wystawa prezentowana będzie przy
pomniku Jana Pawła II przed
kościołem Najświętszej Marii
Panny Matki Kościoła, na tczewskim osiedlu Suchostrzygi.
Uroczyste otwarcie ekspozycji odbędzie się 24 kwietnia
o godz. 17:30.
„Z Wadowic do Nieba” to fotograficzna opowieść o życiu i działalności papieża Polaka. Ujęte na
niej zostały zdjęcia Karola Wojtyły z dzieciństwa, lat szkolnych, kapłańskich, biskupich, kardynalskich i papieskich. Nie zabraknie
fotografii upamiętniających wizyty papieża na ziemi kociewskiej.
Ekspozycja zawiera również poruszające zdjęcia, przedstawiające dramatyczne, pełne ludzkiego
cierpienia, chwile po jego śmierci,
a także radosne, niekiedy wręcz
euforyczne, odczucia po ogłoszeniu informacji o beatyfikacji Jana
Pawła II.
Uroczyste otwarcie wystawy
uświetni występ zespołu „Cantabile” pod kierunkiem Grażyny
Zakrzewskiej.
Wystawa będzie dostępna dla
zwiedzających od 24 kwietnia
do 27 lipca br.

DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR ZBRODNI KATYŃSKIEJ
roczystą liturgię w intencji
U
pomordowanych w 1940 r.
jeńców polskich z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie odprawił ks. kanonik Jan
Buk. Obok parafian uczestniczyli w niej przedstawiciele władz
miasta i powiatu oraz młodzież z
tczewskich szkół.
Po mszy głos zabrała prezes
Zarządu Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Gdańsku
Hanna Śliwa-Wielesiuk, która przypomniała zebranym o
tragicznej zbrodni z okresu stalinizmu, zaznaczając że jeszcze
nie wszystkie nazwiska oﬁar i
miejsca ich pochówku są znane,

a śledztwo w tej sprawie prowadzi Instytut Pamięci Narodowej. Zaapelowała do młodzieży o podtrzymywanie pamięci o
katyńskim ludobójstwie.
W pobliżu kościoła prezydent
Tczewa Mirosław Pobłocki
wraz z przedstawicielką Stowarzyszenia Rodzina Katyńska posadził Dąb Katyński, oddając
tym samym hołd Polakom pomordowanym na Wschodzie.
13 kwietnia został ustanowiony Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej przez Sejm 14 listopada 2007 roku. Upamiętnia
on rocznicę opublikowania przez
Niemcy w 1943 roku informacji

M. ŚNIEGULA

13 kwietnia to Dzień Pamięci Oﬁar Zbrodni Katyńskiej.
Uczciliśmy go również w Tczewie mszą św. w kościele pw.
św. Franciszka z Asyżu na os. Witosa.

Prezydent M. Pobłocki i H. Śliwa-Wielesiuk wspólnie zasadzili
pamiątkowe drzewko

o odkryciu w Katyniu pod Smoleńskiem w Rosji masowych grobów oficerów Wojska Polskiego,

zamordowanych przez NKWD w
1940 roku.
M.Ś.
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TCZEW PRZYJAZNY PRZEDSIĘBIORCOM
Miasto Tczew jest coraz bardziej doceniane za działania na rzecz przedsiębiorców. W kwietniu zwyciężyliśmy w konkursie Regionalnej Izby Gospodarczej, zdobywając tytuł gminy najbardziej aktywnej na rzecz przedsiębiorców. Także
w tym roku znaleźliśmy się na czwartym miejscu (na 649 badanych gmin) w rankingu „Gmina na 5” – studenci Szkoły
Głównej Handlowej wyróżnili Tczew za bardzo dobrą obsługę klientów – przedsiębiorców.
iasto Tczew zwyciężyło w konkursie
M
„Gmina przyjazna przedsiębiorcom”
w kategorii: aktywność na rzecz przedsiębiorców. Konkurs zorganizowany został
przez Regionalna Izbę Gospodarczą Pomorza, której partnerem jest Fundacja Instytut Rozwoju Projektów, a patronat honorowy
sprawuje marszałek woj. pomorskiego Mieczysław Struk.
Pomorskie gminy (oddzielnie miasta na
prawach powiatu, gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie) oceniane były
w trzech kategoriach:
– gmina przyjazna przedsiębiorcom
– aktywność na rzecz przedsiębiorców
– najlepsza inicjatywa
na rzecz przedsiębiorców.
Miasto Tczew zwyciężyło w kategorii: aktywność na rzecz przedsiębiorców, a w kategorii gmina przyjazna przedsiębiorcom zostaliśmy wyprzedzeni jedynie przez Wejherowo.
Celem projektu jest podniesienie jakości
działania jednostek samorządu terytorialnego województwa pomorskiego na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Zdaniem organizatorów
konkursu, wspieranie rozwoju lokalnych firm
jest i będzie w najbliższej przyszłości jednym z
najważniejszych czynników rozwoju gmin.
Uroczystość wręczenia nagród odbyła się
8 kwietnia w Ratuszu Głównego Miasta
w Gdańsku.
Za ubiegłoroczne działania Tczew otrzymał
tytuł „Gmina na 5”. Miasto znalazło się na
czwartym miejscu w rankingu przygotowa-

WSPARCIE SAMORZĄDU TCZEWA
DLA FIRM I INWESTORÓW TO M.IN. RÓWNIEŻ:
– od 2011 r. funkcjonuje Dom Przedsiębiorcy wraz z inkubatorem przedsiębiorczości. Instytucja wspiera firmy rozpoczynające działalność oraz
proponuje bezpłatne konsultacje,
szkolenia i platformę wymiany doświadczeń , głównie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
– na mocy uchwały Rady Miejskiej
z 2012 r. , przedsiębiorcy tworzący
nowe miejsca pracy w związku z realizacja nowej inwestycji są zwolnieni
z podatku od nieruchomości. Zwolnienie może być przyznane na okres
maksymalnie do 7 lat.
– w marcu br. Rada Miejska podjęła
uchwałę umożliwiającą zwolnienie
od podatku od nieruchomości
(na okres do 36 miesięcy) właścicieli lokali gastronomicznych na terenie
Starego Miasta.
nym przez Studenckie Koło Naukowe Przedsiębiorczości i Analiz Regionalnych, działające przy Instytucie Przedsiębiorstwa Kolegium
Nauk o Przedsiębiorstwie SGH.
Badanie składało się z dwóch części: audytu stron internetowych oraz oceny kontaktu
elektronicznego z gminami metodą tajemniczego klienta (także w języku angielskim).
Intencją realizatorów przedsięwzięcia jest
nagrodzenie tych samorządów, które wyróż-

niają się w zakresie obsługi klienta – przedsiębiorcy z wykorzystaniem elektronicznych narzędzi komunikacji.
Tczew znalazł się na czwartym miejscu
w rankingu, za Ostrowcem Świętokrzyskim, Lublinem i Krosnem.
Badaniem zostało objętych 649 gmin w całej Polsce, z których 90 zostało wyróżnionych.
W woj. pomorskim przebadano 36 gmin, a tytuł otrzymało 10.

RUSZAJĄ MIEJSKIE INWESTYCJE
Wyłonieni zostali już wykonawcy remontów ul. Sambora i Nowowiejskiej oraz budowy boiska na os. Bajkowym. Ogłoszony
został przetarg na modernizację boiska lekkoatletycznego przy Gimnazjum nr 3.
MODERNIZACJA BOISKA LEKKOATLETYCZNEGO PRZY GIMNAZJUM NR 3
Ogłoszony został przetarg na modernizację
boiska lekkoatletycznego na terenie Gimnazjum nr 3 przy ul. Jagiełły 8 w Tczewie. Inwestycja będzie realizowana w systemie zaprojektuj i wybuduj.
W zakresie objętym przedmiotem zamówienia przewiduje się wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami
i uzyskaniem pozwolenia na budowę, prace rozbiórkowe, wykonanie prac związanych
z uzbrojeniem terenu, roboty drogowe (roboty
ziemne, podbudowy, nawierzchnie sportowe),
roboty związane z zielenią urządzoną i sportową, remont ogrodzenia, wyposażenie obiektów
sportowych.
Budowa boiska lekkoatletycznego obejmuje:
– uzbrojenie terenu (przebudowa sieci znajdujących się w kolizji z bieżnią okólną, odwodnienie terenu z podłączeniem do kanalizacji deszczowej, przyłącza itp.),

– wykonanie bieżni okólnej o długości 240 m
i szerokości 4 m,
– wykonanie bieżni prostej o długości 130 m
i szerokości 6 m,
– wykonanie skoczni w dal z rozbiegiem
w ramach bieżni prostej,
– wykonanie stanowiska do rzutu oszczepem z rozbiegiem,
– wykonanie rzutni kulą oraz rzutni dyskiem dyskiem,
– remont ogrodzenia,
– uporządkowanie zieleni z wycinką
krzewów,
– roboty towarzyszące (np.: rozbiórka istniejących nawierzchni itp.).
Termin składania ofert: 23 kwietnia br.
Termin realizacji zadania: 31 października br.
BOISKO NA OS. BAJKOWYM
Już w lipcu na Osiedlu Bajkowym powstanie
nowoczesne wielofunkcyjne boisko sportowe.
Do przetargu wpłynęło 5 ofert. Najkorzyst-

niejszą okazała się oferta firmy ADA–LIGHT
sp. z o.o. z Gostynina. Zaproponowana cena to
327 884,73 zł.
Boisko na os. Bajkowym znajdować się będzie w sąsiedztwie rowerodromu.
Inwestycja obejmuje wykonanie boiska
wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 20 m x 50 m (2 pola gry do
koszykówki, pole do gry w siatkówkę, pole do
gry w tenisa, pole do gry w piłkę ręczną).
REMONTY ULIC
Rozstrzygnięty został przetarg na remonty
ulic Nowowiejskiej i Sambora. W przypadku
obu ulic najkorzystniejsza okazała się oferta
firmy STRABAG sp. z o.o., oddział w Gdyni.
Zgodnie z ofertą przetargową, koszt przebudowy ul. Sambora wyniesie 1 533 861 zł, a
ul. Nowowiejskiej 2 056 813,29 zł.
Termin realizacji ul. Sambora to koniec
września br., a ul. Nowowiejskiej – koniec października br.
M.M.
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W Fabryce Sztuk

W Galerii Kociewskiej

Kociewskie warsztaty
starego rzemiosła

Zajączki, ceramiczne baranki i wielkie jaja
Kiermasz wielkanocny „Największe jaja w Tczewie” jest organizowany już od wielu lat przez
tczewskie koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE oraz
Fabryka Sztuk serdecznie
zapraszają na warsztaty
rzemiosła ludowego realizowane w ramach Projektu „Kociewskie warsztaty
startego rzemiosła”.

rozpoczęciem imprezy niezwykłe
ozdoby – barwne pisanki, kurki,
zajączki, kolorowe kartki – przyciągnęły wielu klientów.
– Kiermasz jest okazją, żeby
zaprezentować przedmioty wykonane ręcznie przez uczestników
warsztatów terapii zajęciowej rozmaitymi technikami zdobniczymi. Dzięki tej dorocznej giełdzie,
coraz więcej tczewian może zapoznać się z twórczością naszych
podopiecznych i przekonać się,
że osoby niepełnosprawne potrafią naprawdę wiele – powiedziała
Aleksandra Mocny, jedna z terapeutek prowadzących warsztaty w ośrodku przy ul. Wigury w
Tczewie, zachęcając przybyłych do
zakupów.
Spośród wielu ozdób świątecznych największym zainteresowaniem cieszyły się oczywiście jaja,
nieodzownie kojarzące się z Wielkanocą. Te największe zostały
rozlosowane wśród gości, sprawia-

M. ŚNIEGULA

d ubiegłego roku świąteczne
O
wyroby eksponowane są w
Galerii Kociewskiej. Jeszcze przed

jąc im wielką przyjemność. Dużym powodzeniem jak zawsze cieszyła się loteria fantowa, w której
nie było przegranych.
Niemało emocji dostarczyła licytacja. Szczęśliwą posiadaczką
najbardziej atrakcyjnego jaja została Julita Jakubowska, dyrektor MOPS-u w Tczewie.
Imprezę poprowadził Ludwik
Kiedrowski. Była zabawa przy

muzyce, degustacja wspaniałych
wypieków i konkursy. Ci, którym
łatwo przychodzi składanie rymów, mogli popisać się, układając
okolicznościową fraszkę. Zwyciężył poniższy utwór:
W niej na jajko jest ochota
Strojna w piórka kurka złota
A kogut lebiega
Po polu biega!!!
M.Ś.

1 czerwca na pl. Hallera

Pchli Targ po raz czwarty
Już po raz czwarty prezydent Tczewa oraz Fabryka Sztuk serdecznie zapraszają mieszkańców
do odwiedzenia i wzięcia udziału w „Pchlim Targu”, który odbędzie się tradycyjnie na placu
Hallera w Tczewie, w pierwszą niedzielę czerwca – w tym roku 1 czerwca.
mogą wówczas sprzedać
Chętni
lub wymienić rzeczy nie tylko

używane, a wystawić do sprzedaży można: książki, płyty, gry komputerowe, filmy, antyki, galanterię domową,
wyroby dekoracyjne,
biżuterię, aparaty fotograficzne i ich części,
instrumenty muzyczne i ich części, rekwizyty wojskowe, drobne
rękodzieło, przedmioty
kolekcjonerskie.
W tym roku na wystawców oraz kupujących, oprócz targowiska różności, czeka
wiele niespodzianek:
Warszawski Kataryniarz z wróżącą papugą arą, Duet Kuglarski Kot Zagalski,
Teatr na Wagance, zajęcia plastyczne, wycieczki po Tczewie z
przewodnikiem i wiele innych.

ZGŁOSZENIA
Targ będzie trwał od godziny
10.00 do 17.00. Miejsce na placu można rezerwować poprzez
złożenie wniosku – jego formularz jest dostępny w pokoju nr 51
Urzędu Miejskiego w Tczewie
(Wydział Rozwoju Miasta) lub
w Biurze Obsługi Klienta w godzinach pracy urzędu, także na
stronie internetowej wydarzenia
www.pchlitarg.tczew.pl.Wnioski
składamy od 1 kwietnia osobiście
w Urzędzie (w Wydziale Rozwoju Miasta UM Tczew) lub w wersji zeskanowanej na adres wrm@
um.tczew.pl lub pocztą na adres
Urząd Miejski w Tczewie, pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew.

Projekt uzyskał doﬁnansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków
Programu Dziedzictwo Kulturowe, w ramach priorytetu Kultura Ludowa.
Nadrzędnym celem projektu
jest czynne propagowanie kultury ludowej Kociewia oraz kształtowanie i wzmacnianie poczucia
tożsamości regionalnej Kociewiaków. Jest to również działanie
ukierunkowane na zachowanie
starego, częstokroć ginącego już
rzemiosła ludowego.
Projekt skierowany jest do
dzieci i młodzieży, w tym osób niepełnosprawnych, z terenów wiejskich i miejskich regionu kociewskiego oraz regionów sąsiednich.
Zadanie będzie realizowane od
marca do grudnia 2014 r.
W ramach Projektu przeprowadzone zostaną cykliczne warsztaty – stacjonarne i wyjazdowe – z zakresu bursztyniarstwa,
malowania na szkle, malowania
ceramiki i garncarstwa oraz wyjazdowe, pokazowe warsztaty kulinarne i rzeźbiarstwa ludowego.
Zajęcia prowadzić będą uznani
na Kociewiu twórcy ludowi i rzemieślnicy.
Zajęcia stacjonarne odbywać się będą w Fabryce Sztuk w
Tczewie. Jeden dzień warsztatowy z każdych zajęć przeznaczony
jest dla placówek spoza Kociewia
– w ramach promocji regionu.
Warsztaty wyjazdowe kierowane są do placówek oświatowych,
kulturalnych, wychowawczych i
opiekuńczych, głównie z terenów
wiejskich Kociewia. Prowadzący będą bezpośrednio docierać
do zainteresowanych ośrodków i
tam przeprowadzać zajęcia.
Na zakończenie projektu – w
grudniu 2014 r. – zostanie zorganizowana konkursowa ekspozycja
prac wykonanych przez uczestników zajęć. Dla laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe.
Udział w warsztatach jest
bezpłatny.
Szczegółowe informacje:
www.fabrykasztuk.tczew.pl
tel.: 58 530 44 81
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STRAŻ MIEJSKA
W TCZEWIE

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

STRAŻ MIEJSKA W MARCU 2014 R.

• Przewieziono 14 osób z upojeniem alkoholowym – 4 do miejsca zamieszkania, 3 – do Pogotowia Socjalnego w Elblągu, 7
– do noclegowni.
• Przeprowadzono 96 patroli
wspólnych z funkcjonariuszami KPP.
• Osadzeni z Aresztu Śledczego
w Starogardzie Gd. wykonując prace porządkowe na terenie Tczewa zebrali łącznie 293
worki (o poj. 120 litrów każdy)

OGŁOSZENIA
Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) zostały wywieszone:
• wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, położonych przy
ul. Pileckiego w Tczewie, obr.
12 (Os. Górki), dz. 29/14 oraz
29/15;
• wykaz nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część
działki nr 275/2 obr. 5 o pow.
32 m2 KW GD1T/00016850/3
położonej w Tczewie przy ul.
Gryfa Pomorskiego, na której
posadowiona jest wiata śmietnikowa przeznaczonej do oddania w dzierżawę;
• wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, oznaczonej
jako działka nr 257 obr. 7 o pow.
197 m2 KW GD1T/00016852/7
położonej w Tczewie przy ul.
Jana z Kolna, przeznaczonej do
sprzedaży w drodze przetargu
ograniczonego;
• wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze
przetargu, położonych przy ul.
Kapitańskiej w Tczewie, obr. 2,
dz. 28/4 oraz 28/5.

różnego rodzaju odpadów. Prace skazanych polegały głównie
na usuwaniu zanieczyszczeń
z miejsc publicznych, terenów
zielonych, chodników, parkingów, odchwaszczaniu, przesadzaniu drzewek.
• Dzielnicowi pracujący na Os.
Garnuszewskiego i Starym
Mieście podjęli 48 interwencji własnych oraz 84 zlecone
– przez administracje osiedli,
mieszkańców, dyżurnych SM.
Interwencje dotyczyły głównie spożywania alkoholu w
miejscach publicznych, spraw
porządkowych i wykroczeń
drogowych. Nałożono 17 mandatów na łączną kwotę 1400 zł.
Pouczono 21 osób. Wystawiono
18 wezwań w spr. wykroczeń.
• 31 marca patrol straży miejskiej
podjął interwencje w związku z

ujawnioną stertą gruzu miedzy
garażami przy ul. Konarskiego.
Ustalono sprawcę czynu i zobligowano go do usunięcia gruzu.
• Do Komendy Powiatowej Policji w Tczewie przekazano materiały z monitoringu dotyczące kradzieży pojazdów (24 i
28.03), kradzieży (4, 14 i 21.03),
oszustwa (6.03), uszkodzenia
ciała (4.03).
• Patrole straży miejskiej przeprowadziły 490 kontroli miejsc
zagrożonych występowaniem
zjawisk niepożądanych. Kontrole przeprowadzono m.in. na
terenach zrewitalizowanych
(123), na węźle transportowym
(145), na terenie byłej jednostki wojskowej (131), na terenie
ogródków działkowych (37).
• 6 marca dzielnicowi SM uczestniczyli w spotkaniu z bezdom-

nymi, zorganizowanym przez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Na spotkaniu omawiane były problemy osób bezdomnych oraz formy pomocy, jakiej
mogą oni oczekiwać.
• Przeprowadzono
działania
dotyczące egzekwowania od
właścicieli psów zgodnego z
przepisami wyprowadzania
czworonogów i sprzątania po
nich. Przeprowadzonych zostało łącznie 38 interwencji.
Nałożono 6 mandatów na łączną kwotę 450 zł, z czego 4 za
niezgodne przepisami wyprowadzanie psów oraz 2 za niesprzątanie po psach. Pouczono
8 osób. Do schroniska dla bezdomnych zwierząt zgłoszono
13 bezpańskich psów.
M.M.

VII Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie za nami
W tegorocznym finale VII
Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie – Bezpieczne i
Przyjazne Pomorze „Razem
Dbajmy o Nasze Miasto” wzięło udział 22 uczniów, w tym 6
z powiatu tczewskiego.
Zwycięzcą olimpijskich zmagań
został Szymon Gońda z LO w
Człuchowie. Drugie miejsce zajęła Paulina Bieżuńska z I LO
w Kwidzynie, a trzecie – Aleksandra Tatara z I LO w Sopocie. Finał imprezy odbył się w piątek 28 marca w Centrum Kultury
i Sztuki w Tczewie.
Olimpiadę, jak co roku, zorganizowała Straż Miejska w Gdańsku oraz Gdańska Wyższa Szkoła
Humanistyczna. Całemu przedsięwzięciu partnerował Wydział
Edukacji Urzędu Miejskiego
w Gdańsku oraz straże miejskie
i gminne z terenu województwa
pomorskiego, również Straż Miejska w Tczewie.
Głównym zadaniem uczestników ostatniej fazy zmagań było
przygotowanie i zaprezentowanie
autorskiego projektu wspólnych
inicjatyw społecznych na rzecz
poprawy funkcjonowania straży
miejskiej lub gminnej w swoim
miejscu zamieszkania.

M. ŚNIEGULA

W marcu straż miejska odnotowała 880 interwencji, w
tym 361 zostało zgłoszonych
przez mieszkańców, 176 –
przez operatorów monitoringu, 151 przez dyżurnych Komendy Powiatowej Policji w
Tczewie, a 175 to interwencje
własne strażników.

Człuchowianin w swoim projekcie zaproponował m.in. rowerowe patrole strażników miejskich
i gminnych w sezonie letnim oraz
ustawienie w mieście koszy na psie
nieczystości.
Tczewskie placówki reprezentowali: Paweł Gmys, Paweł Gawęda i Bartosz Kafarski z Zespołu
Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich.
Organizatorzy z dumą przyznali, że stopniowo liczba uczestników igrzysk z wiedzy o bezpieczeństwie rośnie – w tym roku
było ich aż 543. W finale rywalizowało 22 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z 9 miast województwa pomorskiego.

A było o co powalczyć – laureat
I miejsca otrzymał indeks GWSH
wart kilkanaście tysięcy złotych,
a także mi.in. laptop i weekendowy pobyt na Zamku w Gniewie
wraz z rodziną. Finaliści odebrali
również bardzo atrakcyjne nagrody rzeczowe – rower, tablety, aparaty fotograficzne, książki.
Tematyka olimpiady wpisuje
się w założenia programu „Razem
Bezpieczniej”, który ma na celu
ograniczenie zjawisk i zachowań
budzących powszechny sprzeciw
i poczucie zagrożenia.
M.Ś.
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PRZEBIEGLI DLA FILIPA PONAD 5 TYS. KM
5-6 kwietnia na stadionie
miejskim w Tczewie przy ul.
Bałdowskiej odbyła się 24-godzinna sztafeta „Tczew biega dla Filipa” zorganizowana przez Szkołę Podstawową
nr 5 w Tczewie, Stowarzyszenie Biegający Tczew oraz Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Tczewie pod
honorowym patronatem prezydenta Tczewa.
Akcja przerosła oczekiwania organizatorów, którzy przygotowali
600 numerów startowych, a chętnych biegaczy i spacerowiczów
było 1079.
Od godziny 10:00 w sobotę do
10:00 w niedzielę trwał nieprzerwanie bieg ponad 1000 osób. To
było pierwsze takie wydarzenie
w naszym mieście. Biegli uczniowie z tczewskich szkół oraz przedszkolaki, nauczyciele, rodzice, osoby niepełnosprawne i emeryci,
mieszkańcy Tczewa oraz okolicznych miejscowości. Spacerowały
kobiety w ciąży, matki z niemowlętami w wózkach. Biegły także
psy ze swoimi opiekunami.

Pozytywne szaleństwo biegania ogarnęło tczewiaków, którzy
swoim zaangażowaniem i wysiłkiem chcieli pomóc Filipowi w
walce z chorobą. Nie chodziło im
jednak wyłącznie o wpłacenie
startowego. Podkreślali, że swoją obecnością, chcą Mu dodać otuchy i sił.
Wszyscy uczestnicy liczyli
okrążenia i podawali swoje wyniki w biurze sztafety. Rekordziści przebiegli ponad 50 okrążeń,

chód z wydarzenia wyniósł ponad 16 000 zł.
Wydarzeniu towarzyszył piknik pod chmurką z poczęstunkiem, a piękna pogoda sprzyjała
w tym dniu organizatorom. Pyszne ciasta, grochówka, bigos, kozie sery, kanapki rozchodziły się
w mgnieniu oka. Uczestnikom
przygrywały zespoły muzyczne
i wokaliści: Tczewska Formacja
Szantowa, Zbigniew Flisikowski
i Przemysław Radziszewski.
Nad bezpieczeństwem czuwali ratownicy WOPR, którzy
po zakończeniu sztafety pokazali obecnym instruktaż pierwszej
pomocy.
Niepowtarzalna atmosfera panująca na stadionie zintegrowała nie tylko ludzi biegających, ale
również tych, którzy nie wierzyli
w swoje „biegowe” możliwości. Wielu po biegu mówiło, że świetnie się
czują i na pewno będą kontynuowali taką formę aktywności.
Organizatorzy pragną podziękować wszystkim ludziom dobrej
woli, którzy tak licznie i chętnie
włączyli się w tę akcję.
TOMASZ TOBIAŃSKI

ale byli również tacy, którzy przystępowali do biegu kilka razy,
by poprawić swój wynik. Wszyscy uczestnicy przebiegli lub
przeszli ponad 12 422 okrążenia, tj. ponad 5 tys. km.
Podczas sztafety zbierano
pieniądze nie tylko na stadionie. Po mieście chodzili wolontariusze ze Szkoły Podstawowej
nr 5 w Tczewie oraz harcerze,
wyposażeni w puszki Komitetu „Tczewianie Filipowi”. Do-

TCZEWSKIE MORSY PRZYWITAŁY WIOSNĘ
niedzielę 23 marca w Siwiałce odbył się I Bieg Morsa.
Impreza odbyła się z okazji nadejścia wiosny. Organizatorem było
stowarzyszenie Tczewski Klub
Morsów „Przerębel” – organizacja
mająca na celu m.in. propagowanie całorocznych kąpieli w akwenach wodnych, ochronę i promocję
zdrowego trybu życia, promocję
miasta Tczewa i regionu Kociewia, a także integrację rodzin. Z
okazji powitania wiosny zorganizowano bieg oraz marsz nordic walking. Udział w zawodach
wzięło łącznie ponad 70 osób.
Pierwsze miejsca zajęli zawodnicy klubu „Biegający Tczew”: I
miejsce zdobył Michał Wawrzyniak, II – Krzysztof Pawelczyk, III
– Marek Moszyński. Wśród biegających morsów I miejsce zajął
Robert Jedynowicz, II – Krzysztof Szlagowski, III – Dariusz Jurczyński. Wśród pań najszybsze
okazały się Oliwia Brandt, Krystyna Hartuna i Alicja Kiraga.
W chodzie wszystkie czołowe lokaty zajęli członkowie stowarzyszenia „Przerębel”. I miej-

ZDJĘCIA: WALDEMAR SZOŁA

W

sce zajął Jan Kiraga, II – miejsce
Czesław Obtułowicz, III – miejsce
Lucyna Szoła. Puchary wręczali wójt gminy Starogard Gdański Stanisław Połom i radny miasta Tczewa Krzysztof Korda oraz
prezes tczewskich morsów Dominik Baza. Wszyscy także brali
udział w biegu. Uczestnicy zostali nagrodzeni medalami, a także
wyróżniono osoby, które pierwszy raz odważyły się wejść do jeziora zimą. Byli to: Lucyna Szoła,
Iwona Zimniewicz oraz Bartosz
Haftkowski.
Dodatkową nagrodę otrzymała najmłodsza uczestniczka biegu Tosia Korda (3 lata) oraz najmłodszy mors Hubert Baza (10
lat) . Po biegu odbyła się wspólna kąpiel i grillowanie, grochówka i tradycyjny chleb ze smalcem.
Zapraszamy wszystkich w przyszłym sezonie do udziału w II
Biegu Morsa. Zachęcamy do odwiedzin strony tczewskich morsów: https://www.facebook.com/
TczewskaGrupaMorsow
(TKM „PRZERĘBEL”)
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WIOSENNIE NA PLACU HALLERA
Najmłodsi tczewianie powitali wiosnę na głównym
placu Starego Miasta. Pogoda dopisała.
a placu oprócz mieszkańców pojawiła się ﬁgura
wiosny, którą odsłonił prezydent
Tczewa Mirosław Pobłocki.
Figura ta jest repliką rzeźby
znajdującej się na dachu kamienicy przy placu Hallera 8.
Na spotkanie z wiosną przybyły dzieci z Niepublicznych Przedszkoli „Siedem Darów” i „Akademii Krasnoludków”, świetlicy
środowiskowej PKPS przy ul. Kopernika oraz świetlicy środowiskowo-sąsiedzkiej PKPS przy ul.

Zamkowej. Czekały na nie cukierki i pamiątkowe znaczki do przypięcia. Najmłodsi wcześniej bawili się wspólnie w Fabryce Sztuk,
biorąc udział w warsztatach plastycznych „Wiosenne kwiatki”.
Przygotowane przez nich zawieszki w postaci kolorowych kwiatków
przyozdobiły drzewka ustawione
na pl. Hallera. Aby tradycji stało
się zadość, uczestnicy warsztatów
wykonali też marzannę, którą następnie utopiono w Wiśle.
M.Ś.

M. ŚNIEGULA

N

POŻEGNANIE ZIMY
G

Szkoła Podstawowa nr 12
w Tczewie
III miejsce: Dominika Grzębska,
Szkoła Podstawowa nr 12
w Tczewie
Wyróżnienie: Daria Magdziarz,
Szkoła Podstawowa nr 12
w Tczewie
w kategorii wiekowej 11-13 lat:

J. CHEREK

dy większość osób wita wiosnę, Miejska Biblioteka Publiczna postanowiła pożegnać zimę,
przygotowując spotkanie artystyczne, które odbyło się 20 marca.
Każdy jego uczestnik otrzymał papierowy kwiatek – niespodziankę,
na którym wypisany był fragment
wiersza lub wiosenny aforyzm.
Sala konferencyjna również nabrała niecodziennego charakteru.
Elementy dekoracji nawiązywały do odchodzącej zimy i zbliżającej się wiosny. Wyeksponowane zostały prace plastyczne nagrodzone
w konkursie „Zima w Tczewie”,
który w lutym został ogłoszony
przez tczewską książnicę. Laureaci i osoby wyróżnione otrzymały pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe. Warto wspomnieć,
że na konkurs wpłynęło 120 prac
z powiatu tczewskiego, najwięcej ze Szkoły Podstawowej nr 12
w Tczewie. Bardzo dużo prac wykonali już tradycyjnie: uczestnicy sekcji plastycznej działającej
w Centrum Kultury i Sztuki, uczniowie Szkoły Filialnej w Brzuścach, wychowankowie Świetlicy
Środowiskowej „Oaza” w Tczewie
i podopieczni Środowiskowych Domów Samopomocy MOPS w Tczewie. Organizatorzy podziękowali
za udział w konkursie także przedszkolom: „Muszelka” i „Jarzębinka” w Tczewie, Ognisku Wychowawczemu w Tczewie, Szkołom
Podstawowym: nr 2 i 10 w Tczewie, Zespołowi Szkół Technicznych w Tczewie oraz Internatowi Zespołu Szkół Ekonomicznych
w Tczewie. Zmagania plastyczne
oceniała komisja w składzie: Alek-

sandra Mocny, Zofia Gąsiorowska
i Wiesław Tocha. Młodzi plastycy
przedstawiali głównie zimowe krajobrazy i tczewskie zabytki wykorzystując różne techniki plastyczne (farby, kredka, ołówek,
wydzieranka, wyklejanka).
Ogłoszenie wyników konkursu było tylko jednym z punktów „Pożegnania zimy”. Dla gości przygotowano inne literackie
i muzyczne niespodzianki. Na początku spotkania Piotr Weintz
przeczytał „Zimową opowieść” Tomasza Plebańskiego. Niezwykle
przyjemnym akcentem uroczystości był występ dzieci z Przedszkola Niepublicznego „Siedem
Darów” w Tczewie. Były recytacje, śpiewy, a nawet wiosenny rock
and roll. Z całą pewnością każdemu zostanie na długo w pamięci piosenka Skaldów pt. „Wiosna”
w wykonaniu przedszkolaków,
a także piękny sposób ostatecznego pożegnania zimy.

WYNIKI KONKURSU
PLASTYCZNEGO
w kategorii wiekowej do 7 lat:
I miejsce: Julia Kosicka,
Szkoła Filialna w Brzuścach
II miejsce: Paweł Mikołajczak,
Szkoła Podstawowa nr 12
w Tczewie
III miejsce: Daria Janiszewska,
Szkoła Filialna w Brzuścach
Wyróżnienia:
Zosia Bonk, Przedszkole Niepubliczne „Muszelka” w Tczewie;
Julia Dzienisz, Szkoła Filialna
w Brzuścach;
Anna Przybyłowska, sekcja plastyczna przy CKiS w Tczewie
w kategorii wiekowej 8-10 lat:
I miejsce: Marcelina Brelińska,
sekcja plastyczna przy CKiS
w Tczewie
II miejsce: Wiktoria Pettke,

I miejsce: Kamila Kmiecik,
sekcja plastyczna przy CKiS
w Tczewie
II miejsce: Wiktoria Tomczyk,
Szkoła Podstawowa nr 10
w Tczewie
III miejsce: Jan Lefanczyk,
sekcja plastyczna przy CKiS
w Tczewie
Wyróżnienie: Wiktoria Klobuch,
sekcja plastyczna przy CKiS
w Tczewie
w kategorii wiekowej 14 lat
i więcej:
I miejsce: Martyna
Komoszyńska, sekcja plastyczna przy CKiS w Tczewie
II miejsce: Karol Ziółek, Ognisko Wychowawcze w Tczewie
III miejsce: Anna Piotrzkowska,
Zespół Szkół Technicznych
w Tczewie
Wyróżnienia:
Danuta Puchowska, Środowiskowy
Dom Samopomocy MOPS przy
ul. Nowowiejskiej w Tczewie;
Patryk Walczak, Ognisko Wychowawcze w Tczewie
M.K.
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Weekend za pół ceny

Tczewianie skorzystali z atrakcyjnej oferty
Tczew po raz pierwszy wziął udział w akcji „Rozsmakuj się w metropolii. Weekend za pół ceny”.
12 i 13 kwietnia wzięło w niej udział 22 uczestników – restauratorów i usługodawców.

MIASTO SPRZEDAJE
NIERUCHOMOŚCI
Do sprzedaży przeznaczone
zostały kolejne, należące do
miasta, nieruchomości gruntowe – pod budownictwo
mieszkaniowe oraz usługi
i przemysł.
Działki pod budownictwo
mieszkaniowe:
– przy ul. Kapitańskiej – dwie
działki o powierzchni 1229
m2 i 1227 m2. Cena wywoławcza każdej z nieruchomości to
130 tys. zł (netto). Obie nieruchomości znajdują się w strefie
ochrony archeologicznej. Przetarg planowany jest na koniec
czerwca;
– przy ul. Pileckiego – dwie
działki o powierzchni 933
i 965 m2. Cena wywoławcza
pierwszej z działek to 75 tys.
zł, drugiej – 77 tys. zł (netto).
Przetarg planowany jest
na koniec czerwca;
– działka o powierzchni 1654 m2
położona przy ul. Jaworowej,
przeznaczona pod zabudowę
mieszkaniową wielorodzinną,
jednorodzinną wolnostojącą,
bliźniaczą i szeregową. Cena
wywoławcza to 510 tys. zł netto. Termin przetargu podany
zostanie w maju.

„Weekend za pół ceny” z założenia miał przyczynić się do ożywienia miasta poprzez propozycje, które zachęcały mieszkańców
do spędzenia wolnego czasu poza
domem. Mimo kapryśnej pogody
nie brakowało chętnych do odwiedzania lokali gastronomicznych i
innych instytucji, które włączyły
się w akcję promującą Tczew.
W niedzielę, 13 kwietnia do wspólnego gotowania zaproszeni zostali

włodarze miast biorących udział w
akcji. Włodarze gotowali na Długim Targu w Gdańsku.Tczew reprezentował zastępca prezydenta
miasta, Adam Burczyk, który
przyrządził dorsza „po tczewsku”
na grzybach leśnych z ziemniakami truflowymi i jadalnymi kwiatami.

ły w konkursie „Korona Smakosza”. Klienci oceniali lokale gastronomiczne w różnych kategoriach.
Akcji towarzyszył duży rozgłos medialny. Najważniejsze są
opinie klientów, które pozytywnie bądź negatywnie wpłyną na
wizerunek partnerów „Weekendu za pół ceny”.

Podczas trwania akcji „Rozsmakuj się w metropolii. Weekend za
pół ceny” restauracje uczestniczy-

Dziękujemy wszystkim za udział
i zapraszamy za rok.
ESS

ATRAKCJE ZA PÓŁ CENY OFEROWALI:
► Zajazd ,,Akropolis”, Tczew, ul. Reymonta
► Pizzeria, Restauracja ,,Patio”,
►
►
►
►
►
►
►
►
►

Tczew, ul. Jagiellońska 55e
Tczewskie Stowarzyszenie ,,Aikido Aikakai”,
Tczew, Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2
Centrum Urody ,,Kosmetika”,
Tczew, ul. Kubusia Puchatka 5 lok. 13
Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji,
Tczew, ul. Wojska Polskiego 28a
Restauracja ,,MonBlanc”,
Tczew, ul. Armii Krajowej 85
Restauracja ,,Hacjenda”,
Tczew ul. Armii Krajowej 50
Restauracja ,,Mocca”, Tczew, pl. Hallera 20
Hotel ,,Link”, Tczew, ul. Jagiellońska 55e
,,Hot King”, Tczew, ul. Armii Krajowej 28a
Restauracja ,,Przystań”, Tczew, ul. Nad Wisłą 6

► Salon Pielęgnacji Urody ,,Styl”,
Tczew, ul. Jagiellońska 55e

► ,,Biesiadny Dworek”, Szpęgawa, ul. Sosnowa 3
► Bar Mleczny ,,Kociewiak”,
Tczew, ul. Mickiewicza 18

► Bar ,,Sai Gon”, Tczew, ul. Mickiewicza 12
► Kącik Pielęgnacji Urody,
Tczew, ul. Wincentego Pola 19

► Qchnia Smaq, Tczew, ul. Jasia i Małgosi 6/3
► Zajazd ,,Słoneczny”, Tczew, ul. Reymonta 6
► Pizza Sette Sette, Tczew, ul. Pomorska 1
(Galeria Kociewska)

► Stowarzyszenie Piłkarskie ,,Gryf 2009”,
Tczew, ul. Elżbiety 21a

► ,,Yak Bar”, Tczew, ul. Gdańska 55c
► Restauracja ,,Kanion”,
Tczew, ul. Wojska Polskiego 11

Działki pod zabudowę
przemysłową i usługową:
– działka o powierzchni 3109 m2
położona przy ul. Okrętowej,
przeznaczona pod centrum
usługowe dla zespołu nowej zabudowy mieszkaniowej oraz
ogólnodostępny parking z miejscami postojowymi. Cena wywoławcza gruntu to 900 tys. zł
netto. Termin przetargu podany zostanie w maju;
– działka o powierzchni 1005
m2, położona przy ul. Jagiellońskiej. Przeznaczenie nieruchomości: zakłady przemysłowe Pomorskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej, składy,
bazy budowlane, bazy sprzętu technicznego, obiekty obsługi produkcji przemysłowej
i obsługi pracowników, bazy
transportowe, większe stacje
paliw, uciążliwe obiekty instytutów badawczych, uciążliwe
obiekty infrastruktury technicznej, bazy logistyczne, zajezdnie. Cena wywoławcza 70
tys. zł netto. Termin przetargu
podany zostanie w maju;
Więcej informacji można
zasięgnąć w Wydz. Gospodarki
Mieniem Komunalnym UM
(tel. 58 77 59 362)
M.M.
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DOM PRZEDSIĘBIORCY W TCZEWIE
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

Program
współfinansowany
przez Unię Europejską
z Europejskiego
Funduszu Rozwoju
Regionalnego
oraz Gminę Miejską
Tczew

PRELUDIUM DO WSPÓŁPRACY NAUKI I BIZNESU
Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza zaprasza do udziału w „Preludium do współpracy
nauki i biznesu”. Projekt zakłada nawiązanie bądź też wzmocnienie współpracy pomiędzy
sferą nauki, a pomorskimi przedsiębiorcami. Dzięki temu przedsiębiorcy zyskają wsparcie w budowaniu przewagi konkurencyjnej, co pozwoli im osiągnąć znaczącą pozycję
rynkową w danej branży.
oferuje trzy proste kroProjekt
ki do sukcesu Twojej firmy:
1. Warsztaty inicjujące
współpracę nauki
i biznesu (24 godz.)
Zdiagnozowanie firmy w kontekście budowania strategii rozwoju uwzględniającej wdrożenie
innowacji. Przygotowany zostanie wstępny scenariusz działań
wynikających z diagnozy. Program warsztatów obejmuje kluczowe zagadnienia związane z
rozwojem przedsiębiorstwa: formułowanie misji i wizji oraz celów długoterminowych, stosowanie technik analizy strategicznej
(SWOT) pod kątem możliwości
wdrażania innowacji, zarządzanie projektem innowacyjnym.
Rezultatem końcowym warsztatów będzie wypracowanie,
pod kierunkiem trenera, pisemnej diagnozy określonego problemu. Na podstawie tych danych
uczestnicy będą kierowani na
szkolenia dedykowane, „szyte na
miarę”, odpowiadające na indywidualne potrzeby pracowników.
Pozwolą one na uzupełnienie i
zaktualizowanie wiedzy i umiejętności w zakresie nowoczesnego
zarządzania przedsiębiorstwem.

2. Szkolenia dedykowane
(24 godz.)
Do wyboru jeden z czterech
bloków tematycznych:
– zarządzanie strategiczne
– opracowanie wstępnej koncepcji strategii organizacji,
konkretyzacja celów długoterminowych firmy;
– zarządzanie innowacjami
– kształtowanie proinnowacyjnej kultury organizacyjnej,
wypracowanie metody wdrażania innowacji produktowej,
procesowej i organizacyjnej:
– zarządzanie finansami – strategiczne i operacyjne zarządzanie finansami, budżetowanie i planowanie przepływów
pieniężnych, rachunkowość
zarządcza a finansowanie innowacji;
– zarządzanie marketingowe
– innowacyjność w osiąganiu przewagi konkurencyjnej,
przedsięwzięcia innowacyjne
w strategii i planach marketingowych.
3. Indywidualne doradztwo
(20 godz.)
Realizowane przez pracowników naukowo-dydaktycznych pomorskich uczelni wyższych oraz
jednostek naukowo-badawczych.
Doradztwo ma na celu opracowa-

nie metod rozwiązania problemu
określonego na etapie warsztatów, wsparcie Państwa działu badań i rozwoju i/lub opracowaniu
nowego rozwiązania wdrożeniowego. W projekcie przewidzianych jest 20 godzin doradztwa dla
każdej firmy.
Doradztwo nie musi angażować osób oddelegowanych do
udziału w warsztatach i szkoleniach, jako że dotyczyć będą całej firmy. Zarówno warsztaty jak
i szkolenia dedykowane będą
prowadzone przez trenerów oraz
pracowników nauko-dydaktycznych legitymujących się wysokimi kwalifikacjami, wieloletnim
doświadczeniem oraz dorobkiem
naukowym. W trakcie zajęć zapewniamy wyżywienie oraz materiały szkoleniowe.
Dlaczego warto?
Co zyska Państwa firma, biorąc udział w projekcie:
– nawiązanie współpracy z wiodącymi naukowcami woj. pomorskiego,
– kontakt z innymi przedsiębiorcami (networking),
– poszerzenie wiedzy z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem,
– zbudowanie /zaktualizowanie
strategiirozwojuprzedsiębiorstwa.

Dla kogo? Jeśli jesteś:
– właścicielem/partnerem/pracownikiem w firmie z sektora
MŚP,
– Twoja firma ma jednostkę organizacyjną w woj. pomorskim,
– stanowisz kadrę zarządzającą lub jesteś osobą odpowiedzialną za rozwój/zmianę
w firmie,
– chcesz podwyższyć/uzupełnić
swoje kompetencje dot. wdrażania rozwiązań innowacyjnych związanych z rozwojem
firmy.
Szczególnie zapraszamy firmy o małej dotychczasowej współpracy ze sferą nauki oraz przedsiębiorstwa z branż wysokich
technologii: samolotów i statków
kosmicznych; środków farmaceutycznych; maszyn biurowych,
księgujących i informatyki; urządzeń radiowych, telewizyjnych i
łączności, urządzeń medycznych,
precyzyjnych i optycznych.
Zgłoszenia i kontakt, zapytania
dot. projektu: Anna Szpiganowicz
– Koordynator Projektów
tel. (58) 305 23 25; e-mail:
a.szpiganowicz@rigp.pl
Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza: www.rigp.pl/preludium

DNI OTWARTE PROJEKTÓW UNIJNYCH
maja Dom Przedsiębiorcy w
Tczewie weźmie udział w ogól8
nopolskim wydarzeniu – Dni Otwarte Projektów Unijnych. W
2014 roku obchodzimy 10. rocznicę przystąpienia Polski do Unii
Europejskiej. Chcąc zachęcić Polaków do wspólnego świętowania, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wraz z partnerami
(m.in. urzędami marszałkowskimi, instytucjami wdrażającymi
fundusze unijne, beneficjentami
oraz Telewizją Polską) przeprowadzi szereg działań, które podsumują ostatnie 10 lat rozwoju
naszego kraju i zaprezentują skalę zmian, jakie nastąpiły w Polsce

dzięki obecności w UE i wykorzystaniu Funduszy Europejskich.
Dni Otwarte Funduszy Europejskich odbędą się w całej Polsce
w dniach od 1 do 11 maja. Podczas Dni Otwartych beneficjenci udostępnią swoje projekty bezpłatnie, ze zniżką lub zapewnią
dodatkowe aktywności, jak np.
umożliwienie zwiedzenia niedostępnych na co dzień miejsc np.
hal produkcyjnych, kulisów teatru, budowanej stacji metra itp.
Na potrzeby akcji zostanie uruchomiona strona internetowa, która będzie dostępna
od początku kwietnia pod adresem www.10latwue.pl . Znajdzie

się na niej m.in. wyszukiwarka
atrakcji organizowanych przez
beneficjentów w ramach Dni Otwartych.
Harmonogram „Dni
Otwartych Projektów
Unijnych” w Domu
Przedsiębiorcy w Tczewie:
8:00–16:00 – Drzwi otwarte firm
inkubowanych, zobacz jak
pracują, co oferują nasze firmy
oraz jakie promocje przygotowały dla swoich klientów
8:30 – Otwarcie wystawy:
„Slagelse – podejście
duńskiej gminy
do wspierania biznesu”
9:00–13:00 – Rozgrywki

Cashflow dla młodzieży
Ponadto w ramach dnia
otwartego będą się odbywać
konsultacje:
13:00–15:00 – z zakresu poszukiwania funduszy unijnych
z Bożeną Białas z Biura
Partnerstwa Lokalnego
7:30–17:00 – Biuro Powiatowego
Centrum Informacyjnego
– pożyczki Jeremie, poręczenia dotacje
Serdecznie zapraszamy
do wzięcia udziału i sprawdzenia oferty Domu Przedsiębiorcy w Tczewie!
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Obóz harcerski

POD NAMIOTAMI I ŻAGLAMI
W tym roku tczewski huﬁec ZHP organizuje obóz dla dzieci i młodzieży w miejscowości
Trzmielewo koło Białego Boru (woj. pomorskie, powiat człuchowski).
bóz odbędzie się w formie czteO
rech podobozów zorganizowanych przez:
I podobóz – 2 Tczewską Drużynę Harcerską razem
ze 101 Tczewską Wodną Drużyną Wielopoziomową „Niezatapialni”
II podobóz – 10 Gromadę Zuchową „Wodny Świat” razem z 20 Gromadą Zuchową
„Leśne Ludki”
III podobóz – 21 Tczewską Drużynę Starszoharcerską „Rajza”
IV podobóz – 23 Tczewską
Drużynę Harcerską „Fatamorgana”
Obozy będą prowadzone metodą harcerską (m.in. praca
w małych grupach, współpraca
przy rozwiązywaniu ciekawych
zadań, ogniska, podchody i różnorodne gry).
Kadrą obozu będą instruktorzy, drużynowi oraz ich przyboczni, którzy, na co dzień pracują z
dziećmi i posiadają uprawnienia wychowawców kolonijnych.
Większość kadry posiada również państwowe uprawnienia (patenty żeglarza, sternika morskie-

go, sternika motorowodnego) oraz
kursy pierwszej pomocy PCK. Będziemy też mieli swoich ratowników WOPR z ukończonym kursem Kwalifikowanej Pierwszej
Pomocy.
Oprócz zajęć programowych
odbywających się na lądzie, dzieci będą miały doskonałą okazję i czas, aby poznać, opanować
i utrwalić sobie umiejętności pływania na kajakach, małych łódkach, Optymistach i większych
Omegach. Nie zabraknie też różnorodnych zajęć nad wodą.
Trzmielewo jest wymarzonym miejscem na obóz oraz idealnym miejscem na wypoczynek
blisko przyrody. Oprócz czystego
jeziora znajdziemy tam wspaniałe tereny na harce.
Stanica położona jest bezpośrednio nad jeziorem Bielsko, na
którym można organizować różne regaty na wodzie, co umożliwia
aktywny wypoczynek nad wodą
oraz regenerację sił. Od lat jezioro jest strefą ciszy oraz posiada I
klasę czystości wody. Ośrodek jest
usytuowany w sąsiedztwie miasteczka Biały Bór położonego na

trasie nr 25 Człuchów – Koszalin oddalony od Tczewa o 160 km.
Otoczony jest dużym kompleksem
lasów sosnowych.
Będziemy spali w namiotach
po około 6 osób, na łóżkach polowych.
A to wszystko już za:
– dla harcerza 700 zł.
– dla osoby niezrzeszonej
w ZHP – 770 zł
Bliższych informacji udzieli:
Komendant obozu
– phm. Grzegorz Oszmana
tel. 606-314-953
oraz komendant Hufca
– phm. Renata Zapart-Kornas
tel. 605-184-193
Karty zgłoszeniowe przyjmowane i wydawane będą w godzinach dyżuru w Hufcu w każdą
środę od godz. 18:00 do 20:00, ul.
Woj. Polskiego 18a (koło wiatraka)
O przyjęciu na obóz decyduje
kolejność zgłoszeń oraz dokonana
wpłata za uczestnika.
Zgłoszenia i wpłaty do
1 czerwca 2014 r.
CZUWAJ!!!
KOMENDA OBOZU
W T RZMIELEWIE

STEFAN CEJROWSKI (1924-2010)
W marcu minęła 90. rocznica urodzin Stefana Cejrowskiego. Urodził się i wychował w tczewskiej
rodzinie kolejarskiej. Na Pomorzu i w Polsce dał się poznać jako znakomity artysta operowy.
tefan Cejrowski urodził się 11
S
marca 1924 roku. Jego rodzice, Bernard i Franciszka Cejrowscy, pochodzili z Kociewia. Stefan
już w wieku 6 lat poszedł do szkoły powszechnej. Marzył, aby zostać „panem doktorem”. Do wybuchu wojny zdążył skończyć dwie
klasy Państwowego Męskiego
Gimnazjum Humanistycznego w
Tczewie. Wojnę i okupację rodzina Cejrowskich przeżyła w Tczewie. Stefan, gdy osiągnął 18 lat,
uczestniczył w przymusowych robotach rolnych.
Po zakończeniu wojny S. Cejrowski pracował i uczył się jednocześnie. Pierwszy rok czasu
pracował jako nauczyciel, a w następnym roku w Ubezpieczalni
Społecznej w Tczewie. W czerwcu
1947 r. zdał maturę m.in. w towarzystwie Janusza Pasierba i Magdaleny Abakanowicz. W latach
1947-1952 odbywał studia na wydziale lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku. Następnie

zrobił I i II stopień specjalizacji z laryngologii. S. Cejrowski jako lubiany i ceniony lekarz laryngolog pracował do 1984 r., kiedy przeszedł
na emeryturę.
Wielką pasją Stefana Cejrowskiego była sztuka operowa. Już
jako student medycyny śpiewał i
zgłębiał tajniki sztuki operowej.
W 1950 r. oficjalnie zadebiutował
w Studiu Operowym w Gdańsku
w operze pt. „Eugeniusz Oniegin”
Piotra Czajkowskiego. Po tym sukcesie przyszły kolejne role i laury.
Wraz z Operą Bałtycką świętował
jej 25- i 30-lecie. Prasa pomorska
pisała o nim jako o „znakomitym
soliście Opery Bałtyckiej”. Dał się
również poznać jako uznany artysta w teatrach operowych w Warszawie, Wrocławiu, Bytomiu, Krakowie, Poznaniu i Bydgoszczy.
Jako tenor występował m.in. w
Rostoku, Bremie, Tuluzie, Moskwie, Kijowie i w Wiedniu.
Stefan Cejrowski wielokrotnie śpiewał i występował na róż-

nych uroczystościach w Tczewie.
W 2001 r. w Tczewskim Centrum
Kultury uświetnił wernisaż swojego brata Czesława Cejrowskiego.
Animatorzy kultury i przyjaciele zorganizowali S. Cejrowskiemu
benefis. Uroczystość odbyła 26 listopada 2006 r. w Tczewie. O ile
muzyka istotnie łagodzi obyczaje,
to w podobnym stopniu, jak dodawał S. Cejrowski, „muzyka uszlachetnia człowieka i wzbogaca jego
życie wewnętrzne”.
Stefan Cejrowski zmarł 29
maja 2010 r. w Gdańsku. W latach 1950-1980 należał do najbardziej znanych i cenionych
artystów Opery Bałtyckiej w
Gdańsku. W całym swoim życiu
dał ok. 2000 recitali i koncertów
w kraju i za granicą. Zaśpiewał
40 partii operowych, w tym 30
ról głównych. Zawsze też znajdował czas, aby wystąpić w rodzinnym mieście.
JAN KULAS

OGŁOSZENIA

P

rezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Tczewie (II
piętro) zostały wywieszone:

• wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonej
w Tczewie, przy ul. Portowców,
Obr. 1, dz. 714/1;
• wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonej
w Tczewie, przy ul. Portowców,
Obr. 1, dz. 574/1;
• wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonej
w Tczewie, przy ul. Portowców,
Obr. 1, dz. 565/1;
• wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonej
w Tczewie, przy ul. Portowców,
Obr. 1, dz. 712/1;
• wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonej
w Tczewie, przy ul. Stoczniowców, Obr. 1, dz. 676/1;
• wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonej
w Tczewie, przy ul. Stoczniowców, Obr. 1, dz. 622/2;
• wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonej
w Tczewie, przy ul. Stoczniowców, Obr. 1, dz. 861/1;
• wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonej
w Tczewie, przy ul. Stoczniowców, Obr. 1, dz. 875/2;
• wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonej
w Tczewie, przy ul. Partyzantów, Obr. 1, dz. 727/1;
• wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonej
w Tczewie, przy ul. Spółdzielczej, Obr. 1, dz. 716/1;
• wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonej
w Tczewie, przy ul. Wiślanej,
Obr. 1, dz. 914.
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PREZENTUJEMY OFERTĘ TCZEWSKICH
Po prezentacji ofert tczewskich przedszkoli oraz szkół podstawowych i gimnazjów, przyszła pora na szkoły ponadgimnazjalne. Część gimnazjalistów miała już okazję poznać swoje
przyszłe szkoły m.in. dzięki Powiatowym Targom Edukacyjnym, które odbyły się 21 marca
w II Liceum Ogólnokształcącym w Tczewie.
I Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej-Curie

II Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego

ul. Szkoły Morskiej 1
tel/fax: (58) 531-05-25
www.sklodowska.szkola.tczew.pl
pierwsze.liceum.tczew@gmail.com

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

dyrektor:
Jadwiga Andrzejewska
liczba uczniów: 549
liczba oddziałów: 17
przedmioty realizowane
w zakresie rozszerzonym:
– język polski
– historia
– języki obce
– wiedza o społeczeństwie
– geograﬁa
– biologia
– ﬁzyka i astronomia
– informatyka
– matematyka
– chemia
języki obce:
– angielski
– niemiecki
– francuski
– rosyjski
zajęcia pozalekcyjne:
– szkolny klub sportowy
– dyskusyjny klub ﬁlmowy
„Dekaef”
– redakcja gazetki szkolnej
„Glosa”
– możliwość korzystania
z komputerów w szkolnym
multimedialnym centrum
informacji
– wyjazdy na zajęcia do
wybranych uczelni
wyższych Trójmiasta (Akademia Medyczna, Politechnika Gdańska, Uniwersytet
Gdański).
realizowane projekty:
– Program Wspierania Uzdolnionych Uczniów w Powiecie
Tczewskim
– „Globe at Night” – nocne obserwowanie nieba
– „Edukacja przez praktykę”
– międzynarodowy projekt
Comenius
– „Grupa Trupa” – grupa
teatralna
– debaty oksfordzkie

dyrektor: Hanna Białas
liczba uczniów: 420
liczba oddziałów: 15
przedmioty realizowane
w zakresie rozszerzonym:
– j. polski
– język obcy
– historia
– wiedza o społeczeństwie
– geograﬁa
– biologia
– chemia
– matematyka
– ﬁzyka i astronomia
języki obce:
– angielski
– niemiecki
– francuski
– rosyjski
– hiszpański
(dla zainteresowanych)
zajęcia pozalekcyjne:
– artystyczne
– dziennikarskie
– regionalno-turystyczne
– literacko-teatralne
– sportowe
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
klasy proﬁlowane:
Oferta szkoły jest znacznie
bogatsza niż tradycyjny zestaw
licealnych proﬁli. Uczniowie
nie są ograniczani tradycyjną
ofertą, do której muszą się dostosować. Mogą stworzyć swój
własny model rozszerzeń w zależności od swoich zainteresowań, a plan zajęć jest dostosowywany do ich indywidualnych
potrzeb. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby uczeń wśród wy-

branych przez siebie przedmiotów rozszerzonych pogodził
historię i biologię, czy język polski z matematyką (z zachowaniem postanowień rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej).
przedmioty realizowane
w zakresie rozszerzonym:
– język polski
– język angielski
– język niemiecki
– historia
– wiedza o społeczeństwie
– geograﬁa
– biologia
– chemia
– ﬁzyka
– matematyka
– informatyka
języki obce:
– angielski
– niemiecki
– hiszpański
– francuski
– rosyjski
zajęcia pozalekcyjne:
– koła zainteresowań: wokalne, fotograficzne, taneczne, filmowe, teatralne, warsztaty
dziennikarskie, recytatorskie,
przyrodnicze, historyczne, językowe, astronomiczne oraz z
ICT, robotyka i inne
– opieka doradcy zawodowego;
– wykłady uniwersyteckie z nauczycielami akademickimi
– współpraca z wyższymi uczelniami
– szkolne obozy sportowe i wycieczki zagraniczne
– szkolny chór i grupa teatralna;
– dodatkowe zajęcia sportowe
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: 727
liczba oddziałów: 24
zawody:
– technik ekonomista
– technik hotelarstwa
– technik handlowiec
– technik żywienia
i usług gastronomicznych
– technik organizacji reklamy

przedmioty realizowane
w zakresie rozszerzonym:
– geograﬁa
– język angielski
– historia
– wiedza o społeczeństwie
– biologia
– informatyka
języki obce:
– angielski
– niemiecki
– rosyjski
zajęcia pozalekcyjne:
– Klub Europejski
– plastyczne
– wokalno-teatralne
– sportowo-rekreacyjne
– koło obsługi konsumenta
– koło gastronomiczne
– koło graﬁki komputerowej
– koło biblijne
– konsultacje dla maturzystów
– zajęcia przygotowujące
do egzaminu zawodowego
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: 376
liczba oddziałów: 18
Szkoły dla młodzieży:
Technikum nr 2 (4-letnie)
– technik geodeta
– technik kelner
– technik obsługi turystycznej
– technik technologii żywnośći
Zasadnicza Szkoła
Zawodowa nr 2 (3-letnia)
– kucharz
– piekarz
– cukiernik
– sprzedawca
– stolarz
– inne zawody rzemieślnicze
Szkoły dla dorosłych
(w formie zaocznej):
– Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych (2-letnie)
dla absolwentów ZSZ
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SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
przedmioty realizowane
w zakresie rozszerzonym:
– historia
– matematyka
– biologia

– Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych (3-letnie)
dla absolwentów gimnazjum

UWAGA! Dzień otwarty szkoły
15 maja w godz. 16:00-18:00.
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: 450
liczba oddziałów: 19
Technikum (4-letnie)
• zawody wraz z przedmiotami realizowanymi
w zakresie rozszerzonym:
– technik informatyk
(matematyka, j. angielski)
– technik cyfrowych procesów
graﬁcznych
(geograﬁa, j. angielski)
– technik elektryk
(geograﬁa, j. niemiecki)
– technik pojazdów
samochodowych
(matematyka, j. niemiecki)
– technik mechanik – użytkowanie obrabiarek skrawających CNC
(geograﬁa, j. angielski)
Zasadnicza Szkoła
Zawodowa (3-letnia)
– mechanik pojazdów
samochodowych
– elektromechanik pojazdów
samochodowych
języki obce:
– angielski
– niemiecki
koła zainteresowań:
– strzeleckie
– fotograﬁczne
– sportowe
– dziennikarskie

kurs:
– przygotowujący do matury
języki obce:
– niemiecki
– angielski
M. ŚNIEGULA

przedmioty realizowane
w zakresie rozszerzonym:
(w technikum i liceum ogólnokształcącym dla dorosłych)
– język angielski
– geograﬁa
języki obce:
– angielski
– niemiecki
koła zainteresowań:
– gastronomiczne
– turystyczne
– informatyczne
– fotograﬁczne
– ekonomiczne

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: 480
liczba oddziałów: 17
Technikum (4-letnie)
• zawody wraz z przedmiotami realizowanymi
w zakresie rozszerzonym:
– technik budownictwa
(matematyka, j. angielski)
– technik logistyk
(geograﬁa, j. angielski)
– technik spedytor
(geograﬁa, j. angielski)
– technik usług fryzjerskich
(biologia, j. niemiecki)
– technik urządzeń sanitarnych
(matematyka, j. angielski)
Zasadnicza Szkoła
Zawodowa (3-letnia)
• klasa wielozawodowa
– mechanik pojazdów
samochodowych
– murarz-tynkarz
– ślusarz
– piekarz
– stolarz
– cieśla
– fryzjer
– krawiec
– sprzedawca
języki obce:
– angielski
– niemiecki
– angielski dla logistyków
– niemiecki zawodowy
zajęcia pozalekcyjne:
– przygotowujące do matury
(j. polski, j. obce, matematyka)
– przygotowujące do egzaminów
zawodowych (przedmioty
zawodowe)

– rekreacyjno-sportowe
– wyrównawcze z matematyki
i ﬁzyki
– koło szachowe
– koło historyczne
– koło kronikarzy
– koło gier RPG
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: 150
liczba oddziałów: 6

zajęcia pozalekcyjne:
– doradztwo zawodowe
Policealne Studium
Zawodowe
liczba uczniów: 85
liczba oddziałów: 5
zawody:
– technik BHP
– technik usług
kosmetycznych
– ﬂorysta
kurs:
– wizażu i stylizacji rzęs
– wizażu i stylizacji
– na wychowawcę wypoczynku
– obsługi kas ﬁskalnych
języki obce:
– niemiecki
– angielski
zajęcia pozalekcyjne:
– doradztwo zawodowe
Medyczne Studium
Zawodowe
liczba uczniów: 180
liczba oddziałów: 8

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

zawody:
– opiekun medyczny
– opiekunka dziecięca
– technik sterylizacji medycznej
– technik masażysta
– asystentka stomatologiczna

kursy:
– wizażu i stylizacji
– cukiernictwa

kurs:
– opiekunka w żłobku
lub klubie dziecięcym

języki obce:
– niemiecki
– angielski

języki obce:
– niemiecki
– angielski
dodatkowo język migowy

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

zajęcia pozalekcyjne:
– doradztwo zawodowe
– zajęcia ﬁtness

Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych

W placówce funkcjonuje również
gimnazjum dla dorosłych
oraz gimnazjum z oddziałami
przysposabiającymi do pracy.

liczba uczniów: 300
liczba oddziałów: 10

Informacje dotyczą roku szkolnego
2013/2014.
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10 LAT W UNII
EUROPEJSKIEJ

abryka Sztuk zaprasza na pleF
nerową wystawę „10 lat w
Unii Europejskiej”. Ekspozycja
obrazuje wybrane projekty, realizowane przy wsparciu funduszy
europejskich, które miały niemały wpływ na obecny wizerunek naszego miasta. Przemiany,
które dokonały się i nadal zachodzą dzięki ich realizacji, zmieniają Tczew w atrakcyjne miasto,
zarówno pod względem turystycznym, jak i gospodarczym oraz ekonomicznym.
Wystawa będzie prezentowana na Bulwarze Nadwiślańskim
im. Sambora II. To wręcz idealne,
wymarzone miejsce na jej pokazanie. Bulwar to sztandarowy przykład pozytywnego oddziaływania
wstąpienia do Unii. Dzięki projektowi rewitalizacji Starego Miasta,
zaniedbane tereny nadwiślańskie
zmieniły się w barwne, tętniące życiem i niewątpliwie ulubione
miejsce odpoczynku tczewian.
Uroczyste otwarcie wystawy nastąpi 30 kwietnia
o godz. 12.00, w przededniu 10.
rocznicy wstąpienia Polski do Unii
Europejskiej. Wstęp wolny.

OGŁOSZENIE
Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro)
został wywieszony wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej
Tczew, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.
Nieruchomość położona jest
w Tczewie przy ul. Jagiellońskiej
i oznaczona numerem działki
21/41 obr. 5 o pow. 1005 m2, KW
GD1T/00016850/3.
Według Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta Tczewa, w/w działka zapisana jest w obrębie jednostki urbanistycznej oznaczonej na rysunku
Planu symbolem UP4-„PSSE Rokitki”. Nieruchomość należy zagospodarować zgodnie z warunkami określonymi w Planie.

WIELKANOCNE OZDOBY NA ZAMKOWEJ
Podopieczni świetlicy środowiskowo-sąsiedzkiej przy ul.
Zamkowej do przygotowań
do świat wielkanocnych włączyli nie tylko rodziców, ale
także swoich gości. Był wśród
nich prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki.
Prezydent wziął udział w warsztatach rękodzieła i pod okiem
dzieci ze świetlicy i ich mam przygotowywał wielkanocne ozdoby.
Świetlica środowiskowo-sąsiedzka funkcjonuje w zreawitalizowanym budynku przy ul,. Zamkowej. Korzystają z niej dzieci ze
Starego Miasta, tutaj mają zajęcia
edukacyjne, plastyczne, gry i zabawy, mogą odrobić lekcje. Do świetlicy chętnie przychodzą również
rodzice, babcie, wolontariusze – pomagają i wspólnie spędzają czas.

M. MYKOWSKA

Wystawa na bulwarze

Placówka jest prowadzona przez Zarząd Miejski PKPS
w Tczewie. – Świetlica spełnia
swoje zadanie – jest miejscem,
z którego chętnie korzystają
najmłodsi, gdzie rodzice mogą

otrzymać pomoc pedagogów, ale
też integruje społeczność dzielnicy – mówi Magdalena Grabowska, kierownik placówki.
M.M.

Orkiestra Progress zagrała Koncert Pasyjny
ematyka pasyjna od wieków
T
inspirowała wielu kompozytorów. W poprzednich latach Orkiestra Kameralna Progress zagrała
m.in. „Stabat Mater” Pergolesiego,
czy „7 ostatnich słów na krzyżu”
Haydna. W tym roku dyrygent
Szymon Morus sięgnął po dzieło
powstałe w naszych czasach, które w niezwykle intrygujący sposób
obrazuje drogę krzyżową, skłaniając współczesnego słuchacza do
kontemplacji i głębokich przemyśleń. „Droga Krzyżowa” Artura
Guzy, to kompozycja z której emanowały przeróżne wzruszenia,
chwile powagi i zadumy.
Koncert Orkiestry Kameralnej Progress odbył się 4 kwietnia
w kościele pw. św. Franciszka z
Asyżu na osiedlu Witosa w Tczewie. Była to prawdziwa artystyczna uczta dla ducha. Melomani
mieli możliwość po raz kolejny podziwiać Orkiestrę Progress, tym
razem rozbudowaną o fortepian,
grupę instrumentów dętych oraz
rozbudowaną sekcję instrumentów perkusyjnych. Koncert odbył
się z udziałem Chóru Kameralnego „441Hz”, który przygotowała Anna Wilczewska oraz Gabrieli Janusz (sopran) i Pauliny

Grochowskiej (alt). Dodatkowym smaczkiem było wprowadzenie do instrumentarium duduka
– orientalnej fujarki o bardzo charakterystycznej barwie dźwięku.
Melomani z zapartym tchem
słuchali melodii poszczególnych
stacji „Drogi Krzyżowej”. Owacjom na stojąco nie było końca
aż chciałoby się sparafrazować
Gombrowiczowskie zakończenie
„Ferdydurke”: „Koniec i bomba,
kto nie był ten tromba”. Kwietniowy koncert rozpoczął cykl jubileuszowych spotkań Orkiestry Kameralnej Progress z publicznością

Tczewa z okazji 5-lecia zespołu,
na które już dziś dyrygent Szymon Morus zaprasza, dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu
miasta w ramach dotacji dla organizacji pozarządowych w zakresie
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
Więcej informacji o orkiestrze
oraz najbliższych koncertach na
stronie www.orkiestraprogress.pl
oraz www.facebook.com/OrkiestraKameralnaProgress
(INFORMACJA NADESŁANA
PRZEZ ORKIESTRĘ P ROGRESS)

Zmiana harmonogramu odbioru odpadów komunalnych oraz zbieranych
selektywnie w okresie od 21 kwietnia do 2 maja
Dzień z harmonogramu
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

Faktyczny dzień odbioru
22.04.2014 – wtorek
23.04.2014 – środa
24.04.2014 – czwartek
25.04.2014 – piątek
26.04.2014 – sobota

Terminy odbioru odpadów zmieszanych oraz selektywnych przypadające na dni 01.05.2014 , 02.05.2014 zostaną zachowane i będą one dniami pracy dla brygad wywożących odpady.
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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

Nietoperze w tczewskich przedszkolach
poznają jedną z bardzo fascynujących grup ssaków jaką są nietoperze. Zajęcia edukacyjne organizowane przez Pracownię
Edukacji Ekologicznej zawierają
wiele ciekawych informacji dotyczących biologii i ekologii nietoperzy zamieszkujących teren naszego kraju.
Podczas zajęć, które odbywają
się od marca do maja dzieci dowiadują się m.in. gdzie mieszkają nietoperze (w tym w naszym mieście),
gdzie spędzają zimę, jak i dlaczego
hibernują, czym się odżywiają, jak
polują, co im zagraża oraz dlaczego
wszystkie gatunki są objęte ochroną prawną. Nawet trudne pojęcie
„echolokacja” podczas zabawy staje się ciekawe i zrozumiałe.
Mamy nadzieję, że wiedza naszych najmłodszych uczestników
zajęć przyczyni się do tego, aby
w przyszłości wszelkie działania
zmierzające do zachowania różnorodności biologicznej (szczególnie
na terenie naszego miasta) były
dla nich oczywiste.

ANNA CZABLEWSKA

II semestrze bieżącego roku
szkolnego tczewskie przedW
szkolaki poprzez naukę i zabawę

Gacek brunatny

Do końca kwietnia z zajęć skorzystały już przedszkola: „Pan Słonik”, „Akademia Krasnoludków”,
„Fantazja”, „Chatka Puchatka”, „ Jarzębinka”, Przedszkole nr 8. W maju
odbędą się jeszcze warsztaty nietoperzowe w Przedszkolu Sióstr Miłosierdzia, „Jodełce”, Przedszkolu „Siedem
Darów”, „Czwóreczce” i „Muszelce”.
Pogotowie nietoperzowe
Nietoperze często są naszy-

mi sąsiadami lub nieproszonymi
gośćmi. Brak wiedzy mieszkańców oraz zła sława wynikająca z
przesądów może przyczynić się
czasami do różnych stresujących
sytuacji. Informujemy, że na terenie Tczewa można zgłaszać swoje
problemy tego typu do Pracowni
Edukacji Ekologicznej (tel. 58 77 59
447), Straży Miejskiej lub pogotowia nietoperzowego (Akademickie

Koło Chiropterologiczne PTOP
„Salamandra”), którego przedstawicielem w Tczewie jest firma
„Ecobat” (tel. 58 505 383 976), która ma możliwość odbioru nietoperza z domu.
Należy bezwzględnie pamiętać o trzech rzeczach:
• Wszystkie nietoperze są prawnie chronione, nie należy więc
ich niepokoić ani zabijać oraz
niszczyć ich kryjówek.
• Przedstawiciele niektórych gatunków mogą być nosicielami wścieklizny (choć same nie
zapadają na tę chorobę), należy więc unikać dotykania
tych zwierząt gołymi rękami.
W przypadku tej choroby nawet małe zadrapanie może być
niebezpieczne.
• Nietoperze sprzyjają zmniejszeniu ilości komarów latem.
Dla wielu gatunków stanowią one główny składnik pożywienia, a tylko one potrafią
polować na komary po zmroku
– a więc o takiej porze doby, kiedy jest tych owadów najwięcej.
A NNA PEICHERT

Konkurs na selektywną zbiórkę surowców wtórnych
pod hasłem: „Lider segreguje i odzyskuje”
rzypominamy
placówkom
P
oświatowym biorącym udział
w naszych programach „Moje
miasto bez odpadów”, „Recykling
w naszej szkole” oraz w konkursie
„Zakręcone, odkręcone”, że niebawem zbliża się końcowy termin
naszego konkursu „Lider segreguje im odzyskuje”, w którym istnieje możliwość nagrodzenia pojedynczych uczniów czy klas, aby
docenić ich wkład w sukcesy szkoły w w/w rywalizacjach.
Wydział Spraw Komunalnych
Urzędu Miejskiego w Tczewie pozytywnie ocenia zaangażowanie
młodych mieszkańców miasta w
realizację programów ekologicznych dotyczących selektywnej
zbiórki odpadów tj.: „ Moje miasto
bez odpadów”, „Recykling w mojej szkole” i konkursie „Zakręcone,
odkręcone”.
W związku z tym, istnieje
możliwość wyeksponowania najlepszych swoich szkolnych wyników. Zapraszamy koordynatorów
do zgłaszania uczniów i klas, któ-

re zebrały najwięcej surowców do
nowego konkursu „Lider segreguje i odzyskuje”.
Pozwoli to na docenienie zarówno indywidualnych, jak i klasowych wysiłków na rzecz selektywnej zbiórki i miejsca, jakie
zajmie ich szkoła.
Regulamin Konkursu:
• Organizatorem konkursu jest Pracownia Edukacji
Ekologicznej Urzędu Miejskiego w Tczewie.
• Celem konkursu jest kształtowanie nawyku segregacji
odpadów komunalnych.
• Adresatami konkursu są
uczniowie z jednostek oświatowych z terenu Tczewa.
Konkurs polega na selektywnej zbiórce zużytych odpadów
opakowaniowych z papieru, tworzyw sztucznych, puszek aluminiowych oraz baterii i tonerów,
czyli na udziale w dotychczasowych programach.
Konkurs rozgrywany jest w
kategorii:

• Indywidualnej pn.
„Najefektywniejszy uczeń”
• Zespołowej pn.
„Najskuteczniejsza klasa”
Czas trwania konkursu: zbiórka surowców wtórnych w ramach
konkursu rozliczana będzie za
wyniki uzyskane od września
2013 r. do 15 maja 2014 r.
Laureatami konkursu będą:
• uczniowie, którzy zbiorą największą ilość surowców wtórnych w kg,
• klasy, które zbiorą najwięcej
surowców w przeliczeniu na
jednego ucznia w klasie.
Ostateczny termin przekazania przez szkoły wyników w ramach konkursu – nie później niż
do dnia 20.05.2014 r. Wzór rozliczenia udziału w konkursie zostanie przesłany szkołom elektronicznie. Wraz z rozliczeniem udziału
klasy w konkursie istnieje możliwość dołączenia dokumentacji fotograficznej 1-5 zdjęć (wzór zgłoszenia zdjęć do konkursu również

drogą elektroniczną). Obydwa formularze są dostępne na naszej
stronie www.pee.tczew.pl
PEE opracuje sprawozdanie z
przebiegu konkursu i ustali listę
laureatów.
Dla zwycięzców w zbiórce odpadów zostaną przyznane nagrody:
• dla najefektywniejszego ucznia – nagrody rzeczowe,
• dla najskuteczniejszej klasy
– dofinansowanie do autokaru, pomoce dydaktyczne lub
dofinansowanie do działań
ekologicznych (zgodnie z wyborem laureata).
Nagrodzeni laureaci zostają
powiadomieni o wynikach konkursu.
Wręczenie nagród laureatom
oraz oficjalne ogłoszenie wyników
nastąpi w czerwcu 2014 r.
KOORDYNATOR
PROGRAMÓW ODPADOWYCH
K AROLINA ST. LIDZBARSKA
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TCZEW. METAMORFOZY
abiegani, zapracowani
nie zauważamy często
drobnych zmian, które dokonują się w naszym otoczeniu, a po latach to samo
miejsce okazuje się być zupełnie inne od tego, które
zapamiętaliśmy. Mając to
na uwadze, Miejska BiblioSEKCJA HISTORII MIASTA
teka Publiczna w Tczewie
przygotowała
prezentację, która dostępna jest na
Miejskiej Biblioteki
stronie internetowej: www.
Publicznej w Tczewie
mbp.tczew.pl. Część zdjęć
ul. J. Dąbrowskiego 6
była już wcześniej pokazywana online, a niektóre
pn.-pt. 11:00-17:00
zostały zaprezentowane w
śr. 10:00-15:00
ubiegłym roku na wystawie
tradycyjnej. Aktualna pretel. 58 531-36-37
zentacja stanowi połączewew. 19
nie obu poprzednich wersji
w jedną, w technice umożliwiającej samodzielne po- Niecka i mury obronne, widok od strony ul. Łaziennej, l. 60. XX wieku i 2012 rok
równywanie dwóch zdjęć
– starego i nowego – na jednym obrazku. Starsze osoby mogą przypomnieć sobie obrazy zapamiętane z
dawnych lat, młodsi z kolei
będą mieli okazję poznania
dawnych widoków Tczewa.
A jak bardzo zmienia się
nasze miasto? Zachęcamy
wszystkich Czytelników
do własnej interpretacji po
obejrzeniu naszej prezentacji dostępnej na stronie inSkrzyżowanie ul. Wojska Polskiego i Sobieskiego, prawdopodobnie l. 60. XX wieku i 2012 rok
ternetowej biblioteki.
Prezentacja „Metamorfozy” – to niejedyny projekt
online o Tczewie, jaki proponuje tczewska książnica. Od kilku lat digitalizowane są najstarsze zbiory
regionalne: książki, czasopisma, fotografie i pocztówki, kroniki, mapy. Ma to na
celu ochronę materiałów
przed zniszczeniem oraz
udostępnianie ich szerszemu gronu. Oryginały dostępne są w Sekcji HistoUlica Wodna, l. 60. XX wieku i 2012 rok
rii Miasta oraz pochodzą
od osób prywatnych i organizacji pozarządowych.
Z kolei ich cyfrowe wersje
dostępne są w zakładce: archiwalia cyfrowe na www.
mbp.tczew.pl.
Na zakończenie warto
przypomnieć, że niedawno,
tj. 23 kwietnia, obchodziliśmy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich.
M. F., M. K.
MBP W TCZEWIE

Ulica J. Dąbrowskiego, l. 80. XX wieku i 2012 rok

ZDJĘCIA ARCHIWALNE: FOT. STANISŁAW ZACZYŃSKI LUB „PROJEKT UPORZĄDKOWANIA MIASTA W LATACH 1962-1965”.
FOT. WSPÓŁCZESNE: MACIEJ FERGON
WSZYSTKIE FOT. ZE ZBIORÓW MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TCZEWIE
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17 maja

KRÓTKO

FRANCUSKIE AUTA ZJADĄ DO TCZEWA

► 26 kwietnia
Kulturystyka i fitness

17 maja z Tczewa wystartuje
8. Rajd Miłośników Motoryzacji Francuskiej.

M. MYKOWSKA

W rajdzie citroenów, które pojawią
się m.in. w Tczewie udział zapowiedziało ponad 120 uczestników
w 80 pojazdach pochodzących z
lat 40–80. Wśród przedstawicieli tej francuskiej marki znajdą się
m.in. kultowe już modele znane z
dużego ekranu. Jak zapewniają
organizatorzy, wszystkie pojazdy
są „na chodzie”.
– Pojazdy, które wezmą udział
w naszym rajdzie, to przeważającej mierze citroeny z lat 70. i 80.,
ale nie zabraknie też takich perełek jak citroen DS znany z filmu „Fantomas wraca”, czy citroen
2CV, który wystąpił w „Żandarmie z Saint Tropez” – zapowiada
Paweł Ziemniewicz, główny organizator rajdu.
Uczestnicy zlotu spotkają się
16 maja w Pszczółkach. Następnego dnia rano kolumna wyjątkowych pojazdów wyjedzie do Tczewa. Start załóg zaplanowano na
godz. 10.30 z Bulwaru Nadwiślańskiego. Uczestnicy rajdu będą mieli do pokonania w sumie 150 km.
– Rajd ma charakter turystyczno-krajoznawczy a trasa na-

26 kwietnia w Tczewie odbędą się
Międzynarodowe Mistrzostwa
Polski WFF WBBF w Kulturystyce, Fitness, Fit-Kid i Osób Niepełnosprawnych.
Impreza odbędzie się w hali
II LO w Tczewie (ul. Królowej
Marysieńki 10). Jej organizatorem jest WFF-WBBF-POLAND
(www.wff-wbbf-poland.com).

W ubiegłym roku tczewianie również mieli okazję podziwiać
stare samochody

szego rajdu wiedzie przez Nowy
Staw, Steblewo, gdańską marinę i
Gdańsk do Pruszcza Gdańskiego.
Jednak dodatkowo rozegrana zostanie widowiskowa próba sprawnościowa na terenie byłych koszar
w Tczewie – mówi Ziemniewicz.
Na starcie w Tczewie będzie
można zobaczyć naprawdę wyjątkowe pojazdy, porozmawiać z
właścicielami pojazdów. Rajd odbędzie się pod patronatem prezydenta Tczewa Mirosława
Pobłockiego oraz burmistrza

Pruszcza Gdańskiego i wójta gminy Pszczółki.
Organizatorzy (Automobilklub Morski w Gdyni) zapraszają wszystkich miłośników francuskiej motoryzacji do udziału w
rajdzie. Nie trzeba mieć doświadczenia ani być zrzeszonym w jakimkolwiek automobilklubie.
Wszelkie informacje oraz zgłoszenia do rajdu przyjmowane są
poprzez formularz rejestracyjny
na stronie www.citrozlot.pl.
M.M.

Centrum Kultury i Sztuki zaprasza
► 26 kwietnia, godz. 16:00
„Święty zawsze uśmiechnięty”
Koncert Harcerskiej Orkiestry
Dętej z okazji kanonizacji
Jana Pawła II
Sala widowiskowa CKiS,
ul. Wyszyńskiego 10, Tczew
Bilety: 5 zł
Serdecznie zapraszamy na wydarzenie kulturalne pn. „Święty
zawsze uśmiechnięty”. Koncert z
okazji kanonizacji Jana Pawła II
w wykonaniu Harcerskiej Orkiestry Dętej pod dyrekcją Magdaleny Kubickiej-Netki.

Uwaga! Będą kremówki,
anegdoty i radość Jana Pawła II
uśmiechniętego.

► 8 maja, godz. 08:15 i 11:00
Film „Wielki wyścig”
Edukacja filmowa
Nowe Horyzonty kl. IV-VI
Sala widowiskowa CKiS,
ul. Wyszyńskiego 10, Tczew
Bilety: 5 zł
Kino współczesne
„Wielki wyścig”, reż. A.F. Nebe,
prod. Irlandia, Niemcy
Jedenastoletnia dziewczynka

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 – czwartki w godz. 14.00–16.00
(od marca – w budynku UM przy ul. 30 Stycznia 1),
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 (ul. 30 Stycznia 1).

z biednej rodziny marzy o wygraniu wielkigo wyścigu własnoręcznie zrobionych pojazdów. W
trakcie przygotowań ma jednak
wypadek. Ojciec zabrania jej dalszych ćwiczeń, chociaż wie, że samochody i wyścigi to jej pasja. Jego
zdaniem wyścigi nie są odpowiednim zajęciem dla dziewczynki.

► 9 maja, godz. 08:15 i 11:00
Film „Przygody lisa urwisa”
Edukacja filmowa
Nowe Horyzonty kl. I-III
Sala widowiskowa CKiS,
ul. Wyszyńskiego 10, Tczew
Bilety: 5 zł
Filmowe podróże
„Przygody lisa urwisa”,
reż. T. Schiel, J. Wizmur,
prod. Francja, Luksmemburg
Lis Rennart walczy z niesprawiedliwością społeczną i na każdym kroku udowadnia, że inteligencja jest ważniejsza od siły
fizycznej. Początkowo postrzegany jako złodziejaszek, wkrótce staje się bohaterem.

► 24 maja
II Masters Meeting
24 maja na boisku lekkoatletycznym przy Szkole Podstawowej nr 10, odbędzie się III Masters Meeting.
Organizatorami imprezy są:
Pomorski Klub Weteranów Lekkiej Atletyki w Sopocie, UKS
Krawiec Tczew oraz Szkoła Podstawowa nr 10. Patronat nad wydarzeniem objął prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki.
Zgłoszenia: zgłoszeń można dokonywać poprzez elektroniczny system zgłoszeń dostępny na stronie PKWLA w Sopocie
(www.pkwla.eurekaweb.pl), lub
e-mailem na adres organizatora (grzegort@vp.pl). Termin zgłoszeń: do 17.05.2014 r.
Opłaty: zawodnicy zgłoszeni w
terminie do 17.05.2014 – bez opłat,
zgłoszenia po tym terminie 20 zł.
KONKURENCJE: oszczep,
kula, dysk grecki, ciężarek, młot
szkocki, speerorama, skok w
dal, skok wzwyż, rzut granatem,
czwórbój rzutowy (oszczep, kula,
dysk grecki, młot szkocki).

► W TCSiR
7-29.05 – zawody w ramach
Igrzysk i Gimnazjady Młodzieży
Szkolnej: „mini” piłka nożna, piłka nożna 6-cio osobowa, czwórbój
LA, gimnazjada LA, piłka ręczna, tenis ziemny
Imprezy otwarte :
3.05 – Turniej Otwarcia Sezonu
w Tenisie Ziemnym: debel dla
dorosłych, single dla dzieci –
korty TCSiR
10.05 – XVIII Turniej SportowoRekreacyjny Przedszkoli miasta Tczewa – hala II LO
17-18.05 – I Turniej Grand Prix
Tczewa 2014 w Tenisie Ziemnym – korty TCSiR
31.05-01.06 – II Turniej Grand
Prix Tczewa 2014 w Tenisie
Ziemnym – korty TCSiR
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