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BĘDĄ ZMIANY NA STARÓWCE
 Planty miejskie 

 prawie gotowe, 
 do zrobienia pozostało 

oznakowanie

 Kryształy Przetargów 
Publicznych 

 – wyróżnienie 
 dla Urzędu Miejskiego 

 Japońska telewizja 
kręciła w Tczewie fi lm

Radosna Szkoła 
 – kolejny plac zabaw 

cieszy najmłodszych

 oraz
 ulotka informacyjna 
 na temat nowego 

systemu odbioru śmieci

UPŁYNNIENIE RUCHU NA STARYM MIEŚCIE i zwiększenie liczby miejsc par-
kingowych to główne cele czekającej nas reorganizacji ruchu w tej dziel-
nicy. Postój na placu Hallera będzie odpłatny, aby zniechęcić kierowców 
do stawiania tam samochodów na cały dzień. Więcej będzie ulic jedno-
kierunkowych, tak aby po jednej stronie jezdni możliwe było wyznaczenie 
miejsc postojowych (nieodpłatnych). Po starówce nie będziemy też jeździć 
zbyt szybko, prędkość pojazdów ma być ograniczona do 30 km/godz.
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Jest jednym z najmłodszych radnych Rady 
Miejskiej, ma 27 lat. W samorządzie Tcze-

wa pracuje od 2009 roku. W Radzie Miejskiej 
reprezentuje mieszkańców osiedli Wincente-
go Witosa, Czyżykowo, Za Parkiemi, Bema 
i Kolejarz. Jest członkiem klubu radnych Po-
rozumienie na Plus. W obecnej kadencji jest 
członkiem komisji finansowo-budżetowej, 
gospodarczej, a w komisji polityki społecznej 
pełni funkcję wiceprzewodniczącego.

Wśród priorytetowych celów, jakie postawił przed sobą Piotr Kajzer 
startując do Rady Miejskiej były np. boisko na os. Wincentego Witosa, 
które zostało wybudowane w bieżącym roku, a także te jeszcze niezre-
alizowane jak:
–  ostateczne wyremontowanie ul. Głowackiego: pierwszy etap został 

wykonany w roku ubiegłym, czekamy na kolejny – do ulicy Nał-
kowskiej

–  wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Malczewskiego
–  remont, a w zasadzie budowa ul. Biskupa Dominika.

Piotr Kajzer jest pracownikiem Biura Powiatowego Rzecznika Kon-
sumentów w Tczewie w Starostwie Powiatowym w Tczewie.

Żonaty (żona Alicja). Jego zainteresowania i pasje to historia okresu 
międzywojennego, muzyka klasyczna (w tym kompozytorzy Telemann, 
Offenbach, Karl Jenkins), kino polskie, muzyka okresu PRL oraz podró-
że. Czas wolny chętnie spędza z rodziną i znajomymi lub przy dobrym 
filmie, muzyce albo z książką, a także w podróży poznając nowe zwy-
czaje, miejsca i ludzi.

Dyżur radnego: pierwszy piątek miesiąca od 14.00-15.00 
w Biurze Rady Miejskiej
e-mail: kajzer85@gmail.com, tel. kontaktowy: 663 658 721

XXVI SESJA
Porządek obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Tczewie

na dzień 29 listopada 2012 r. (czwartek) 
o godz. 10.00 w sali konferencyjnej im. F. Fabicha 

w Urzędzie Miejskim w Tczewie

I. CZĘŚĆ PIERWSZA:
1. Otwarcie sesji i powitanie gości.
2. Sprawdzenie obecności radnych.
3. Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji.
4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z 25 paź-

dziernika 2012 r. 
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za listopad 

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

25 października do 28 listopada 2012 r.

II . CZĘŚĆ DRUGA:
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
7.1 zmian w  budżecie miasta Tczew na 2012 rok, 
7.2 Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2012-

2024, 
7.3 udzielenia pomocy dla Powiatu Tczewskiego, 
7.4 zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania 

prac społecznie użytecznych w mieście Tczewie na rok 2013, 
7.5 porozumienia międzygminnego,
7.6 wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się 

o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi 
zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwie-
rząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,

7.7 ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej – ul. Kwiatowej,
7.8 nadania nazwy ulicy w mieście Tczewie. 
8. Zgłaszanie interpelacji i zapytań oraz wniosków.
9. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia.

Porządek sporządzono 8 listopada 2012 r.

PANORAMA MIASTA – BIULETYN INFORMACYJNY SAMORZĄDU MIASTA TCZEWA
RADA PROGRAMOWA: przewodniczący – Kazimierz Ickiewicz

CZŁONKOWIE – Zenon Drewa, Katarzyna Mejna, Barbara Kamińska, Włodzimierz Mroczkowski, Zbigniew Urban
REDAKTOR NACZELNA – Małgorzata Mykowska

Urząd Miejski Tczew, Biuro Rzecznika Prasowego  77-59-322
WYDAWCA: Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta,

ul. J. Dąbrowskiego 6,  531-35-50; 531-36-37

Aktualności

31 października 2012 r. w Tczewie zameldowanych było 59 479 osób, 
w tym 58 230 na pobyt stały i 1249 na pobyt czasowy. Od początku 
października 2012 r. przybyło 52 mieszkańców miasta.

ILU NAS JEST?

KTO JEST KIM W RADZIE MIEJSKIEJ
PIOTR KAJZER
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Do 5 stycznia czekamy kandydatury do nagrody prezydenta miasta 
– Tczewianin Roku 2012. Zachęcamy organizacje, stowarzyszenia 

i grupy prywatnych osób do wytypowania kandydatów spośród osób, 
które w mijającym roku szczególnie zasłużyły się dla naszego miasta.

Nagroda została ustanowiona w 1996 r. i jest przyznawana za wybit-
ne osiągnięcia i zasługi dla Tczewa i jego mieszkańców. Nagrodę i wy-
różnienia przyznaje prezydent raz w roku, za rok poprzedni. Wręczenie 
następuje podczas uroczystości Dnia Tczewa 30 stycznia.

Do nagrody i wyróżnień mogą być zgłaszane osoby fizyczne, które 
uzyskały szczególnie znaczące osiągnięcia, mające znaczenie dla miasta 
lub jego mieszkańców, a w szczególności:
• przyczyniły się do promocji osiągnięć miasta Tczewa w kraju lub za 

granicą;
• przyczyniły się do rozwoju społecznego, gospodarczego lub kultural-

nego miasta;
• przysporzyły miastu korzyści materialnych i duchowych.

Kandydatów mogą zgłaszać stowarzyszenia, organizacje społeczne, 
kombatanckie lub polityczne oraz grupy mieszkańców (co najmniej 20 
osób), a także Rada Miejska.

DO TEJ PORY TYTUŁ „TCZEWIANIN ROKU” OTRZYMALI: Iwona Marmur, Urszu-
la Giełdon, Tadeusz Abt, Jan Rogowski, Jerzy Kubicki, Henryk Mielew-
czyk, Krzysztof Bonikowski, Krzysztof Szlagowski, Robert Turło, Józef 
Golicki, Alicja Gajewska, ks. Jan Buk, Grażyna Antczak.

TCZEWIANIN ROKU 2012
CZEKAMY NA KANDYDATURY

W Wigilię 24 grudnia Urząd Miejski w Tczewie będzie nieczynny. 
W zamian zapraszamy klientów w sobotę 15 grudnia. Tego dnia 
urząd będzie czynny w godz. 7.30-15.30, a kasa w godz. 8.30-14.30, 
czyli tak jak w każdy poniedziałek

Natomiast w poniedziałek 31 grudnia, z uwagi na konieczność prze-
prowadzenia inwentaryzacji, kasa urzędu będzie przyjmować klientów 
w godz. od 8.30 do 11.00.

Za utrudnienia przepraszamy.

ZAMIAST W WIGILIĘ URZĄD MIEJSKI 
PRACUJE W SOBOTĘ 15 GRUDNIA
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Dobiegają końca prace nad 
zmianą organizacji ruchu 
na Starym Mieście. Główne 
cele to upłynnienie ruchu 
w tej dzielnicy i zwiększenie 
liczby miejsc parkingowych. 
Nie jest to łatwe, zwłaszcza 
że układ urbanistyczny Sta-
rego Miasta pochodzi jesz-
cze z czasów średniowiecza. 
Wąskie uliczki i ciasna zabu-
dowa nie pozwalają na re-
wolucyjne przebudowy.

Nad zmianami zastanawiają 
się wspólnie przedstawiciele sa-
morządu miasta, powiatu, Miej-
skiego i Powiatowego Zarządu 
Dróg. 

– Nie chcemy, aby nowe roz-
wiązania sprowadzały się do 
zmiany oznakowania, ale by po-
prawiły możliwości dojazdu do 
Starego Miasta i wyjazdu z nie-
go oraz zwiększyły liczbę miejsc 
parkingowych w tej dzielnicy. 
Oczekujemy też systemowego 
rozwiązania połączeń komuni-
kacyjnych między Starym Mia-
stem a pozostałymi obszarami 
Tczewa – mówi Mirosław Po-
błocki, prezydent Tczewa.

W wielu miastach europej-
skich ruch pojazdów w ścisłym 
centrum czy na starówce ograni-
cza się do niezbędnego minimum 
– do pojazdów z zaopatrzeniem 
czy tych należących do miesz-
kańców. Kierowcy mogą zwykle 
korzystać z nieco oddalonych 
miejsc parkingowych lub płacić 

Czeka nas zmiana organizacji ruchu na Starym Mieście

Więcej ulic jednokierunkowych i miejsc 
parkingowych, ograniczenia na pl. Hallera

za postój w centrum. W Tczewie 
ma być podobnie. 

Ciągiem pieszym ma być ul. 
Kościelna, którą dojdziemy do 
pl. Hallera. W tym centralnym 
punkcie Starego Miasta par-
kowanie będzie dopuszczone w 
ograniczonym zakresie i ma być 
odpłatne. Chodzi o to, aby unik-
nąć sytuacji blokowania na cały 
dzień placu, gdzie również od-
bywają się imprezy plenerowe, 
happeningi i gdzie preferowany 
jest ruch pieszy. W zamian będą 
wskazane nowe miejsca parkin-
gowe w pobliżu pl. Hallera.

Sposobem na wzrost liczby 
miejsc parkingowych na starówce 
jest zwiększenie liczby ulic jedno-
kierunkowych. To pozwoliłoby po 

jednej stronie zorganizować miej-
sca postojowe. Generalnie jednak 
autorom koncepcji zależy, aby na 
Starym Mieście ograniczyć ruch 
samochodowy. Koncepcja zakła-
da też zorganizowanie na bazie 
istniejących ulic tzw. trasy obwo-
dowej pozwalającej płynnie omi-
nąć starówkę i przenoszącej ruch 
samochodowy poza tę dzielnicę. 
Fragmentem tejże obwodnicy ma 
być ul. Kołłątaja, która stałaby się 
ulicą dwukierunkową na całej 
długości, z zakazem parkowania. 
Na rogu ul. Kołłątaja i Czyżykow-
skiej powstałby parking. Wiele 
szczegółów wymaga jeszcze do-
pracowania i uzgodnień. 

M.M.

Na pl. Hallera preferowany będzie ruch pieszy, kierowcy za postój 
będą musieli zapłacić lub zaparkować na sąsiednich ulicach

 Szansa na „schetynówkę”

Wniosek samorządu Tczewa do-
tyczący budowy I etapu tzw. ul. 
Nowosuchostrzyckiej znalazł się 
na trzecim miejscu w kategorii 
dróg gminnych na wstępnej liście 
rankingowej wniosków o dofinan-
sowanie zadań w ramach Narodo-
wego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych – tzw. schetynówek. 

Tczewski wniosek dotyczy budowy 
drogi o długości 800 m od al. Soli-
darności (rondo przy ul. Topolowej) 
do ul. Żwirki. Koszt inwestycji 
oszacowano na ok. 9 mln zł, z czego 
dofinansowanie może wynieść ok. 
2,5 mln zł. 

Ostateczna lista znana będzie 
30 listopada. Łącznie do Pomor-
skiego Urzędu Wojewódzkiego 
złożono 66 wniosków, w tym 26 
na drogi powiatowe i 40 na drogi 
gminne.

 Św. Jadwiga patronką 
Tczewa

Z okazji 15-lecia kanonizacji św. 
Jadwigi Królowej, proboszczowie 
sześciu tczewskich parafii zwró-
cili się z prośbą do samorządu 
miasta Tczewa o zaakceptowanie 
propozycji wystąpienia do Stoli-
cy Apostolskiej z prośbą o usta-
nowienie św. Jadwigi Patronką 
Tczewa. Radni 19 głosami za przy 
jednym wstrzymującym się przy-
jęli uchwałę upoważniającą pre-
zydenta miasta do wystąpienia 
do biskupa pelplińskiego z prośbą 
o wszczęcie stosownej procedury.

26 i 27 października ekipa 
japońskiej telewizji gości-
ła w Tczewie. Telewizja BS 
Fuji (jedna z czołowych sta-
cji telewizyjnych w Japonii) 
realizowała program „Po-
dróże koleją po Europie”. Do 
Tczewa Japończyków przy-
ciągnęły kolejowe tradycje 
naszego miasta. Najważniej-
szymi punktami wizyty było 
sfi lmowanie tczewskich mo-
stów i dworca.

„Podróże koleją po Europie” to 
jeden z najpopularniejszych 
programów o tematyce tury-
stycznej w Japonii. Do tej pory 
ukazało się ponad 200 odcin-
ków tego cyklu. Program łączy 
w atrakcyjny sposób tematykę 
turystyczną z koleją, którą po-

JAPOŃCZYCY SFILMOWALI TCZEW
dróżowanie jest w Japonii bar-
dzo popularne i modne.

W 2009 r. stacja ta wyemito-
wała odcinek poświęcony Polsce. 
Realizatorzy programu skupili 
się wówczas na Polsce Zachodniej 
i Południowej. Tym razem ekipa 
zamierzała pokazać japońskim 
telewidzom atrakcje turystyczne 
tych zakątków Polski, które nie 
zostały wcześniej zaprezentowa-
ne. W tym odcinku oprócz Tczewa 
filmowcy pokażą m.in. Malbork 
i Grudziądz.

Japońska ekipa przyjechała 
do Tczewa pociągiem i od razu na 
peronie rozpoczęła filmowanie. 
Oprócz mostów i dworca, Japoń-
czyków zainteresowała kolejowa 
wieża ciśnień, wiatrak, Stare 
Miasto, zabytkowa fara.

M.M.
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Ruszyła nowa miejska strona 
internetowa www.wrotatcze-
wa.pl. Strona zawiera najważ-
niejsze informacje o mieście 
i samorządzie Tczewa, o spra-
wach, które można załatwić 
w Urzędzie Miejskim.

Na stronie głównej znajdują się ak-
tualności dotyczące miasta i samo-
rządu Tczewa. Jest też film o Tcze-
wie, wirtualny spacer po mieście 
oraz wirtualna mapa. 

Pod zakładką wrota można 
przejść do podstron:
• e-urząd – to podstrona prze-

znaczona przede wszystkim 
dla klientów Urzędu Miejskie-
go tutaj można znaleźć i pobrać 
niemal wszystkie wzory podań, 
wniosków, umów, zgłoszeń, de-
klaracji i innych potrzebnych 
dokumentów. Tutaj również 
znajduje się elektroniczna książ-
ka podawcza.

• e-kultura – zapowiedzi z im-
prez i relacje z nich, linki do 
Fabryki Sztuk, Centrum Kul-
tury i Sztuki oraz Miejskiej 
Biblioteki Publicznej

• e-sport – zapowiedzi i relacje 
z imprez sportowych, infor-
macje o instytucjach i klubach 
zajmujących się działalnością 
sportową

• e-szkoła – informacje dotyczą-
ce edukacji oraz elektroniczny 
dziennik lekcyjny, a także infor-
macje o działających w Tczewie 
placówkach edukacyjnych (ad-
resy, numery telefonów, strony 
internetowe itp.)

• e-gospodarka – informacje go-
spodarcze, Dom Przedsiębiorcy, 
informacje o przetargach i za-
mówieniach publicznych.

• e-turystyka – zabytki, przystań.
Pod zakładką wydarzenia – znaj-
dują się informacje dotyczące imprez. 

Pod zakładką miasto umiesz-
czone zostały informacje na temat 
miast partnerskich Tczewa, ko-
munikacji miejskiej, hejnał mia-
sta, informacje dla rowerzystów, 
strategia rozwoju miasta, rewita-
lizacja.

Pod zakładką urząd, znaj-
dziemy m.in. informacje dotyczące 
Rady Miejskiej, struktury Urzędu 
Miejskiego, Straży Miejskiej, jed-
nostek organizacyjnych, Urzędu 
Stanu Cywilnego, Pracowni Edu-
kacji Ekologicznej.

Projekt „Wrota Tczewa dla rozwoju 
usług społeczeństwa informacyj-
nego” jest realizowany przez mia-
sto Tczew przy wsparciu Regional-
nego Programu Operacyjnego Woj. 
Pomorskiego na lata 2007-2013 ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. 

Uroczystości rozpoczęły się 
mszą św. za Ojczyznę w ko-

ściele p.w. Podwyższenia Krzyża 
Św. Stamtąd Harcerska Orkiestra 
Dęta poprowadziła uczestników 
na cmentarz „stary”. W uroczysto-
ściach wzięli udział przedstawicie-
le samorządów miasta i powiatu, 
kombatanci, młodzież tczewskich 
szkół, przedstawiciele związków, 
stowarzyszeń, zakładów pracy, 
duchowieństwo, służby munduro-
we. Pod pomnikiem złożono kwia-
ty, zapalono znicze. 

– 11 listopada Święto Niepod-
ległości to najważniejsze polskie 
święto narodowe, to dla nas dzień 
z jednej strony zadumy i refleksji 

Tczewianie uczcili Narodowe Święto Niepodległości

BO WOLNOŚĆ JEST SŁODKA…

Tczewianie uczcili Narodowe Święto Niepodległości. 11 listopada spotkali się na cmentarzu 
przy ul. 30 Stycznia, gdzie przy Pomniku Pamięci Poległych za Niepodległość złożyli hołd tym, 
którzy Ojczyźnie oddali to, co najcenniejsze – własne życie. Po południu bawiliśmy się na festy-
nie „Bo wolność jest słodka” – w Centrum Kultury i Sztuki.

nad wydarzeniami z przeszłości, 
z drugiej dzień radości i ogromnej 
odpowiedzialności za przyszłość. 
94 lata temu radość z odzyskanej 
niepodległości była wielka. Ten 
wielki entuzjazm naszych przod-
ków powinien udzielić się również 
nam inspirując nas do działania 
oraz budząc dumę z tego, że je-
steśmy Polakami. Dlatego 11 li-
stopada spotykamy się nie tylko 
w kościołach i przy pomnikach, 
aby podziękować za dar wolności, 
ale też na festynach i paradach. 
We wszystkich dostępnych miej-
scach wieszamy biało-czerwone 
flagi z radością świętując to, że 
możemy żyć w wolnym i niepod-

Harcerska Orkiestra Dęta poprowadziła tczewian na uroczystości przy pomniku

Biało-czerwony tort znalazł licznych amatorów. Częstował nim 
wiceprezydent Zenon Drewa

ległym kraju – powiedział Zenon 
Drewa, wiceprezydent Tczewa.

Prezydent Tczewa Mirosław 
Pobłocki spędził Narodowe 
Święto Niepodległości w Warsza-
wie, gdzie uczestniczył w oficjal-
nych uroczystościach i marszu 
„Razem dla Niepodległej” na za-
proszenie prezydenta RP Broni-
sława Komorowskiego.

O tym, że jest to święto waż-
ne także dla młodzieży mówili 
uczniowie Zespołu Szkół Budow-
lanych i Odzieżowych. Słowo Boże 
wygłosił ks. prałat Piotr Wysga. 
Wśród gości była też mn.in po-
słanka Anna Fotyga. Za udział 
w uroczystościach podziękował 
zebranym starosta tczewski Jó-
zef Puczyński.

Po południu świętowaliśmy 
niepodległość „na wesoło”. Do 
Centrum Kultury i Sztuki tcze-
wianie przybyli całymi rodzina-
mi. Wszyscy zostali poczęstowani 
biało-czerwonym tortem i ciast-
kami w barwach narodowych. 
Popijano oczywiście też białym 
(mlekiem) i czerwonym (oran-
żadą). Najmłodsi malowali wąsy 
naczelnika Józefa Piłsudskiego. 
Przedstawiciele Dawnego Tcze-
wa – Łukasz Brządkowski 
i Michał Kargul opowiadali 
o tym, jak pierwsze dni i mie-
siące niepodległości wyglądały 
w Polsce i w Tczewie.

M.M.

RUSZYŁY 
WROTA TCZEWA
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 Prezydent Miasta Tczewa in-
formuje, że na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Tczewie 
(II piętro) został wywieszony 
wykaz nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Miej-
skiej Tczew przeznaczonej do 
sprzedaży w drodze ustnego 
przetargu nieograniczonego, 
położonej w Tczewie przy ul. 
Armii Krajowej, obr. 5, dział-
ki nr 11/32, 11/39, 11/41.

 Prezydent Miasta Tczewa in-
formuje, że na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Tczewie 
(II piętro) został wywieszony 
wykaz nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Miej-
skiej Tczew przeznaczonej do 
sprzedaży w drodze bezprze-
targowej na rzecz dzierżawcy, 
położonej w Tczewie przy ul. 
Grunwaldzkiej, obr. 9, udział 
w działce nr 314/3.

 Prezydent Miasta Tczewa in-
formuje, że na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Tczewie 
(II piętro) został wywieszony 
wykaz nieruchomości niezabu-
dowanej stanowiącej własność 
Gminy Miejskiej Tczew prze-
znaczonej do oddania w użyt-
kowanie wieczyste w drodze 
przetargu pod budowę hotelu 
wraz ze SPA, salą konferencyj-
ną oraz restauracją.

 Nieruchomość położona jest 
w Tczewie przy ul. Zamko-
wej 20 i oznaczona nr działki 
749/2 obr. 8 o pow. 5012 m2, 
KW GD1T/00016853/4. 

W kamienicy przy ul. Zam-
kowej 16 jeszcze w listo-

padzie trwały prace wykoń-
czeniowe. Wykonawcą robót 
jest Tym-Bud Zakład Remon-
towo-Budowlany z Pruszcza 
Gdańskiego. Koszt remontu to 
1 350 835,62 zł.

Remont budynku przy ul. Ry-
backiej 8 został już zakończony. 
Wykonawca (Przedsiębiorstwo 
ECOZET z Kościerzyny) zgłosił 
obiekt do odbioru. 

W obu budynkach znajdują się 
mieszkania komunalne – przy ul. 
Rybackiej – 2 mieszkania, przy ul. 
Zamkowej – 9. W większości wró-
cą do nich lokatorzy, którzy wy-
prowadzili się na czas remontu.

Przekazanie kluczy lokatorom 
nastąpi w grudniu br.

Trwa remont kamienicy przy 
ul. Mickiewicza 18. Termin 
wykonania zadania mija z koń-
cem marca 2013 r. Wykonawcą 
robót jest Tym-Bud Zakład Re-
montowo-Budowlany z Prusz-
cza Gdańskiego. Wartość zada-
nia to 644 233,76 zł.

Zakończono prace budowlane 
związane z remontem konstrukcji 

Założeniem programu jest uła-
twienie najmłodszym uczniom 
przejścia z etapu przedszkolnego 
do szkolnego w sposób jak naj-
mniej stresujący. Zadanie finan-
sują po połowie: samorząd miasta 
Tczewa i Ministerstwo Edukacji 
Narodowej.

– Plac zabaw na pewno będzie 
dobrze służył naszym uczniom, 
którzy przez cały czas śledzili jego 
budowę – powiedziała Lidia Wa-

Nowy plac zabaw przy SP 12

„RADOSNA SZKOŁA” TAKŻE NA SUCHOSTRZYGACH

Najmłodsi szybko wypróbowali nowy plac zabaw

Przy Szkole Podstawowej nr 
12 otwarty został nowy plac 
zabaw. To już drugie takie 
miejsce zbudowane przez sa-
morząd miasta Tczewa przy 
wsparciu rządowego progra-
mu „Radosna szkoła”.

Remonty kamienic na starówce – na Zamkową 
i Rybacką lokatorzy wprowadzą się w grudniu
Już w grudniu mieszkania w kamienicach przy ul. Zamkowej 16 i Rybackiej 8 zostaną przeka-
zane lokatorom. W obu budynkach przeprowadzono gruntowny remont, wszystko to w ramach 
projektu rewitalizacji Starego Miasta, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Remont kamienicy przy ul. Mickiewicza 18 zakończy się 
w marcu 2013 r. 

dachu wraz z pokryciem. Wyko-
nano wewnętrzną instalację elek-
tryczną. Trwa renowacja elewacji. 

W budynku znajduje się 5 loka-
li mieszkalnych i jeden użytkowy.

W 2013 roku remontowane będą 
kamienice przy ul. Zamkowej 
11 i 18. W obu przypadkach pro-
jektanci dostarczyli dokumenta-
cję projektową. Złożono wnioski 

do Starostwa Powiatowego o po-
zwolenia na budowę.

Projekt Rewitalizacja strefy A ob-
szaru zdegradowanego Starego 
Miasta w Tczewie” współfinanso-
wany jest z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Woj. Pomorskie-
go na lata 2007-2013.

M.M.

sielewska, dyrektor Szkoły Pod-
stawowej nr 12. 

Dobrej zabawy najmłodszym 
życzył też prezydent Tczewa Mi-
rosław Pobłocki, który na chwi-
lę miał okazję wrócić do czasów 
dzieciństwa. Najmłodsi pozwolili 
prezydentowi wypróbować nową 
huśtawkę.

Pierwszy w Tczewie plac zabaw 
w ramach programu „Radosna 
Szkoła już od roku funkcjonuje 
przy Szkole Podstawowej nr 10.

Powierzchnia szkolnego placu 
zabaw to około 500 m2. Zadanie 
wykonała firma Fenster S.C. 
z Bydgoszczy za kwotę 178 104 zł.

M.M.

OGŁOSZENIE
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– W tym roku na Konkursie Lite-
rackim im. Romana Landowskie-
go spotykamy się już po raz piąty 
i w piątą rocznicę śmierci patrona 
tego konkursu – powiedziała Ele-
onora Lewandowska, prezes 
TMZT. – Dotrzymaliśmy słowa. 
Pamiętamy o człowieku najbar-
dziej kociewskim ze wszystkich 
Kociewiaków. Zrobiliśmy nawet 
więcej, bo od czwartej edycji rozsze-
rzyliśmy zakres konkursu o twór-
czość innych regionalistów. Z każ-
dym rokiem poszerza się też grono 
uczestników i ich opiekunów. 

– Gdy pięć lat temu Towarzy-
stwo Miłośników Ziemi Tczewskiej 
i samorząd miasta przymierzali 
się do zorganizowania konkursu, 
wydawało nam się to bardzo du-
żym przedsięwzięciem, ale różnica 
między pierwszą a piątą edycją 
jest kolosalna. Poszerzył się za-
kres konkursu, zwiększyła liczba 
uczestników. Ja sam zawsze i wszę-
dzie z dumą podkreślam, że jestem 
Kociewiakiem i z taka dumą otwie-
ram tegoroczny Koncert Laure-
atów – powiedział Zenon Drewa, 
wiceprezydent Tczewa. 

Podczas Koncertu Laureatów 
zaprezentowali się zwycięzcy kon-
kursu. Gwiazdą wieczoru – na za-
kończenie imprezy był Krzysztof 
Daukszewicz.

Organizatorami konkursu są: 
Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Tczewskiej, Centrum Kultu-
ry i Sztuki, Miejska Biblioteka 
Publiczna oraz Fabryka Sztuk. 
Konkursowi patronuje prezydent 
Tczewa Mirosław Pobłocki.

LAUREACI:

RECYTACJE:

Szkoły podstawowe kl. I-III:
I m. – Aleksandra Skórka (SP 
10 w Tczewie), II m. – Krystian 
Kasper (SP 10 w Tczewie), III m. 
– Oliwia Brodzińska (SP w Lubi-
szewie), Weronika Wnęk (SP 12 
w Tczewie).

Szkoły podstawowe kl. IV–VI:
I m. – Klaudia Rzóska (Publiczna 
SP w Lubichowie), II m. – Aleksan-

V Kociewski Konkurs Literacki im. Romana Landowskiego

290 uczestników zmierzyło się z twórczością regionalistów

dra Gołuńska (SP 10 w Tczewie), 
III m. – Wiktoria Czapska-Pru-
szak (SP 10 w Tczewie), Bartłomiej 
Norkowski (SP 12 w Tczewie).

Gimnazja – kat. poezja:
I m. – Joanna Lewandowska, II m. 
– Maria Giełdon (obie z Publicznego 
Liceum Katolickiego w Tczewie).

Gimnazja – kat. proza:
I m. Olga Krzyżyńska (Staro-
gardzkie Centrum Kultury), 
Sandra Krajnik (Publiczne Gim-
nazjum nr 1 w Starogardzie Gd.), 
Sara Szczuka (Publiczne Katolic-
kie Liceum w Tczewie).

Szkoły ponadgimnazjalne 
– kat. proza i poezja:
I m. – Agata Kowalewska (Uni-
wersyteckie Katolickie LO w Tcze-
wie), II m. – Miłosz Światczyński, 
III m. – Jakub Bąber (obaj z Colle-
gium Marianum w Pelplinie).

INSCENIZACJE

Grand Prix: SP 7 z Tczewa, I m. 
– PSP nr 4 ze Starogardu Gd., II 
m. – internat ZSE z Tczewa, III m. 
– Przedszkole nr 8 z Tczewa.

JUWENILIA LITERACKIE

Poezja: w grupie do 12 lat – I m. 
Julia Kaffka, II m. – Aleksandra 
Gołuńska, III m. Filip Maliszew-
ski – wszyscy z SP 10 Tczew;
W grupie powyżej 12 lat: I m. 
Dawid Nowaczyński, II LO Sta-
rogard Gd., II m. Krystian Szczę-
sny, Collegium Marianum w Pel-
plinie, III m. – Wiktoria Muza, 
Gimnazjum nr 2 w Tczewie.
Proza: I m. – Michał Grodź, SP 
10 Tczew, II m. – Julia Neumann 
– SP 11 Tczew, III m. – Zofia Lu-
bowiecka, SP 11.

KONKURS PLASTYCZNY

Laureaci I miejsc w poszczegól-
nych kategoriach wiekowych:
–  Robert Tiałowski, 

PSP nr 3 Starogard Gd
–  Agata Tiałowska, 

PSP nr 3 Starogard Gd 
–  Kewin Goździela, 

Gim. nr 2 Tczew
–  Jakub Szwarc, ZSE Tczew
–  Bogusław Reszka, ŚDS, 

ul. Niepodległości w Tczewie

M.M.

290 uczestników z trzech powiatów: tczewskiego, starogardzkiego i świeckiego wzięło udział w V Ko-
ciewskim Konkursie Literackim im. Romana Landowskiego. Młodzi artyści zmierzyli się z twórczo-
ścią czterech kociewskich regionalistów: Romana Landowskiego, Zygmunta Bukowskiego, Andrzeja 
Grzyba i Franciszka Kameckiego.

W V Kociewskim konkursie 
literackim im. Romana Lan-
dowskiego wzięło udział 290 
uczestników, w tym:
– 2 przedszkola
–  12 szkół podstawowych
–  8 gimnazjów
–  7 szkół ponadgimnazjalnych
–  6 środowiskowych domów 

samopomocy
–  3 inne

– z powiatu tczewskiego: 
197 uczestników

– z powiatu starogardzkiego: 
73 uczestników

– z powiatu świeckiego: 
20 uczestników.

Jurorzy oceniali:
–  48 młodzieńczych prac 

literackich
–  82 recytacje
–  1 program poetycko-

-muzyczny
–  9 inscenizacji
–  5 wykonawców poezji 

śpiewanej
–  64 prace plastyczne.
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Obiekt działa już od kilku 
miesięcy, ale 16 listopada 

odbyło się jego ofi cjalne otwar-
cie. Oprócz najmłodszych przy-
były na nie mamy, które na 
co dzień angażują się w pracę 
świetlicy. Budynek został grun-
townie wyremontowany dzięki 
środkom z projektu rewitaliza-
cji Starego Miasta i zagospo-
darowany przez tczewskie koło 
Polskiego Komitetu Pomocy 
Społecznej. 

-– Ta świetlica to swego ro-
dzaju eksperyment, połączenie 
świetlicy środowiskowej z są-
siedzką. Wiem, że tutaj dobrze 
się czują dzieci i mieszkańcy sta-
rówki – powiedział Zenon Dre-
wa, wiceprezydent Tczewa.

– W Tczewie nie ma chyba takiej 
rodziny , w której nie byłoby ko-
lejarza. Poprzedni prezydent Ze-
non Odya był kolejarzem, ja też 
przez pewien czas pracowałem 
na kolei – przyznał Mirosław 
Pobłocki, prezydent Tczewa. 
– Znajdujemy się dzisiaj w Cen-
trum Kultury i Sztuki – miejscu, 
które jeszcze niedawno nosiło 
nazwę Dom Kultury „Kolejarz”. 
Kolej odcisnęła duże piętno na 
naszym mieście, spowodowała 
intensywny rozwój Tczewa. Po 
doprowadzeniu linii kolejowej 
kilkakrotnie zwiększyła się licz-
ba mieszkańców, powstały nowe 
zakłady, rozwijał się przemysł.

Podczas uroczystości zaprezen-
towano nową publikację pod re-
dakcją Kazimierza Ickiewicza 
i Leszka Muszczyńskiego. 
„Tczew miastem kolejarzy. 160 
lat kolei w Tczewie (1825-2012)”. 
Autorom książki zależało na tym, 
by utrwalić w pamięci odchodzą-
cy świat techniki kolejowej i jed-
nocześnie przypomnieć świetność 
tczewskiego węzła kolejowego. Ta 
popularnonaukowa publikacja 
jest próbą usystematyzowania, 

Tczewianie świętowali 160-lecie kolei i 90-lecie Unii Tczew

Świetlica środowiskowo-sąsiedzka

UDANY EKSPERYMENT
18 dzieci w wieku od 3 do 5 lat codziennie korzysta z zajęć w świetlicy środowiskowo-sąsiedzkiej przy ul. Zamkowej. Podopieczni 
świetlicy mieszkają na Starym Mieście, a obiekt powstał w ramach projektu rewitalizacji tej dzielnicy.

Ks. prałat Piotr Wysga poświę-
cił obiekt. Stwierdził też, iż dobrze, 
że jest takie miejsce, gdzie dzieci 
mogą przyjść, pobawić się, znaleźć 
ciekawe i rozwijające zajęcia.

Zajęcia z najmłodszymi prowa-
dzi Magda Grabowska, której 
pomagają mamy-wolontariuszki. 
– To świetny przykład dla dzieci, 
gdy widzą jak rodzice działają 
społecznie i pomagają sobie na-
wzajem – powiedziała Julita 
Jakubowska, dyrektor MOPS 
w Tczewie.

Podopieczni świetlicy przygo-
towali krótki program artystycz-
ny, po czym prezydent Tczewa 
Mirosław Pobłocki pasował je 
na przedszkolaków. 

M.M. 
Prezydent Tczewa pasował podopiecznych świetlicy 
na przedszkolaków

Tczewianie świętowali 160-lecie kolei w Tczewie i 90-lecie działalności Kolejowego Klubu Sportowego Unia Tczewa. Uroczysta 
Gala Jubileuszowa była okazją do wspomnień, podsumowań, podziękowań. Atrakcją wieczoru był pokaz laserowy i występ 
skrzypaczki Katarzyny Szubert.

poszerzenia oraz w niektórych 
wypadkach po raz pierwszy spi-
sania historii tego miejsca. 

Monografia tczewskiego węzła 
kolejowego składa się z rozdziałów 
opisujących dzieje stacji tczewskiej 
wraz z jej zajączkowską częścią, 
która należy historycznie od po-
czątku XX wieku do stacji Tczew. 
Całość zilustrowana jest zdjęcia-

Pokaz laserowy zachwycił 
publiczność

Prezydent Mirosław Pobłocki otrzymał szalik Unii w prezencie 
od prezesa klubu J. Prętkiego

mi i schematami mającymi poka-
zać zmieniający się obraz polskiej 
kolei na terenie Pomorza.

W uroczystości licznie wzięli 
udział działacze oraz byli i obec-
ni sportowcy KKS Unia Tczew. 
Prezes klubu Jacek Prętki 
odebrał wiele gratulacji i podzię-
kowań. Przypomniano najwięk-
sze sukcesy klubu, najwybitniej-
szych zawodników. Wioślarze 
cieszyli się, że od czerwca mają 
nową przystań.

W prezencie od prezydenta 
miasta Mirosława Pobłockie-
go klub otrzymał… wiosła. – Nie-
dawno wioślarze Unii otrzymali od 
Porozumienia na Plus łódkę, teraz 
miasto dokłada parę wioseł – po-
wiedział prezydent M. Pobłocki. 
Jako upominek od Unii prezydent 
dostał klubowy szalik.

Galę uatrakcyjnił występ 
skrzypaczki Katarzyny Szu-
bert i niezwykły widowisko mu-
zyczno-laserowe. Zaprezentowano 
również wystawę zdjęć „160 lat 
kolei na Ziemi Tczewskiej i 90 lat 
KKS Unia Tczew”. Uroczystość 
poprowadziła Anna Popek.

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

STRAŻ MIEJSKA 
W TCZEWIE

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej informuje, że 

w związku ze zbliżającym się okre-
sem zimowym, osoby bezdomne 
mogą zgłaszać się po pomoc do 
MOPS w Tczewie, przy ul. Ar-
mii Krajowej 39 od poniedziałku 
do czwartku w godz. 7.15-15.15, 
w piątki w godz. 8.00-16.00, tel. 
58 777 00 20, 58 777 00 30.

Pomocy bezdomnym udzielają 
także następujące placówki:
– Schronisko dla osób bezdom-

nych, Smętowo, ul. Ogrodowa 1, 
tel. 58 561 90 32

– Schronisko dla osób bezdom-
nych, Malbork, ul. Rolnicza 1, 
tel. 55 273 40 65

– Centrum Usług Socjalnych 
i Wsparcia, Nowy Staw, ul. Mic-
kiewicza 32, tel. 510 262 507

– Schronisko Stowarzyszenia 
na rzecz bezdomnych AGAPE, 
Szawałd 16, tel. 510 262 494

– Schronisko Stowarzyszenia na 
rzecz bezdomnych AGAPE, Bo-
rowy Młyn, tel. 55 277 42 88

– Schronisko Stowarzyszenia 
na rzecz bezdomnych AGAPE, 
Sztum, tel. 55 277 78 07

– Gdańska Fundacja Kultury 
Chrześcijańskiej, Gdańsk 
Orunia, ul. Równa 14, tel. 
58 309 00 18

– Schronisko Stowarzyszenia na 
rzecz bezdomnych PANAKE-
JA, Wiślinka, ul. Piaskowa 9, 
tel. 58 355 40 19

– Stowarzyszenie Opiekuńczo-
Resocjalizacyjne „Promete-
usz”, Gdańsk, ul. Sucharskie-
go 1, tel. 58 721 53 77

– Ogrzewalnia przy dworcu 
PKP w Gdańsku, ul. Podwale 
Grodzkie, tel. 58 343 28 37.

Jeszcze w listopadzie w siedzibie 
MOPS organizowane będą spo-
tkania z bezdomnymi, z udzia-
łem psychologa i pracownika 
socjalnego. Bezdomni będą mieli 
też możliwość na miejscu wyką-
pać się, wyprać odzież, ogrzać się, 
otrzymać ciepły posiłek.

Według danych na 19 październi-
ka w Tczewie jest 47 bezdomnych 
chroniących się na działkach, 
w namiotach, klatkach schodo-
wych itp. oraz 30 korzystających 
z noclegowni.

Pomoc dla 
bezdomnych

W okolicach cmentarzy prowadzo-
ne były również kontrole legalności 
handlu (stoiska ze zniczami i wia-
tami) oraz sprawdzano pochodze-
nie piasku, który sprzedawano od-
wiedzającym cmentarze. Podczas 
kontroli strażnicy nie odnotowali 
poważniejszych wykroczeń.

W październiku Straż Miejska 
interweniowała 648 razy, z czego 
297 interwencji zgłosili mieszkań-
cy, 199 operatorzy monitoringu, 
a 152 dyżurni Komendy Powiato-
wej Policji. Najwięcej interwencji 
dotyczyło wykroczeń przeciwko 
ustawie o wychowaniu w trzeźwo-
ści oraz bezpieczeństwu w komu-
nikacji (m.in. parkowanie w miej-
scach dla inwalidy, zastawianie 
wjazdów, garaży, przechodzenie 
przez jezdnię na czerwonym świe-
tle lub w miejscu niedozwolonym, 
parkowanie w miejscach objętych 
zakazem postoju).

We wrześniu 3 osoby nie-
trzeźwe przewiezione zostały do 
Pogotowia Socjalnego w Elblągu. 
Funkcjonariusze przeprowadzili 
100 wspólnych patroli z policją. Do 
KPP Tczew zostały przekazane 
nagrania z monitoringu dotyczą-
ce kolizji drogowej (5 paździer-

W październiku 2012

Straż Miejska interweniowała 648 razy
W ostatnich dniach paź-
dziernika funkcjonariusze 
Straży Miejskiej nasilili kon-
trole cmentarzy. Chodziło 
o zapewnienie bezpieczeń-
stwa osobom zajmującym się 
czyszczeniem grobów, a także 
przeciwdziałanie kradzieżom 
i dewastacjom grobów przed 
Dniem Wszystkich Świętych.

nika). Funkcjonariusze wyegze-
kwowali usuniecie pojazdu długo 
nieużytkowanego – volkswagena 
z ul. Stoczniowców. 

Na terenie ogródków działko-
wych przeprowadzono 15 kontroli.

W ramach akcji „Psy” nałożono 
10 mandatów karnych za niezgod-
ne z przepisami wyprowadzanie 
psów oraz 4 za niesprzątanie po 
psach, 6 osób pouczono, do schro-
niska przekazano informacje o 6 
psach biegających bez opieki.

Funkcjonariusze przeprowa-
dzili 85 kontroli szkół i innych 
miejsc związanych z przebywa-
niem młodzieży w czasie zajęć 
szkolnych, odbyły się również po 
dwa spotkania z dyrektorami szkół 
oraz z pedagogami szkolnymi.

10 października tczewska 
Straż Miejska przygotowała swoje 
stoisko na imprezie zorganizowa-
nej przez Miejski Ośrodek Pomo-

Stoisko Straży Miejskiej podczas „Targów dla ludzi złotego 
wieku”

cy Społecznej – „Targi dla ludzi 
złotego wieku”. Funkcjonariusze 
zapoznali mieszkańców z pracą 
straży oraz odpowiedzieli na licz-
ne pytania dotyczące zgłaszania 
interwencji.

Skazani z Aresztu Śledczego 
w Starogardzie Gd. wykonywali 
prace sanitarno-porządkowe na 
terenie Tczewa. Sprzątali m.in. 
rejony pl. Piłsudskiego, rejon 
ul. Ogrodowej i Wąskiej, os. Za-
torze, ul. Warsztatową, skwer 
750-lecia i ul. Broniewskiego na 
Górkach, ul. Jaworową i okolice 
Szkoły Podstawowej nr 12, rejon 
ul. Czyżykowskiej i Kochanow-
skiego, ul. Rybacką, Podgórną, 
al. Zwycięstwa, ul. Żwirki, ul. 
Wojska Polskiego. Łącznie ze-
brano 55 worków śmieci o po-
jemności 120 litrów każdy.

M.M.

 Prezydent Miasta Tcze-
wa informuje, że na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Tczewie (II piętro) został 
wywieszony wykaz nierucho-
mości stanowiących własność 
Gminy Miejskiej Tczew, prze-
znaczonych do sprzedaży 

w drodze bezprzetargowej na 
rzecz Kościoła Zieloświątko-
wego Zbór w Tczewie z udzie-
leniem bonifi katy od ustalo-
nej ceny.

 Prezydent Miasta Tczewa in-
formuje, że na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miejskiego w Tcze-
wie (II piętro) został wywie-
szony wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do sprzedaży 
w drodze bezprzetargowej, 
położonej w Tczewie, przy ul. 
Głowackiego, obr. 12, dz. 27/4 
oraz 29/41.
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Przedsiębiorczość

1.  Ewidencja Działalności Gospodarczej i biuro ds. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – I piętro, pokój nr 14, 
czynne od poniedziałku do środy w godzinach 7:30-15:30, czwartek 7.30-17:00, piątek 7:30-14:00

2.  Wynajem sali konferencyjnej oraz „biurka na godziny” (co-working), więcej informacji o naszej ofercie znajdą Państwo na 
naszej stronie: www.dp.tczew.pl w zakładce „oferta”

3.  Powiatowe Centrum Informacyjne – I piętro, pokój nr 17, czynne od poniedziałku do środy w godzinach 7:30-15:30, czwartek 7:30-17:00, 
piątek 7:30-14:00

4.  Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich – I piętro, pokój nr 18, czynne w środy od 8:00-15:00 
5.  Szkolenia dla przedsiębiorców – bieżąca oferta na stronie www.dp.tczew.pl 

Oferta Domu Przedsiębiorcy w Tczewie:

Zapraszamy do zgłaszania swoich adresów e-mail, na które mogą Państwo otrzymywać bieżące informacje poprzez bezpłatny 
newsletter Domu Przedsiębiorcy – także poprzez stronę www.dp.tczew.pl

ul. Obrońców Westerplatte 3 w Tczewie
tel. 58 77 53 41 (42, 43), fax. 58 77 53 43
e-mail: info@dp.tczew.pl, www.dp.tczew.pl, www.facebook.com/dptczew

DOM PRZEDSIĘBIORCY W TCZEWIE
Program 
współfinansowany 
przez Unię Europejską 
z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju 
Regionalnego 
oraz Gminę Miejską 
Tczew

W dniach od 12 do 16 listopa-
da w Domu Przedsiębiorcy 

w Tczewie odbyły się seminaria i 
spotkania poświęcone tematyce 
przedsiębiorczości. 12 listopada 
rozpoczęto obchody seminarium 
nt. Jak stworzyć rzetelny bizne-
splan i założyć działalność gospo-
darczą? Prowadzącym spotkanie 
był Marcin Stolarek ze Stowarzy-
szenia Wolna Przedsiębiorczość, 
który przybliżył dużej grupie zain-
teresowanych zagadnienia zwią-
zane z tworzeniem biznesplanów 
i prowadzeniem biznesu. 

13 listopada wszystkie osoby, 
które chciały wcielić swój pomysł 
w życie, a szukały dofinansowa-
nia mogły uzyskać informację, 
dzięki jakim źródłom realizować 
pomysł na własną firmę. Na spo-
tkanie przybyły osoby już pro-
wadzące własny biznes i przyszli 
przedsiębiorcy. Omówione zostały 
zwrotne i bezzwrotne możliwości 
finansowani przedsiębiorstw, m. 
in. z inicjatywy Jeremie. Przedsię-
wzięcie zorganizowano we współ-
pracy z Bankiem Gospodarstwa 
Krajowego, a wśród prelegentów 
znalazł się przedstawiciel Lokal-
nego Punktu Informacyjnego 
Funduszy Europejskich oraz eks-
pert z zakresu pozyskiwania fun-
duszy europejskich Bożena Białas 
– koordynatorka projektu POKL 
„Start i Restart”. 

W środę 14 listopada do sali 
konferencyjnej Domu Przedsię-
biorcy zaprosiliśmy wszystkich 
zainteresowanych nie tylko fun-

Przyjdź i porozmawiaj, 
skonsultuj u nas swój 
pomysł na biznes:

• Konsultacji z zakresu 
poszukiwania funduszy 
unijnych, możliwości ich 
pozyskania, w każdą 1 i 3 
środę miesiąca w godzinach 
od 17:00 do 19:00  udziela Pani 
Bożena Białas doświadczony 
ekspert, koordynator projektu 
„Start i Restart”. Nie tylko 
przedsiębiorców zapraszamy 
na najbliższe konsultacje:

 5 i 19 grudnia 2012 r.
 Pokój nr 18 – I piętro

• Bezpłatne konsultacje 
prawne adwokata 

 Szymona Bubka odbywają 
się w każdą 2 i 4 środę miesią-
ca w godzinach od 15:15 
do 17:00, najbliższy termin:

 12 grudnia 2012 r.
 Pokój nr 18 – I piętro

• Punkt Konsultacyjny 
dla biznesu w Domu 
Przedsiębiorcy

 W każdy drugi czwartek mie-
siąca w Domu Przedsiębiorcy 
w godzinach od 9.00 do 13.00, 
gościmy ekspertów repre-
zentujących Stowarzyszenie 
„Wolna Przedsiębiorczość” 
Oddział Terenowy 
w Gdańsku. Konsultanci będą 
udzielać porad biznesowych 
dla nowych i istniejących 
przedsiębiorstw. Najbliższy 
dyżur ekspertów:

 13 grudnia 2012 r.
 Pokój nr 18 – I piętro

Obchody „Światowego Tygodnia 
Przedsiębiorczości” w Domu Przedsiębiorcy

duszami i programami wsparcia, 
ale także nawiązaniem współpra-
cy zagranicznej z Rosją i przystą-
pieniem do regionalnych stowa-
rzyszeń takich jak: Pracodawcy 
Pomorza czy Pomorska Regional-
na Izba Gospodarcza. 

W czwartek 15 listopada, 
Dom Przedsiębiorcy brał udział 
w Pomorskim Dniu Przedsiębior-
czości, który odbył się na terenie 
powiatu tczewskiego już po raz 
czwarty. Podczas targów wszyscy 
zainteresowani tematyką przed-
siębiorczości, młodzież i przedsię-
biorcy mieli okazję zapoznać się z 
ofertą instytucji otoczenia biznesu 
oraz spotkać się z osobami, które 
dzięki środkom z Powiatowego 
Urzędu Pracy otworzyły własną 
działalność gospodarczą. 

Piątek 16 listopada upłynął w 
Domu Przedsiębiorcy pod hasłem 

„Bezpieczeństwa w biznesie”. Tego 
dnia eksperci ze Stowarzyszenia 
Wolna Przedsiębiorczość i Narodo-
wego Banku Polskiego zapoznali 
wszystkich chętnych z tematyką 
związaną ze wszelkimi pułapkami 
w umowach oraz zabezpieczeniu 
dokumentów i banknotów, które 
są w obiegu na terytorium RP.

Podczas obchodów Światowe-
go Tygodnia Przedsiębiorczości, 
wszyscy chętni mogli wypełnić 
ankiety dotyczące funkcjonowa-
nia Domu Przedsiębiorcy i świad-
czonych usług. Szczegółowe 
wyniki przedstawimy Państwu 
podczas kolejnego wydania Pano-
ramy Miasta i na stronie: www.
dp.tczew.pl. Wszystkim, którzy 
przyczynili się do zorganizowania 
obchodów serdecznie dziękujemy 
i zapraszamy do udziału w przy-
szłorocznej edycji.
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Konkurs odbył się po raz 
czwarty. Jego organizato-

rem jest miesięcznik „Przetargi 
Publiczne”. Celem konkursu 
jest wyróżnienie tych jednostek 
administracji publicznej, które 
przeprowadzają postępowania w 
sposób przejrzysty i nienarusza-
jący zasad uczciwej konkurencji, 
co przyczynia się do promocji i 
upowszechniania najlepszych 
zasad i praktyk w dziedzinie za-
mówień publicznych.

O nagrodę mogły się ubie-
gać instytucje, które w okresie 
od 1 sierpnia 2011 r. do 31 lipca 
2012 r. zakończyły realizację 
zamówienia publicznego odpo-
wiadającego jednej z kategorii:

„Kryształy przetargów publicznych” – 
wyróżnienie dla Tczewa za realizację 
węzła integracyjnego

–  zadania na rzecz ochrony 
środowiska lub gospodarki 
wodnej

–  inwestycje wpływające na 
poprawę funkcjonowania in-
frastruktury drogowo-komu-
nikacyjnej

–  inwestycje z zakresu przebu-
dowy lub budowy obiektów 
użyteczności publicznej lub 
rewitalizacji przestrzeni pu-
blicznej

– przedsięwzięcia wspierające 
sport lub edukacje

– realizacja zadań związanych 
z e-administracja lub prze-
ciwdziałaniem wykluczeniu 
cyfrowemu.

Rozdanie nagród odbyło się 15 
października podczas otwarcia 
VII Forum Przetargów Publicz-
nych w Jachrance k. Warszawy.

Wyróżnienie dla Tczewa ode-
brała Eugenia Eron, naczelnik 
Wydz. Zamówień Publicznych 
UM w Tczewie.

Patronat honorowy nad IV edy-
cją Kryształów Przetargów Pu-
blicznych objęli: wiceprezes Rady 
Ministrów Waldemar Pawlak, 
Minister Edukacji Narodowej 
oraz Narodowy Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. 

M.M.

Urząd Miejski w Tczewie otrzymał wyróżnienie w ogólnopolskim konkur-
sie „Kryształy przetargów publicznych” w kategorii: inwestycje wpływające 
na poprawę funkcjonowania infrastruktury drogowo-komunikacyjnej. Wy-
różnienie przyznane zostało Tczewowi za realizację zintegrowanego węzła 
transportowego. Do konkursu zgłosiło się około 300 gmin. 

Zakończyła się budowa plant 
miejskich. Już w ubiegłym 
roku tczewianie mogli ko-
rzystać z drogi widokowej, 
w październiku tego roku 
zakończyły się prace przy 
budowie szlaku fortecznego 
i drogi spacerowej. Dzięki 
nowym inwestycjom na sta-
rówce, tczewianie mają gdzie 
spędzać wolny czas, spacero-
wać, a historyczne centrum 
Tczewa zyskuje nowy blask.

Staromiejskie szlaki to tylko jeden 
z elementów projektu rewitaliza-
cji, którego realizację dofinanso-
wuje Unia Europejska. Prace nad 
budową szlaków trwały od 2010 
roku. Kosztowały ok. 6 mln zł. 
Do wykonania pozostało jeszcze 
oznakowanie, które powinno być 
gotowe do końca tego roku.

SZLAK FORTECZNY

W XIV w. mury otaczające Tczew 
miały ok. 1300 m. Z pięcioma 
bramami, dwunastoma wieżami 
i basztami Tczew był silnie ufor-
tyfikowanym miastem. Właśnie 
wzdłuż tych historycznych umoc-
nień przebiega szlak forteczny. 
Zaczynając od lokalizacji mostu 
zwodzonego przy ul. J. Dąbrow-
skiego, szlak biegnie ul. Podmurną, 
następnie pomiędzy kościołem far-
nym a Centrum Kultury i Sztuki, 
przecina drogę spacerową docho-
dząc do ul. Zamkowej. Przez krótki 
odcinek przy ul. Podgórnej łączy się  
z drogą widokową. Następnie pro-

Zakończyły się

PLANTY
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Rewitalizacja

wadzi ul. Wodną, Rybacką, kończąc 
swój bieg w miejscu dawnego mostu 
(wraca do punku wyjścia).

Przechodząc szlakiem fortecz-
nym warto zwrócić uwagę na:
–  na początku szlaku – koloro-

wą mozaikę na posadzce, któ-
ra wskazuje lokalizację mostu 
zwodzonego

–  idąc ul. Podmurną można po-
dziwiać zachowane fragmen-
ty XIV-wiecznych fortyfikacji 
i starą fosę

–  miejsce odpoczynku na placu 
przy starym browarze, z sa-
dzawką i zaznaczonym miej-
scem dawnej baszty (tam szlak 
forteczny krzyżuje się z drogą 
widokową)

–  tzw. plac pamięci – przy ul. 
Wodnej – miejsce odpoczynku 
z posadzonym centralnie dę-
bem 750-lecia, ławkami i tabli-
cą pamiątkową wmurowaną 
w ceglany mur

–  punkt widokowy przy ul. Ry-
backiej – odsłonięte fragmenty 
fortyfikacji

–  amfiteatr przy ul. Rybackiej (z 
siedziskami i niewielką sceną

–  zachowaną basztę narożną z 
XIV w. (miedzy ul. J. Dąbrow-
skiego i Wąską) – kończy szlak 
forteczny.

DROGA SPACEROWA

Rozpoczyna się od ulicy Chopina 
(w punkcie skrzyżowania ulic 
Kołłątaja i Nad Wisłą), przecina 
ul. Wodną, Podgórną, Okrzei i do-
ciera do ul. Mestwina. Następnie 
prowadzi drogą na wzniesieniu po-
klasztornym, przecina plac i mija 
zabudowania szkoły muzycznej 

prace budowalne, teraz czas na oznakowanie

MIEJSKIE ZAPRASZAJĄ DO SPACERÓW

przy pl. Św. Grzegorza i dalej wie-
dzie wzdłuż parku CKiS, skrajem 
skarpy ziemnej w kierunku placu 
Sambora, gdzie szlak się kończy.
W ramach Drogi Spacerowej 
utworzone zostały:
–  ekspozycja archeologiczna przy 

skrzyżowaniu ulic Chopina 
i Wodnej,

–  miejsce rekreacji dla młodzie-
ży w sąsiedztwie szkoły mu-
zycznej,

–  ciąg spacerowy biegnący 
skarpą, wzdłuż parku CKiS, 
zabezpieczony balustradami, z 
widokiem na Wisłę

–  plac Sambora – drogę space-
rową kończy plac Sambora 
przy kaplicy w okolicy ul. ks. 
Ściegiennego, na trzech pozio-

mach zaprojektowano place 
z ławkami.
W skład plant miejskich wcho-

dzi również droga widokowa, jej 
budowa zakończyła się w ubie-
głym roku. Jednym z jej elemen-
tów jest fontanna na placu Halle-
ra. Droga widokowa zaczyna się 
w miejscu historycznej lokalizacji 
mostu zwodzonego przy ul. J. Dą-
browskiego, prowadzi ul. Krótką, 
do ul. Podgórnej aż do tarasu wi-
dokowego nad Wisłą.

Projekt Rewitalizacja strefy A obszaru 
zdegradowanego Starego Miasta w 
Tczewie” współfinansowany jest z Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
Woj. Pomorskiego na lata 2007-2013.

M.M.
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1. Ochrona Zdrowia – w ramach konkursu będą dotowane przedsię-
wzięcia związane z realizacją działań rehabilitacyjnych na rzecz osób 
chorych i niepełnosprawnych. Planowana kwota na realizację zadań 
objętych konkursem na 2013 rok wynosi: 50.000,00 zł. Na realizację 
zadań objętych konkursem Gmina Miejska Tczew przeznaczyła w 
2012 r. 50.000 zł. 

2. Pomoc Społeczna – w ramach konkursu będą dotowane przed-
sięwzięcia związane z działalnością charytatywną, szczególnie w 
zakresie pozyskiwania pomocy żywnościowej dla rodzin i osób ubo-
gich lub osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Planowana 
kwota na realizację zadań objętych konkursem na 2013 rok wynosi: 
74.000,00 zł. Na realizację zadań objętych konkursem Gmina Miej-
ska Tczew przeznaczyła w 2012 r. 74.000 zł.

3. Kultura Fizyczna i Sport – w ramach konkursu będą dotowane 
przedsięwzięcia związane z realizacją działań związanych ze szkole-
niem sportowym, organizacją zawodów i rozgrywek sportowych dla 
dzieci i młodzieży zgodnie z programem rozwoju sportu na lata 2011-
2014. Planowana kwota na realizację zadań objętych konkursem na 
2013 rok wynosi: 390.000,00 zł. Na realizację zadań objętych konkur-
sem Gmina Miejska Tczew przeznaczyła w 2012 r. 390.000,00 zł.

4. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego – w ramach kon-
kursu będą dotowane przedsięwzięcia związane z organizacją imprez 
kulturalnych i edukacyjnych, w szczególności koncertów, występów 
artystycznych, spektakli, konkursów, wystaw, dyskusji, spotkań, pre-
lekcji. Szczególnie preferowane będą imprezy kulturalne or-
ganizowane na Placu Hallera w okresie lipiec i sierpień 2013 r.
Planowana kwota na realizację zadań objętych konkursem na 2013 
rok wynosi: 195.000,00 zł. Na realizację zadań objętych konkursem 
Gmina Miejska Tczew przeznaczyła w 2012 r. 195.000,00 zł. 

5. Przeciwdziałania patologiom społecznym (alkoholizm, nar-
komania) – w ramach konkursu dotowane będą przedsięwzięcia 
związane z:

a) zwiększeniem dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej 
dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii, integracja środo-
wisk abstynenckich (prowadzenie klubów abstynenckich). Planowana 
kwota na 2013 r. – 70.000,00 zł; na realizację zadań objętych konkur-
sem Gmina Miejska Tczew przeznaczyła w 2012 r. 67.000,00 zł;

b) udzielaniem rodzinom, w których występują problemy alkoholowe 
i narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególno-
ści ochrony przed przemocą w rodzinie ( kontynuacja prowadzenia 
świetlic środowiskowych, socjoterapeutycznych, klubów dla dzieci, 
młodzieży i członków rodzin oraz innych placówek ) oraz prowadzenie 
nowo otwartej świetlicy środowiskowej ze szczególnym uwzględnie-
niem całodziennego wykorzystania pomieszczeń na działalność me-
rytoryczną. Planowana kwota na 2013 r. – 634.670,00 zł; na realiza-
cję zadań objętych konkursem Gmina Miejska Tczew przeznaczyła w 
2012 r. 599.070,00 zł;

c) przeciwdziałaniem narkomanii (punkty konsultacyjne ds. Uzależnień). 
Planowana kwota na 2013 r. – 61.000,00 zł; na realizację zadań objętych 
konkursem Gmina Miejska Tczew przeznaczyła w 2012 r. 61.000 zł; 

d) prowadzenie profilaktycznych programów informacyjno-edukacyj-
nych skierowanych do dzieci, młodzieży nauczycieli i rodziców na tere-
nie szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych, oraz prowa-
dzenie zajęć profilaktyczno-terapeutycznych z osobami z problemem 
alkoholowym i narkomanii i ich rodzin. Planowana kwota na 2013 r. 
24.000,00 zł; Na realizację zadań objętych konkursem Gmina Miej-
ska Tczew przeznaczyła w 2012 r. 24.000,00 zł;

e) organizacja programów, zajęć stanowiących alternatywne formy spę-
dzania czasu wolnego, szczególnie dla dzieci i młodzieży z grup „ryzy-
ka” prowadzonych przez organizacje pozarządowe (zajęcia sportowe 
nie objęte cyklicznym kalendarzem imprez w formie współzawodnic-
twa).Planowana kwota na 2013 r. – 20.000,00 zł. Na realizację zadań 
objętych konkursem Gmina Miejska Tczew przeznaczyła w 2012 r. 
20.000,00 zł.

6. Prowadzenia Punktu Informacji Turystycznej – w ramach 
konkursu będą dotowane przedsięwzięcia związane z krajoznaw-
stwem, wypoczynkiem i turystyką, polegające na:

–  świadczeniu informacji turystycznej, stałej aktualizacji danych in-
formatycznych z zakresu bazy noclegowo-gastronomicznej Tczewa 
i regionu,

–  bieżącej obsługi turystów indywidualnych i grupowych przybywają-
cych do Tczewa,

–  promocji ważniejszych imprez krajoznawczych i turystycznych,
–  czynnego udziału w realizacji strategii miasta w zakresie turystyki.
 Planowana kwota dofinansowania w roku 2013 wynosi: 23.000,00 

zł. Na realizację zadania objętego konkursem Gmina Miejska Tczew 
przeznaczyła w 2012 r. 23.000,00 zł

7.  Upowszechnianie Turystyki – w ramach konkursu będą doto-
wane przedsięwzięcia związane z działalnością w zakresie organi-
zacji imprez krajoznawczych i turystycznych, rajdów pieszych i 
rowerowych, wycieczek, spływów kajakowych, wydawaniem opra-
cowań promujących Tczew i region Kociewia. Planowana kwota dofi-
nansowania w roku 2013 wynosi: 9.000,00 zł. Na realizację zadania 
objętego konkursem Gmina Miejska Tczew przeznaczyła w 2012 r. 
9.000,00 zł.

8.  Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokal-
nych. Planowana kwota na realizację zadań objętych konkursem na 
2012 rok wynosi: 9.000,00 zł. Na realizację zadania objętego konkur-
sem Gmina Miejska Tczew przeznaczyła w 2012 r. 9.000,00 zł

Zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz 
kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: 
Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej 
www.tczew.pl oraz w Urzędzie Miasta Tczewa w:
1) Wydziale Spraw Społecznych, (pawilo ) pok. 12, tel. 77 59 382, na te-

mat konkursu w zakresie:
– Ochrony Zdrowia,
– Pomocy Społecznej,
– Kultury Fizycznej i Sportu,
– Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego, 
– Prowadzenia Informacji Turystycznej,
– Upowszechnianie Turystyki,
– Działalność wspomagająca.
2) oraz pok. 14-15 ( pawilon ) tel. 77 59 348 na temat konkursu z:
– Przeciwdziałania Patologiom Społecznym (alkoholizm narkomania)

 
• Termin realizacji zadań: 2013 rok
• Oferty należy składać do dnia 07 grudnia 2012 r. do godziny 

14.00 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tczewie, Plac 
Piłsudskiego 1, w zaklejonej kopercie opisanej – otwarty konkurs ofert 
w zakresie „Ochrona Zdrowia”; „Pomoc Społeczna”; Kultura Fizyczna 
i Sport”; „Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego”; „Przeciw-
działania patologiom społecznym – a, b, c, d, e (alkoholizm, narkoma-
nia „Prowadzenie Informacji Turystycznej” lub „Upowszechnianie 
Turystyki” . opisanej w zależności od zakresu.

• Otwarcie ofert w zakresie: 
– ochrony zdrowia i pomocy społecznej nastąpi dnia 10 grudnia 2012 r.

o godz. 13.00.
– przeciwdziałania patologiom społecznym – a, b, c, d, e ( alkoholizm, 

narkomania ) nastąpi dnia 13 grudnia 2012 r. o godz. 13.00
– prowadzenie informacji turystycznej i upowszechnianie turystyki 

oraz kultury fi zycznej i Sportu nastąpi dnia 11 grudnia 2012 r. 
o godz. 13.00

– kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz działalności wspo-
magającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych nastąpi dnia 12 
grudnia 2012 r. o godz. 13.00 

• Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie 60 dni od daty otwarcia 
ofert.

• Informacja o wyborze najlepszych ofert zostanie umieszczona: w „Pa-
noramie Miasta”, na stronach miejskiego portalu informatycznego oraz 
wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Tczewie.

• Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość nie przyznania dofi-
nansowania najniżej ocenionym ofertom oraz zmniejszenia wielkości 
dofinansowania, stosownie do posiadanych środków w przypadku, 
gdy suma dofinansowania pozytywnie ocenionych ofert przekracza 
wysokość środków przeznaczonych na dotację zadania. W przypad-
ku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku 
do wnioskowanej przez oferentów, nie będą oni związani złożonymi 
ofertami. Poszczególnym podmiotom może być przyznana więcej niż 
jedna dotacja.

• Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez po-
dania przyczyny przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany 
terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

Prezydent Miasta Tczewa 
ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań Gminy w zakresie: 
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Wokół nas

Konkurs został zorganizowa-
ny już po raz piąty przez Fa-

brykę Sztuk. Zgłoszono łącznie 
164 prace. Jury w składzie: To-
masz Telefus (przewodniczący), 
Mariusz Kłopotek-Głowczewski, 
Sławomir Gawroński przyjęło do 
konkursu 139 zdjęć.

Werdykt jury:
I miejsce – Michał Fogelman
II miejsce – Wiesław Pustkowski
III miejsce – Roman Hudzik

Wyróżnienia: Agnieszka Grenz, 
Adam Lomnic, Stanisław Bor-
kowski, Adam Brucki, Zdzisław 
Warot.

Nagrodę specjalną prezyden-
ta Tczewa otrzymał Zdzisław 
Warot, a wyróżnienie Rafał Sob-
kowiak.

Wakacje z aparatem: 39 fotografów, 
164 zdjęcia

Zdjęcie Zdzisława Warota, które otrzymało nagrodę prezydenta 
Tczewa

Konkurs przeprowadzony zo-
stanie w następujących ka-

tegoriach:
• dla budynków jednorodzinnyc
• dla budynków wielomieszka-

niowych – balkony
• dla witryn sklepowych

Do oceny miejsc konkurso-
wych powołana zostanie komisja 
konkursowa, która dokona prze-
glądu wytypowanych posesji, bal-
konów oraz witryn sklepowych.

Uczestnik konkursu może 
być nagrodzony tylko w jednej 
kategorii, a udział w konkursie 
mogą brać wyłącznie osoby fi -
zyczne z terenu miasta Tczewa. 
Przegląd zgłoszonych deko-
racji świątecznych nastąpi 
do 15 stycznia.

Laureatami zostaną osoby, które 
zdobędą największą ilość punktów, 

Konkurs na najpiękniejsze 
iluminacje świąteczne

a nagrody wręczone będą na 
spotkaniu laureatów z prezyden-
tem miasta oraz komisją kon-
kursową. Zgłoszenia przyjmo-

Tczewscy radni zatwierdzili 
Gminny Program Profilakty-

ki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii w mieście Tczewie 
na 2013 r. 

Na realizacje programu prze-
widziano 1 020 000 zł. Kwota ta 
zostanie przeznaczona na realiza-
cje następujących zadań gminy:
–  zwiększenie dostępności pomo-

cy terapeutycznej i rehabilita-
cyjnej dla osób uzależnionych 
od alkoholu i narkomanii;

–  udzielanie rodzinom, w któ-
rych występują problemy alko-
holowe i narkomanii, pomocy 
psychospołecznej i prawnej, 
a w szczególności ochrony przed 
przemocą w rodzinie;

–  prowadzenie profilaktycznej 
działalności informacyjnej 
i edukacyjnej w zakresie roz-
wiązywania problemów alko-
holowych i przeciwdziałania 
narkomanii, w szczególności 
dla dzieci i młodzieży, w tym 
prowadzenie pozalekcyjnych 
zajęć sportowych, a także dzia-
łań na rzecz dożywiania dzieci 
uczestniczących w pozalekcyj-
nych programach opiekuńczo 
– wychowawczych i socjotera-
peutycznych;

–  wspomaganie działalności in-
stytucji, stowarzyszeń i osób 
fizycznych, służącej rozwią-
zywaniu problemów alkoholo-
wych i narkomanii;

–  podejmowanie interwencji 
w związku z naruszeniem 
przepisów określonych w usta-
wie o wychowaniu w trzeźwo-
ści i przeciwdziałaniu alkoho-
lizmowi oraz występowanie 
w charakterze oskarżyciela 
publicznego.
Ustawa o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie obli-
guje do ogłoszenia konkursu ofert 
i dokonania wyboru podmiotów, 
którym gmina zleci zadanie. 

Przedstawiony program okre-
śla zadania, jakie będą powierzone 
lub wsparte w realizacji. Reali-
zatorzy zadań zostaną przedsta-
wieni po rozstrzygnięciu otartego 
konkursu ofert w postaci szcze-
gółowego harmonogramu. Pro-
gram został zaakceptowany przez 
Gminną Komisję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. 

Szczegóły można znaleźć na 
www.bip.tczew.pl lub w Wydziale 
Spraw Społecznych Urzędu Miej-
skiego w Tczewie.

1 mln zł na profilaktykę

wane będą do 28.12.2012 r. 
w Wydziale Spraw Komunalnych 
II piętro pok. 42-43 lub telefo-
nicznie 58 77 59 346.

Prezydent Tczewa, mając na uwadze poprawienie estetyki miasta w okre-
sie świątecznym, ogłasza konkurs na najładniejszy wystrój świąteczny. 
Zgłoszenia może dokonać każdy mieszkaniec miasta. 

39 osób wzięło udział w Konkursie Fotografi cznym „Wakacje z aparatem”. 
W konkursie przebiegającym w tym roku pod hasłem „Aktywny wypo-
czynek”, pierwsze miejsce zdobył Michał Fogelman, a nagrodę specjalną 
prezydenta Tczewa za zdjęcie najlepiej promujące nasze miasto otrzy-
mał Zdzisław Warot. 

W rankingu publiczności zwy-
ciężyła fotografia Romana Hu-
dzika (otrzymało 207 spośród 891 

ważnych głosów).

M.M.
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Z edukacyjnej oferty Fabry-
ki Sztuk korzystają niemal 

wszystkie tczewskie szkoły podsta-
wowe, gimnazjalne i ponadgim-
nazjalne, a chętnie przyjeżdżają 
na nie również uczniowie spoza 
Tczewa. Zajęcia są bezpłatne, wy-
starczy wcześniej się umówić.

– Serdecznie zapraszamy na 
lekcje dotyczące etnografii Kocie-
wia. Zajęcia przybliżają kulturę 
i tradycję naszego regionu. Może-
my zapoznać się, m.in. z obrzędo-
wością doroczną i rodzinną, sztuką 
ludową, tradycyjnym budownic-
twem, a także z lokalną mitologią 
i wierzeniami. Proponujemy rów-
nież lekcje etnograficzne dotyczące 
innych regionów Polski i świata 
– zachęca Alicja Gajewska, dy-
rektor Fabryki Sztuk.

LEKCJE ETNOGRAFICZNE 
– NAJNOWSZE TEMATY:

Czy tylko św. Mikołaj przynosi 
prezenty?

Kiedy dzieci we Włoszech do-
stają prezenty? Kim jest Befana, 
Jultomte, a kim Zwarte Piet? Jak 
nazywa się koń, na którym wjeż-
dża Sinterklass w Holandii? Czy 
wszystkie dzieci w Polsce dostają 
prezenty pod choinkę od tej samej 
osoby? Jak wygląda prawdziwy św. 
Mikołaj i co wspólnego ze świętami 
ma coca-cola? Tych i innych cieka-
wostek dowiemy się podczas zajęć, 
na których zostaną omówione tra-
dycje darowania prezentów w okre-
sie bożonarodzeniowym w różnych 
państwach europejskich.

Dziwny jest ten świat
Uczestnicy uzyskają podsta-

wową wiedzę o zróżnicowaniu et-
nicznym poszczególnych regionów 
świata. Zapoznają się ze strukturą 
rodzin językowych i tożsamością 
wyznaniową.

Wynalazki świata arabskiego
Na zajęciach dzieci zapoznają 

się z wynalazkami, które zawdzię-
czamy światu arabskiemu. Lekcje 
mają także na celu wzbudzenie 
zainteresowania nauką oraz kul-
turą arabską.

Fabryka Sztuk zaprasza na zajęcia edukacyjne

Od Kociewia, poprzez kulturę arabską do Aborygenów
Aborygeńskie malarstwo kropkowe, meksykańskie święto zmarłych, maski obrzędowe z Afryki, 
Nowej Zelandii i Meksyku – brzmi egzotycznie, a to… najnowsze tematy warsztatów artystycz-
no-edukacyjnych Fabryki Sztuk. Oprócz warsztatów, bogata oferta lekcji etnografi cznych, histo-
rycznych i lekcji o sztuce.

LEKCJE HISTORYCZNE:

• Od stylu romańskiego 
do współczesności (lekcja 
terenowa)

• Sambor II
•  Wrzesień 1939 r. na Pomorzu
• Podróże kapitana Cooka 

i Forstera
• Mieszkańcy odległych lądów
• Jan Reinhold Forster – słynny 

podróżnik rodem z Tczewa.

• Wielcy odkrywcy i ich 
odkrycia. 

 
DZIEDZICTWO ANTYCZNEJ 
EUROPY:

• Wewnątrz egipskiej piramidy
• W świecie greckich mitów
• Podróż po Imperium Roma-

num

LEKCJE O SZTUCE:

Interaktywne zajęcia o sztuce pro-
wadzone przez absolwentkę Akade-
mii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

WARSZTATY ARTYSTYCZNO-
EDUKACYJNE:

•  Aborygeńskie malarstwo 
kropkowe

 Podczas zajęć uczestnicy wy-
konują własny obraz metodą 
kropkową, która jest niezwy-
kle popularna wśród Aboryge-
nów od lat 70. XX w.

•  Maski obrzędowe z Afryki, 
Nowej Zelandii i Meksyku 

 Uczestnicy zajęć samodzielnie 
wykonają maskę inspirowaną 
jedną z powyższych kultur.

•  Meksykańskie święto 
zmarłych

 Na zajęciach uczestnicy dowie-
dzą się o zwyczajach związa-
nych ze świętem wszystkich 
świętych w Meksyku. Wyko-
nają czaszkę z cukru pudru.

• Bumerang – magiczny przed-
miot Aborygenów

 Zajęcia warsztatowe, podczas 
których będzie można bliżej 
poznać kulturę rdzennych 
mieszkańców Australii – Abo-
rygenów. Dzieci własnoręcznie 
wykonają i ozdobią bumerang.

• Podróż dookoła świata 
 Podczas zajęć dzieci odbędą 

ekspresową podróż po wszyst-
kich kontynentach. 

•  Grafika 
 Podczas zajęć młodzież będzie 

miała okazję do wykonania 
własnego linorytu. 

•  Ozdoby choinkowe
 Podczas zajęć uczestniczy wy-

konają własne ozdoby choinko-
we z filcu. 

Ponadto w budynku przy ul. 
PODMURNEJ 12 organizo-
wane są: warsztaty bursztyniar-
skie, street art for kids – warsz-
taty graffiti i street art., Komiks 
– warsztaty plastyczne dla dzieci, 
Jesienny pamiętnik.

Więcej na www.fabrykasztuk.tczew.pl

Alicja Gajewska, 
dyrektor Fabryki Sztuk:

– Rozpoczęliśmy przygotowa-
nia do kolejnej dużej wystawy 
historycznej dotyczącej naszego 
miasta „Tczew w okresie 
XX-lecia międzywojenne-
go”. Zwracamy się do tczewian 
z prośbą o udostępnienie ekspo-
natów nawiązujących do tego 
okresu – np. dokumentacji, 
kronik, pamiętników, danych 
dotyczących firm wówczas ist-
niejących, planów, map, czy też 
ubrań i przedmiotów codzienne-
go użytku. Prośbę tę kierujemy 
także do osób spoza Tczewa, któ-
re są w posiadaniu takich mate-
riałów. Zwracamy się również 
z prośbą o udostępnienie doku-
mentacji dotyczącej całokształtu 
historii Tczewa oraz fotografii 

FABRYKA SZTUK ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY

ukazujących życie w dawnym 
Tczewie (łącznie z okresem 
PRL-u). Materiały chcieliby-
śmy jedynie zeskanować, aby 
w przyszłości wykorzystywać 
na potrzeby organizowanych 
przez nas wystaw historycznych.

Zwracamy się także do osób, 
którzy mają konkretne pasje, 
hobby, do kolekcjonerów, osób 
szczególnie uzdolnionych manu-
alnie (które np. pięknie haftują, 
wyszywają lub wykonują inne 
prace ręczne). Proponujemy im 
zaprezentowanie swoich prac 
i zbiorów szerszemu gronu po-
przez zorganizowanie pokazu 
w Fabryce Sztuk.Zapraszamy 
również do współpracy twórców 
literackich – amatorów i profe-
sjonalistów. Zorganizujemy dla 
nich spotkania literackie, czy 
też wieczorki poetyckie.
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Społeczeństwo

24 października Środowi-
skowe Domy Samopomocy 
MOPS w Tczewie we współ-
pracy z Polskim Komitetem 
Pomocy Społecznej zorga-
nizowały już kolejną XI edy-
cję Wystawy Integracyjnej 
„Kwiatowe Nowości”, która 
uświetniła Światowy Dzień 
Zdrowia Psychicznego. 

Wernisaż odbył się na tarasach 
Centrum Kultury i Stuki w Tcze-
wie, gdzie swoje prace zaprezento-
wali uzdolnieni plastycznie niepeł-
nosprawni uczestnicy ośrodków 
wsparcia, klubów samopomocy, 
dzieci ze świetlic środowiskowych 
a także seniorzy działający w 
Banku Czasu i z zespołu Wiecznie 
Młodzi. Wystawę oficjalnie otwo-
rzyli: kierownik ŚDS Gabriela 
Brządkowska, dyrektor MOPS 
Julita Jakubowska oraz ks. 
prałat Piotr Wysga. Dzień wy-
stawy był również zakończeniem 
projektu pt. „Międzypokoleniowe 
działania ze sztuką – warsztaty 
artystyczne” współfinansowanego 
ze środków Powiatu Tczewskie-
go w zakresie rozwoju kultury, 
a który realizowany jest w Euro-
pejskim Roku Aktywności Osób 
Starszych i Integracji Międzypo-
koleniowej. Projekt miał na celu 
międzypokoleniową integrację 
między osobami niepełnospraw-

Na linii startu stanęło 114 
osób z całej Polski. Wszyscy 

uczestnicy ukończyli bieg. Wśród 
mężczyzn triumfował Paweł 
Ochal z Bydgoszczy, który przy-
biegł na metę w czasie 1:07:33. 
Zwycięzca otrzymał nagrodę fi-
nansową, ufundowaną przez Sta-
rostę Tczewskiego, którą wręczył 
wicestarosta Mariusz Wiórek. 
Na II miejscu uplasował się Piotr 
Pobłocki z Lęborka, a miejsce III 
zajął Robert Sadowski z Gdyni 
– Witomina. Nagrody za II i III 
miejsce w tej kategorii ufundowa-
li: Burmistrz Miasta i Gminy Pel-
plin oraz Starosta Tczewski.

Wśród kobiet najlepsza oka-
zała się Kamila Pobłocka z 

O naszej tożsamości stanowią 
twórcy i uczeni zasłużeni dla 

Kociewia. Do nich niewątpliwie 
należy prof. Bogusław Kreja, 
który zmarł 10 lat temu. Niemało 
tczewian u niego studiowało i pi-
sało prace magisterskie. Dla wielu 
był mistrzem nie tylko na drodze 
naukowej. 

Bogusław Kreja urodził się 17 
marca 1931 r. w Skórczu. Szkołę 
średnią ukończył w Starogardzie 
Gdańskim. W latach 1950-1955 
studiował polonistykę na Kato-
lickim Uniwersytecie Lubelskim. 
Następnie zgłębiał wiedzę w Kra-
kowie u sławnego prof. Kazimie-
rza Nitscha, w Pracowni Atlasu 
i Słownika Gwar Polskich PAN. 
W okresie 1956-1961 pracował 
jako stażysta i adiunkt w Kate-
drze Języka Polskiego na Uniwer-
sytecie im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. Tutaj też uzyskał 
doktorat. W roku 1969 obronił 
pracę habilitacyjną. 

Mając 30 lat Bogusław Kreja 
związał się z Gdańskiem. Począt-
kowo z Wyższą Szkołą Pedagogicz-
ną, a w 1970 roku z Uniwersytetem 
Gdańskim. Blisko 30 lat kierował 
Zakładem Języka Polskiego UG. 
W 1976 r. uzyskał tytuł profesora 
nadzwyczajnego, a 10 lat później 
prof. zwyczajnego. Pozostawił po 
sobie ogromny dorobek naukowy 
– blisko 500 magistrów i 8 dokto-
rów. Był znakomitym nauczycie-
lem akademickim. Ma na swoim 
koncie 17 książek oraz prawie 
350 rozpraw i artykułów. Należał 
do najbardziej prestiżowych kra-
jowych towarzystw naukowych. 
Był jednym z najwybitniejszych 
językoznawców w Polsce. 

W Tczewie prof. B. Kreja ma wie-
lu wychowanków. Dobrze pamięta 
prof. B. Kreję Eleonora Lewandow-
ska, obecna prezes Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Tczewskiej. Wie-
lu naszych rodaków pisało u niego 
prace magisterskie. 

Nawet w okresie największych 
sukcesów naukowych prof. B. Kre-
ja nie zapominał o swojej „małej 
ojczyźnie”. Napisał piękne wspo-
mnienia z kociewskiego okresu 
dzieciństwa i młodości. W 1988 r. 
wydał pracę pt. „Nazwy miejsco-
we Kociewia i okolicy”, gdzie m.in. 
dokonał fachowej wykładni nazwy 
i genezy miasta „Tczew”.

Prof. B. Kreja zmarł 26 grud-
nia 2002 r. w Gdańsku, w pełni 
sił twórczych. Miał ambitne plany, 
które przy jego wielkiej pracowitości 
mogłyby szybko zrealizować się. 

JAN KULAS

Prof. Bogusław Kreja 
(1931-2002) 

Niepełnosprawni artyści 
zaprezentowali swoje talenty

nymi a seniorami, członkami 
zespołu Wiecznie Młodzi poprzez 
działania artystyczne.

Otwarcie wernisażu odbyło 
się na scenie Centrum Kultury 
i Sztuki, gdzie aktorzy ze Środo-
wiskowych Domów Samopomocy 
MOPS w Tczewie wraz z członka-
mi zespołu Wiecznie Młodzi zapre-
zentowali spektakl teatralno-ta-
neczny pt. „Dekalog zwycięzców”, 
przygotowywany na zajęciach ta-
necznych i teatralnych. Następnie 
uczestnicy wystawy udali się na 
tarasy CKiS, aby obejrzeć prace 
artystyczne. 

Wystawę prac niepełnosprawnych artystów przygotowano 
w Centrum Kultury i Sztuki

 F
O

T.
 M

O
P
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Nagroda na festiwalu 
POZAPOZY 

22 października wspomniany 
spektakl pt. „Dekalog zwycięz-
ców” w wykonaniu członków 
grup teatralnych działających 
przy Środowiskowych Domach 
Samopomocy MOPS w Tczewie 
otrzymał III miejsce w katego-
rii teatralnej na ogólnopolskim 
Festiwalu Twórczości Osób 
Niepełnosprawnych „POZA-
POZY”, natomiast jeden z do-
mowników otrzymał wyróż-
nienie w kategorii muzycznej.

114 osób wystartowało w Biegu Nadwiślańskim
114 miłośników sportów biegowych wzięło udział w Biegu Nadwiślańskim Doliną Dolnej Wi-
sły (28 października). Uczestnicy imprezy pokonali 20-kilometrową trasę z Małych Walichnów 
przez Międzyłęż, Rybaki, Małą Słońcę, Gorzędziej, Bałdowo do Tczewa, biegnącą wzdłuż ma-
lowniczego nadwiślańskiego szlaku turystycznego. Biegli wzdłuż Doliny Dolnej Wisły. Biegacze 
startowali ze Szkoły Podstawowej w Małych Walichnowach. 

Lęborka, której nagrodę pienięż-
ną w imieniu Prezydenta Miasta 
Tczewa Mirosława Pobłockie-
go, wręczył zastępca prezydenta 
– Zenon Drewa. II miejsce w 
klasyfikacji generalnej kobiet za-
jęła Ewa Król z Gdańska, której 
nagrodę ufundowaną przez panią 
burmistrz Miasta i Gminy Gniew, 
wręczył zastępca burmistrza 
– Wojciech Szulc. Na III miejscu 
wśród kobiet uplasowała się Ka-
tarzyna Pobłocka z Lęborka. 
Nagrodę za III miejsce ufundował 
Starosta Tczewski.

Pamiątkowe puchary otrzy-
mali również zawodnicy, którzy 
uzyskali najlepsze czasy w po-
szczególnych kategoriach wieko-

wych. Najlepsi juniorzy i młodzicy 
otrzymali puchary pamiątkowe 
ufundowane przez Pomorską Fe-
derację Sportu. Dla wszystkich 
uczestników przygotowano pa-
miątkowe koszulki, medale oraz 
foldery promocyjne. 

Bieg Nadwiślański Doliną 
Dolnej Wisły został dofi nanso-
wany ze środków Unii Euro-
pejskiej, w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
– Oś 4 – LEADER. Jego celem 
była przede wszystkim promocja 
walorów turystycznych Doliny 
Dolnej Wisły i zachęcenie miło-
śników aktywnej turystyki do 
uprawiania sportu właśnie na 
tym terenie. 
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Znak nadawany przez Unię Europejską.
Logo wprowadzone w marcu 2010 r. i dotyczące żywności pochodzącej z certyfikowanych gospodarstw 

ekologicznych, których co najmniej 95% składników wyprodukowanych zostało metodami ekologicznymi 
i które pochodzą bezpośrednio od producenta lub są sprzedawane w zamkniętych, zabezpieczonych i oznako-
wanych opakowaniach.

Znak przyznawany ekologicznym gospodarstwom. Liczy się przyjazna środowisku produkcja! Powinna ona 
przebiegać zgodnie z unijnymi rozporządzeniami i pod nadzorem jednostek certyfikujących. Produkt ozna-
czony tym znakiem musi składać się ze składników, spośród których co najmniej 95% kwalifikuje się jako 
ekologiczne (wg unijnych kryteriów).Produkty oznaczone tym znakiem pochodzą bezpośrednio od producen-
ta lub są sprzedawane w zamkniętym i zabezpieczonym opakowaniu.

Najbardziej rozpoznawalny na rynku krajowym, występuje na produktach żywnościowych pochodzących z 
gospodarstw ekologicznych, przyznawany przez Polskie Stowarzyszenie Producentów Żywności Metodami 
Ekologicznymi.

Nadawany wyrobom pochodzącym z gospodarstw przyjaznych środowisku i których cały cykl produk-
cyjny był bezpieczny dla środowiska, beż użycia nawozów mineralnych, z ekonomicznym wykorzystaniem 
zasobów naturalnych.

Producenci, przetwórcy oraz handlowcy chcący oznaczać tym znakiem swoje wyroby muszą uzyskać cer-
tyfikat nadany przez uprawnioną jednostkę i jednocześnie będący członkami „Ekolandu”.

Niemiecki certyfikat ekologicznego rolnictwa.
Umieszczany jest na produktach pochodzących z kontrolowanej produkcji ekologicznej prowadzonej zgod-

nie z wymaganiami Unii Europejskiej.

Występuje na produktach żywnościowych wytworzonych w produkcji rolnej i przetwórstwa rolno-spożyw-
czego, które prowadzone są zgodnie z europejskimi normami ekologicznymi, czyli bez użycia chemicznych 
środków ochrony roślin oraz nawozów syntetycznych.

Nadawany jest przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Szwedzki znak żywności ekologicznej, oznaczający, że dany artykuł pochodzi z gospodarstwa ekologicznego, 
w którym nie stosuje się sztucznych nawozów i chemicznych środków ochrony roślin. Przyznawany jest przez 
Związek Plantatorów Upraw Ekologicznych.

Znak przyznaje organizacja MSC – Marine Stewardship Council.
Mogą otrzymać go produkty które spełniają zasady zrównoważonego rybołówstwa. Spożywając je wiesz, 

że jego powstanie nie przyczyniło się do degradacji środowiska. Ryby muszą być poławiane tak, aby nie zagra-
żało to ich populacji, ani też populacji żadnego innego gatunku.

Powinna zostać zachowana produktywność i różnorodność ekosystemu, w którym prowadzi się połowy. 
Ponadto muszą być respektowana wszystkie standardy prawne rybołówstwa – lokalne, narodowe i między-
narodowe.

Informuje, że żywność pochodzi z obszaru Zielone Płuca Polski oraz wyprodukowana jest w warunkach nie 
oddziaływujących ujemnie na środowisko przyrodnicze.

Występuje też na artykułach przemysłowych, budowlanych, itp. Właścicielem znaku jest Fundacja Zielo-
ne Płuca Polski.

Międzynarodowy znak nadawany przez organizacje zrzeszone Labeling Organizations International (FLO), 
producentom przestrzegającym standardy Międzynarodowej Organizacji Pracy, czyli tym, którzy spełniają 
kryteria takie jak: równe traktowanie kobiet i mężczyzn, sprawiedliwe płace, uczciwe ceny za produkty, okre-
ślone standardy ekologiczne.

Certyfikacja tym znakiem obejmuje takie produkty jak: banany, cukier, herbatę, kakao, kawę, miód, owo-
ce suszone, owoce i warzywa świeże, soki, orzechy/ziarna oleiste, przyprawy, ryż, wino, kwiaty cięte, rośliny 
ozdobne oraz piłki sportowe.

ŹR.: EKOSZYK – MOS.GOV.PL

Rozsądny wybór – odpowiedzialny zakup

CERTYFIKATY ŻYWNOŚCI
Idziemy na zakupy. Już od progu sklepy kuszą nas swoją ofertą – przecenami, promocjami. Ale nie dajmy się zwieść – czy ten promowany 
produkt jest nam naprawdę potrzebny? Jeśli tak, to upewnijmy się, że jego jakość nam odpowiada. Ważny powinien być dla nas także wpływ 
naszych zakupów na środowisko. Warto więc czytać informacje znajdujące się na produkcie i jego opakowaniu. Mają one ułatwić nam właściwy 
wybór, zgodny z naszymi potrzebami. Dlatego podczas zakupów zwróćmy uwagę na ekoznaki.
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Zrównoważona konsumpcja 
to również, niemarnowanie 

żywności. W krajach UE co roku 
marnotrawione jest 90 mln ton 
żywności, co daje 180 kg w prze-
liczeniu na osobę. Większość tej 
żywności nadaje się jeszcze do 
spożycia przez ludzi.

100 osób może zaoszczędzić 
18 000 kg jedzenia rocznie. 
Wniosek? Lepiej kupować mniej 
jedzenia, lepszej jakości, co może 
wpłynąć na zmniejszenie degra-
dacji ziemi i zapotrzebowania na 
nawozy sztuczne. 

CZY WIESZ, ŻE… 
CIEKAWOSTKI O ŻYWNOŚCI

• Gotowe produkty zawierające 
w swoim składzie „przypra-
wy”, bez ich wyszczególnienia, 
zawierają najczęściej nieobo-
jętne dla zdrowia dodatki che-
miczne, których lepiej unikać. 
Warto zastąpić je ziołami.

• Zawarte na etykiecie słowo 
„sód” to głównie sól. 1 g sodu 
oznacza zawartość 2,5 grama 
soli. Sól stołowa na przykład 
składa się w 40 procentach 
z sodu! Nadmiar sodu podnosi 
ciśnienie tętnicze krwi, co w kon-
sekwencji prowadzi do chorób 
serca i problemów z nerkami.

• Warzywa i owoce uprawiane 
w gospodarstwach ekologicz-
nych bywają czasem mniej 
atrakcyjne tzn.: mniejsze od 
warzyw i owoców uprawia-
nych metodą konwencjonalną, 
mają gorszy wygląd, nie są 
tak kolorowe i dorodne, co nie 
świadczy o ich niższej jakości, 
a wręcz przeciwnie.

• Fast food jest bardzo kalorycz-
ny co przyczynia się do epide-
mii otyłości. Np. frytki, których 
100 gramów to aż 560 kcal, 

gdzie tylko 40% przypada na 
ziemniaki, a reszta na tłuszcz. 
W przeciwieństwie 100 gra-
mów ugotowanych ziemnia-
ków, które mają tylko 60 kcal.

TERMINY WAŻNOŚCI

Aż 20% żywności wyrzuca się 
z powodu niezrozumienia ter-
minów ważności umieszczanych 
na etykietach, a to sporo kosztu-
je nie tylko nas, ale i środowisko. 
Postanowiliśmy je wyjaśnić i przy 
okazji podzielić się kilkoma wska-
zówkami.

Spożyć „przed” czy „do”?
W Polsce mamy do czynienia 

z dwoma terminami ważności 
żywności:
• Termin przydatności 
 do spożycia

Na etykiecie oznacza się go 
zwrotem „należy spożyć do…”. 
Znajduje się zazwyczaj na pro-
duktach nietrwałych mikrobio-
logicznie i łatwo się psujących np. 
na mięsie. Należy pamiętać, że po 
tym terminie produkty nie nada-
ją się do spożycia chyba, że się je 
wcześniej zamrozi lub odpowied-
nio przetworzy.
• Data minimalnej 
 trwałości

Oznaczona przez „najlepiej 
spożyć przed…”

Odnosi się raczej do jakości 
i oznacza, że do tej daty produkty są 
„najlepsze”. Taki zapis znajdziemy 
m.in. na pieczywie i warzywach.

Produkty z tym oznaczeniem, 
gdy są odpowiednio przechowane, 
mogą zachować świeżość znacznie 

Kampania Ekoszyk promuje zrównoważoną 
konsumpcję, a w szczególności zrównoważone zakupy

dłużej i nie muszą być wyrzucane 
do kosza po przekroczeniu daty na 
etykiecie.

Umiejętne przechowywanie 
z pewnością przedłuży świeżość 
żywności, najlepiej jednak kupo-
wać i gotować tyle ile w rzeczywi-
stości jesteśmy w stanie zjeść.

Mieszkańcy Europy i Amery-
ki Północnej marnują aż 95-115 
kg żywności rocznie, to dziesię-
ciokrotnie więcej niż w biednych 
regionach świata.

Z badań przeprowadzonych 
na zlecenie Organizacji Narodów 
Zjednoczonych do spraw Wyży-
wienia i Rolnictwa (FAO) wynika, 
że można uniknąć 60% przypad-
ków marnotrawienia żywności.

ŹR.: EKOSZYK – MOS.GOV.PL

Chodzi o to, by robiąc codziennie zakupy, unikać zbędnego opakowania czy 
jednorazowych foliówek, które po powrocie do domu natychmiast wyrzu-
camy do kosza. Byśmy potrafili odróżnić produkty, które naprawdę mniej 
szkodzą środowisku, od tych, w których słowo EKO jest tylko marketin-
gową przynętą. Ekoszyk to również proste przykłady innych codziennych 
wyborów i zachowań.
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KSIĘGA ADRESOWA TCZEWA Z 1924 ROKU (część czwarta)
W „Adresach miasta Tczewa i Pelplina” 

wydanych w 1924 r. często wymieniane 
są nazwiska kupców handlujących bława-
tami i konfekcją. Na staromiejskim Rynku 
należy wskazać dwa sklepy należące do ów-
czesnego potentata Władysława Maciejew-
skiego: „Bazar” pod „szóstką” (kierownikiem 
był Alojzy Synak) i skład znajdujący się w ka-
mienicy numer 16. Czego tam nie można było 
kupić?! Zresztą, najdokładniejszą informację 
o asortymencie znajdujemy na archiwalnych 
paragonach, które prezentowane są poniżej. 
Jeżeli wydaje nam się, że sezonowe obniżki 
cen są wymysłem doby współczesnej, to je-
steśmy w błędzie. Stanisław Mrozek w eseju 
„Tczewski Genius Loci” pisze, że Maciejewski 
ogłaszał przedświąteczną sprzedaż towarów 
po bardzo atrakcyjnych cenach. Pewnego 
roku było aż tylu chętnych na zakupy, że tłum 
zniszczył okna wystawowe w „Bazarze” i kil-
ku policjantów ledwo poradziło sobie z ogar-
nięciem całej sytuacji. 

Na staromiejskim Rynku odnotować na-
leży ponadto sklepy: braci Witosławskich (nr 
3/4), Orcholskiego, Pańcierzyńskiego (nr 14) 
oraz „Bławat” (nr 9). Ciekawostką jest rów-
nież fakt, że w Tczewie w tym samym czasie 
istniały dwa „Bazary”: jeden już wspomina-
ny, a drugi ulokowany na Nowym Mieście. 
Zresztą ta nazwa była bardzo popularna 
w międzywojniu. 

Wśród dwudziestu właścicieli sklepów 
z bławatami wymienionych w księdze adre-
sowej, znajdziemy przedstawicieli wyznania 
mojżeszowego, np. Sally Hirschfeld (ul. Pocz-
towa – ob. J. Dąbrowskiego), Majer Manela 
(ul. Krótka). W tym miejscu warto podkreślić, 
że żydowscy kupcy stanowili konkurencję dla 
polskich. Z tego względu nawet w omawia-
nym źródle pojawia się hasło nawołujące do 

Sklep Roberta Banieckiego. Zbiory Józefa Golickiego

Paragony
Reklama pozostała na murach kamienicy 
przy ul. Krótkiej 5, 1999 r.

Reklama z kalendarza parafii św. Józefa 
w Tczewie, 1932 r. 

zakupów w polskich sklepach: „Pamiętaj! Swój do 
swego – po swoje!”.

Bardzo dobrze była rozwinięta sieć placówek 
handlujących artykułami spożywczymi i kolonial-
nymi. W tym zakresie naliczyłam 51 podmiotów. 
Warto wymienić nazwiska chociaż niektórych ich 
właścicieli: Robert Baniecki (Stary Rynek 13), Karl 
Eisenack (ul. Krótka 16/17), Jan Struczyński (ul. 
Krótka 4/5), Józef Słomion (ul. Dworcowa 19 – ob. 
Wyszyńskiego 39).

M. K.
SEKCJA HISTORII MIASTA MIEJSKIEJ 
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TCZEWIE
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Centrum Kultury i Sztuki zaprasza

MIKOŁAJKI, TANIEC I… CZESŁAW ŚPIEWA

Kultura

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

– w środy w godz. 14.00-16.00; 
zastępcy prezydenta Tczewa – Zenon Drewa oraz Adam Burczyk 

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

w godz. 15.30-16.30 w Biurze Rady Miejskiej.

2 grudnia (niedziela)

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ 
TAŃCA TOWARZYSKIEGO  

Puchar Dyrektora Centrum 
Kultury i Sztuki 
godz. 9:00 Blok 1, godz. 13:00 Blok 
2, godz. 17:00 Blok 3

Sala Widowiskowa
ul. Wyszyńskiego 10
Bilety w cenie 
15 zł normalny,
10 zł ulgowy
dzieci do lat 7 wstęp wolny!

Mikołajkowy Turniej Tańca To-
warzyskiego o Puchar Dyrektora 
Centrum Kultury i Sztuki jest 
punktowanym turniejem ogólno-
polskim, w którym wystąpią pary 
w kategoriach wiekowych: 8-9 lat 
kategoria E; 10-11 lat kategorie E 
i D; 12-13 lat kategorie E i D; 14-15 
lat kategorie D i C oraz powyżej 15 
lat kategorie E, D, C i B.

6 grudnia (czwartek)

MIKOŁAJKI 

godz. 12:00
Urząd Miejski w Tczewie

Zgodnie z coroczną tradycją Mikołaj 
odwiedzi dzieci w tczewskich przed-
szkolach oraz spotka się z miesz-
kańcami pod Urzędem Miejskim.

IX TCZEWSKI KONKURS 
TWÓRCZOŚCI

Przesłuchania konkursowe 
7 grudnia 2012 r. (piątek)
godzinach 11.00-16.00
Wstęp wolny!

Główną ideą konkursu jest pro-
mocja młodych talentów i twór-

W grudniu Centrum Kultury i sztuki przygotowało kilka ciekawych imprez dla miesz-
kańców Tczewa. Najmłodszych czeka oczywiście spotkanie z Mikołajem. Będzie dużo za-
bawy i słodkości. Młode talenty zaprezentują się podczas Turnieju Tańca Towarzyskiego 
oraz IX Tczewskiego Konkursu Twórczości.

ców piosenki autorskiej. Tegorocz-
na edycja obejmuje dwie kategorie 
konkursowe: twórczość własną 
(tekst i muzyka własna) lub inter-
pretację muzyczną polskich utwo-
rów poetyckich. 

8 grudnia 2012 (sobota)

Koncert laureatów i wręczenie 
nagród IX Tczewskiego 
Konkursu Twórczości

Rewelacja Miesiąca

CZESŁAW ŚPIEWA 
SOLO ACT

Koncert kameralny 
– tylko 130 miejsc
godz. 19:00
Sala Widowiskowa
ul. Wyszyńskiego 10
Bilety w cenie 50 zł

Finał IX Tczewskiego Konkursu 
Twórczości będzie prezentacją 
laureatów tegorocznej edycji, 
który uświetni występ Czesła-
wa Mozila. Repertuar występów 
Solo Act zawiera największe 
przeboje z płyty „Debiut” i „POP” 

Już po raz dziesiąty w Tczewie 
odbędzie się miejskie spotka-

nie opłatkowe. Jest ono adresowa-
ne do wszystkich mieszkańców i 
tych, którzy tego dnia odwiedzą 
nasze miasto. Co roku około 5-6 
tysięcy osób przychodzi, aby prze-
łamać się opłatkiem, życzyć sobie 
wesołych świąt.

Przedświąteczne spotkanie 
tczewian odbędzie się w Parku 
Kopernika o godz. 15.00. Patronat 
nad uroczystością przyjął biskup 
pelpliński Ryszard Kasyna. 
Rozpoczną je kolędy, życzenia oraz 
błogosławieństwo, po czym wszy-
scy podzielimy się opłatkiem. 

Atrakcją dla dzieci będzie 
żywy żłóbek i jasełka. Najmłodsi 
uczestnicy spotkania otrzymają 
zabawki. Jak co roku, harcerze 
przekażą Betlejemskie Światełko 
Pokoju i sianko pod świąteczny 
obrus. Nie zabraknie występów 
chórów, zespołów wokalnych, 
scholi, przedszkolaków.

Dzięki coraz liczniejszemu 
gronu darczyńców, tczewskich 
restauratorów, piekarzy, cukierni-
ków, organizacji charytatywnych 
przygotowany zostanie poczęstu-
nek dla kilku tysięcy osób. Zamó-
wionych zostało 15 tysięcy wigilij-
nych opłatków.

Mieszkańcy, którzy chcieliby 
wesprzeć przedsięwzięcie przygo-
towując ciasta, mogą je przynieść 
w dniu uroczystości – w godz. 
12.00-13.00 do Parku Kopernika 
(do namiotu, w którym będzie wy-
dawana herbata).

Spotkanie organizuje samorząd 
miasta Tczewa przy współudziale 
Kurii Diecezjalnej w Pelplinie, sta-
rostwa powiatowego oraz Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej 
i Przeoratu Pomorskiego Orderu 
Św. Stanisława.

23 grudnia o godz. 15.00

MIEJSKIE SPOTKANIE 
OPŁATKOWE

W sylwestra o północy zapra-
szamy wszystkich miesz-

kańców na kanonkę na pokaz 
sztucznych ogni. Zapraszamy 
do wspólnego powitania Nowego 
Roku. 

31 grudnia

FAJERWERKI 
NA KANONCE

oraz kompozycje z najnowszego 
albumu „Czesław Śpiewa Miło-
sza”. Każdy z utworów poprze-
dzają opowieści o genezie jego 
powstania oraz autobiograficzne 
wyznania artysty. Solowe wy-
stępy Czesława Mozila to także 
pokaz mistrzowskiej gry na for-
tepianie i akordeonie. Absolwent 
Duńskiej Królewskiej Akademii 
Muzycznej oraz zdeklarowany 
miłośnik walczyków, z lekkością 
improwizuje melodie swoich 
utworów udowadniając, że muzy-
ka klasyczna wcale nie musi być 
nudna. Wprost przeciwnie, kla-
syczne inspiracje łączą się tutaj 
z awangardową fantazją, folko-
wymi klimatami, punkowym 
wigorem i poetyckim nastrojem. 
Dlatego na próżno szukać ety-
kietek i łatwych formułek opisu-
jących solowe koncerty Czesława 
Mozila. Bo jak zastrzega sam 
artysta – przepustką do jego ma-
lutkiego świata jest umiejętność 
czucia, a nie rozumienia muzyki. 
I to się sprawdza. 
Partnerem wydarzenia są Po-
morska Specjalna Strefa Eko-
nomiczna, Firma Dekpol, Hotel 
Link oraz Fotografika.



Listopad 2012 • PANORAMA MIASTA • www. tczew.pl • www.bip.tczew.pl
20 •


