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 Tczew nominowany 

do nagrody Super 

Samorząd 2012

 Ruszyły przetargi 

na miejskie inwestycje

 Nagrody i wyróżnienia 

dla zasłużonych 

dla Tczewa

 Oferta tczewskich 

szkół podstawowych 

i gimnazjalnych

 Trzy „Kociewskie 

Pióra 2012” trafi ły 

do Tczewa

CORAZ WIĘCEJ INTERWENCJI

W 2012 ROKU do Straży Miejskiej zgłoszono blisko 10 tys. interwencji – po-
nad 3 tys. więcej niż rok wcześniej. Funkcjonariusze podkreślają, że coraz 
sprawniej działa system monitoringu, a mieszkańcy mają większe zaufa-
nie do straży i chętniej wybierają numer 986 prosząc o pomoc w sprawach 
porządku i bezpieczeństwa. W marcu wejdzie w życie pilotażowy program 
– na niektórych osiedlach pojawią się strażnicy dzielnicowi.
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Ma 57 lat. Jest drugą kadencję radnym Rady 
Miejskiej w Tczewie. Do wyborów stratował 

z Okręgu Suchostrzygi, Prątnica, Osiedle Bajko-
we. Jest członkiem Platformy Obywatelskiej RP. 
Pełni funkcję członka zarządu koła miejskiego 
PO w Tczewie. W Radzie Miejskiej jest członkiem 
Komisji Rewizyjnej, Komisji Polityki Gospodar-
czej i Finansowo-Budżetowej. Do podstawowych 
priorytetów radnego należy realizacja wniosków, 
jakie składają mieszkańcy i radni. Aktywnie dzia-
łał i działa na rzecz realizacji następujących inwestycji: naprawa boiska 
trawiastego oraz budowa boiska do siatkówki przy SP nr 8, budowa 
naświetlacza przy ul. Żwirki, budowa placu zabaw i parkingu przy Polo-
Markecie, budowa ul. Jagiellońskiej „bis” i remont ul. Obrońców Tczewa, 
zagospodarowanie łącznika między SP 12 i ul. Armii Krajowej na wy-
sokości świateł, rozbudowa sieci ścieżek rowerowych, rozbudowa nowo-
czesnego sytemu monitoringu na terenie całego miasta. We współpracy 
z wiceprezydentami Tczewa, przyczynił się do wybudowania tymczaso-
wego boiska dla dzieci na działce obok bloków TTBS.

Radny ma nadzieję na przejęcie przez miasto ul. Wigury od Staro-
stwa Powiatowego, a następnie jej wyremontowanie. Na sercu leży mu 
sprawa bezpieczeństwa powodziowego Tczewa. Stara się doprowadzić 
do remontu zatoczek autobusowych. Z sukcesem zabiegał o wprowa-
dzenie ulg w zakupie biletów komunikacji miejskiej dla rodzin wielo-
dzietnych. Interesował się też budynkiem sanepidu i u wicewojewody 
interweniował o jego wyremontowanie. Zależy mu, aby sesje RM były 
transmitowane na żywo w mediach lokalnych. 

Roman Kucharski jest żonaty (żona Wanda), ma syna Piotra. Jest 
rencistą, wolne chwile spędza aktywnie na spotkaniach z mieszkań-
cami Tczewa, jeździ na rowerze, pracuje na działce, jego hobby to żużel 
i boks oraz imprezy kulturalne. 

 Dyżur radnego: każdy poniedziałek w godz. 10-12, 
Biuro Kupców Świt na Manhatanie (hala nr 3) 

 e-mail:kucharski.roman1@wp.pl, tel. 512 232 450

W wyborach mogą 
brać udział oso-

by w wieku 70 lat 
i starsi. W dotych-
czasowych edycjach 
startowało już łącznie 
114 osób. Tym razem 
impreza odbyła się 
pod hasłem „Podróż 
za jeden uśmiech”. 
Seniorzy podróżowa-
li po morzu, latali sa-
molotem, zwiedzali najdalsze zakątki świata ujawniając przy tym 
swoje aktorskie talenty i ogromne poczucie humoru. Wszystko to w 
wypełnionej po brzegi sali Centrum Kultury i Sztuki. 

Imprezę prowadzili Jolanta Jank i Piotr Weintz, a jej organizato-
rem był jak co roku Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Spo-
łecznej w Tczewie. Wydarzenie uświetniły występy muzyczne tenora 
Przemysława Radziszewskiego, uczestniczki X Factor - Małgorzaty 
Szczepańskiej-Stankiewicz, a także zespołów Wiecznie Młodzi i Fi-
solki. Imprezie patronował prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki.

XXIX SESJA
Porządek obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Tczewie

na dzień 28 lutego 2013 r. (czwartek) 
o godz. 10.00 w sali konferencyjnej im. F. Fabicha 

w Urzędzie Miejskim w Tczewie
I. CZĘŚĆ PIERWSZA:
1. Otwarcie sesji i powitanie gości.
2. Sprawdzenie obecności radnych.
3. Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji.
4.  Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z 31 stycznia 

2013 r. 
5.  Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za luty 2013 r. 
6.  Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych w okresie od 

31 stycznia do 27 lutego 2013 r.
II. CZĘŚĆ DRUGA:
7.  Informacja z realizacji w 2012 roku stypendiów szkolnych o cha-

rakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów 
oraz szkół ponadgimnazjalnych.

8.  Sprawozdania z działalności komisji stałych za 2012r.
9.  Podjęcie uchwał w sprawie:
9.1 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego,
9.2 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego doty-

czącego powierzenia Gminie Miejskiej Tczew wykonywania zada-
nia w zakresie tworzenia punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych przez Gminę Pszczółki, Gminę Suchy Dąb i Gminę 
Tczew,

9.3 zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia międzygmin-
nego dotyczącego powierzenia Gminie Miejskiej Tczew wykonywania 
zadania własnego Gmin w zakresie utrzymywania składowisk odpa-
dów i ich unieszkodliwia, z Gminami: Miejska Malbork, Gmina Mal-
bork, Lichnowy, Miłoradz, Nowy Staw, Stare Pole, Gmina Tczew, Pel-
plin, Morzeszczyn, Subkowy, Krynica Morska, Nowy Dwór Gdański, 
Ostaszewo, Stegna, Sztutowo, Cedry Wielkie, Pszczółki, Suchy Dąb, 
Trąbki Wielkie, Stary Targ, Dzierzgoń, Stary Dzierzgoń, Mikołajki 
Pomorskie, Sztum,

9.4  zatwierdzenia Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbioro-
wego odprowadzania ścieków przez Zakład Wodociągów i Kanali-
zacji Spółka z o.o. w Tczewie.

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

czenia itp.) 
Porządek sporządzono 7 lutego 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

1 lutego 2013  r. w Tczewie zameldowane były 59 373 osoby, w tym 
58 214 na pobyt stały i 1159 na pobyt czasowy. Od początku stycznia 
2013 r. przybyło 119 mieszkańców miasta.

ILU NAS JEST?

KTO JEST KIM W RADZIE MIEJSKIEJ
ROMAN KUCHARSKI

NAJPIĘKNIEJSI W ZŁOTYM WIEKU

TYDZIEŃ POMOCY OFIAROM 
PRZESTĘPSTW

Prezes Sądu Rejonowego w Tczewie informuje, że w ramach obcho-
dzonego w dniach 25 lutego – 2 marca br. „Tygodnia Pomocy 

Ofiarom Przestępstw” w Sądzie Rejonowym w Tczewie będą udzielane 
porady dla osób pokrzywdzonych w wyniku popełnienia przestępstw.

Zainteresowani mogą zgłaszać się w dniach 25 lutego – 1 marca 
w godzinach od 8.00 do 15.00 w Biurze Kuratorów Zawodowych – ul. 
Paderewskiego 18, pokój nr 4, gdzie dyżur będą pełnić kuratorzy 
Sądu Rejonowego w Tczewie oraz przedstawiciele organizacji MOPS 
w Tczewie.
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Helena Meier i Janusz Zieliński otrzymali tytuł Miss i Mistera 
Złotego Wieku w X jubileuszowej edycji imprezy adresowanej 
do tczewskich seniorów. 
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Do Urzędu Miejskiego 
w Tczewie wpłynęło 6 wnio-
sków o przyznanie dotacji 
na 2013 r. na prace konser-
watorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do 
rejestru.

Wnioski dot. obiektów wpisa-
nych indywidualnie do rejestru 
zabytków:
1. wniosek Parafii Rzymskokato-

lickiej pw. Podwyższenia Krzyża 
Św. w Tczewie, o dotację na pra-
ce konserwatorskie przy ołtarzu 
głównym (etap IV – główna kon-
dygnacja – konserwacja obrazu 
olejnego na płótnie „Ukrzyżowa-
nie”) w kościele parafialnym pw. 
Podwyższenia Krzyża Św. przy 
ul. Wyszyńskiego 6 w Tczewie 
– nr w rej. zab. A/563 – kościół, 
B/304 – ołtarz,

Wnioski dot. obiektów położo-
nych na obszarze wpisanym 
do rejestru zabytków w kolej-
ności alfabetycznej adresów:
1. wniosek właścicieli (Wspólnoty 

Mieszkaniowej) budynku przy 
pl. Hallera 10 w Tczewie, o do-
tację na remont elewacji fron-
towej w/w budynku ,

2. wniosek właścicieli (Wspólnoty 
Mieszkaniowej) budynku przy 
pl. Hallera 22 w Tczewie, o do-
tację na remont elewacji fron-
towej w w/w budynku,

3. wniosek właścicieli (Wspólnoty 
Mieszkaniowej) budynku przy 
ul. Mickiewicza 12 w Tczewie, 
o dotację na remont elewacji 
frontowej w w/w budynku,

4. wniosek właścicieli budynku 
przy ul. Podgórnej 6 w Tczewie, 
o dotację na wymianę stolarki 
okiennej i drzwiowej w w/w bu-
dynku,

5. wniosek właścicieli budynku 
przy ul. Podgórnej 22 w Tcze-
wie, o dotację na remont elewa-
cji frontowej w w/w budynku. 

Dotacje udzielane są na podsta-
wie uchwały Rady Miejskiej nr 
XLIX/430/2010 z 30 września 
2010 r. Wszystkie wnioski podda-
ne są analizie pod względem zgod-
ności z w/w uchwałą i ustawą z 23 
lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
opiece nad zabytkami. Decyzję 
o przyznaniu dotacji podejmie 
Rada Miejska w Tczewie w formie 
uchwały. Do podziału jest 50 tys. zł 
w budżecie miasta.

 6 wniosków o dotację 
na remont zabytków

Ulica tzw. Nowosuchostrzycka 
połączy drogę krajową nr 91 

na wysokości ronda przy ul. Kasz-
tanowej z ul. Żwirki. Długość nowej 
ulicy to ponad 800 m. W ramach 
inwestycji zostanie przebudowane 
skrzyżowanie z al. Solidarności (tę 
część zadania wykona Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Auto-
strad Oddział w Gdańsku). 

Zostało podpisane porozumie-
nie ze Starostwem Powiatowym 
w Tczewie w sprawie współfinan-
sowania inwestycji, w którym 
starostwo zobowiązało się do 
przekazania 1,5 mln zł na reali-
zację zadania. Budowę wesprze 
również dotacja rządowa w ra-
mach tzw. schetynówek. Termin 
zakończenia inwestycji realizowa-
nej przez miasto upływa z końcem 
października.

Jeszcze w tym roku Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Tczewie otrzyma nową sie-
dzibę – przy ul. 1 Maja 8. Prze-
targ na prace adaptacyjne zo-
stał już ogłoszony.

Dotychczasowa siedziba MOPS 
przy ul. Armii Krajowej nie spełnia 
wymogów przeciwpożarowych, 
przeprowadzka jest więc konieczna. 
Budynek przeznaczony na nową 
siedzibę został w ubiegłym roku 
przejęty przez miasto od kolei.

Obiekt jest dwukondygna-
cyjny, częściowo podpiwniczony, 
w części z użytkowym podda-

Nowosuchostrzycka, MOPS, termomodernizacja, kamienice
Ruszyły przetargi na miejskie inwestycje
W styczniu ogłoszone zostały przetargi na miejskie inwestycje: budowę ul. Nowosucho-
strzyckiej, remonty kamienic przy ul. Zamkowej 11 i 18, przebudowę nowej siedziby 
MOPS i termomodernizację trzech obiektów.

szem, o powierzchni użytkowej 
po przebudowie: 778,38 m2. Stre-
fę obsługi klienta zaplanowano 
na parterze budynku.

Ogłoszony został przetarg na 
modernizację kamienic przy ul. 
Zamkowej 11 i 18. Zadania będą 
realizowane w ramach projektu 
rewitalizacji Starego Miasta. In-
westycja jest dofinansowana przez 
Unię Europejską w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
dla Województwa Pomorskiego na 
lata 2007-2013.

W kamienicy przy ul. Zam-
kowej 11 znajduje się 9 lokali 
mieszkalnych. Budynek zostanie 
podany gruntownemu remonto-
wi. Kamienica przy Zamkowej 18 

mieści 10 lokali mieszkalnych. Bu-
dynek ten zostanie całkowicie ro-
zebrany, a następnie odtworzony. 

6 ofert wpłynęło na przetarg 
dotyczący termomodernizacji Cen-
trum Kultury i Sztuki w Tczewie. 
Oferty złożyły fi rmy z Tczewa, 
Kwidzyna, Pruszcza Gd., Malbor-
ka i Gdańska. Trwa analizowanie 
ofert. Rozstrzygnięcia przetargu 
można się spodziewać na przeło-
mie lutego i marca. Termin skła-
dania ofert na termomodernizację 
Gimnazjum nr 1 i Szkoły Podsta-
wowej nr 12 został przedłużony do 
19 lutego ze względu na dużą ilość 
pytań od potencjalnych oferentów.

M.M.

Budynek przy ul. Zamkowej 18 zostanie rozebrany, 
a następnie odtworzony

Uroczystość odbyła się 30 stycz-
nia. Laureaci zostali nagrodze-

ni m.in. za przestrzeganie prawa 
pracy, przepisów BHP i organizo-
wanie się związków zawodowych 
w zakładach pracy. W uroczystości 
wziął udział prezydent Bronisław 
Komorowski, który objął patro-
nat nad konkursem. Certyfikaty 
wręczył szef NSZZ Solidarność 
Piotr Duda.

Celem konkursu jest promo-
wanie dobrych praktyk współpra-
cy i partnerskich relacji w zakła-
dach pracy. O wyborze laureatów 
decyduje Komisja Certyfikacyjna 
w skład której weszli przedstawi-
ciele NSZZ „Solidarność”, Rady 
Ochrony Pracy przy Sejmie RP 
oraz Prezydenta RP Bronisława 
Komorowskiego. W tegorocznej 
edycji wyróżnione zostały 22 fi r-

Tczewski ZEC przyjazny pracownikom

my z całej Polski. ZEC Tczew jako 
jedyna organizacja z wojewódz-
twa pomorskiego znalazł się na 
liście laureatów.

22 pracodawców odebrało w Belwederze certyfi katy „Pracodawca Przyjazny Pra-
cownikom” – wśród nich Zakład Energetyki Cieplnej w Tczewie. 

W imieniu tczewskiego ZEC 
statuetkę odebrała prezes zarzą-
du Barbara Stanuch.

M.M.
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Podczas styczniowej sesji 
tczewscy radni skierowali 

do Sejmu i Senatu RP oraz pre-
miera apel wzywający do ujęcia 
w zadaniach fi nansowych pań-
stwa, poprzez zwiększenie sub-
wencji oświatowej, wychowania 
przedszkolnego, a docelowo rów-
nież żłobkowego.

Państwo, poprzez zapisy usta-
wy o systemie oświaty, nałożyło 
na samorządy gminne obowią-
zek pięciogodzinnego bezpłatnego 
nauczania, wychowania i opieki 

 Wyższa dotacja 
dla żłobków

Radni podjęli uchwałę ustalającą 
wysokość dotacji celowej udzielanej 
przez Gminę Miejską Tczew dla 
podmiotów prowadzących żłobki 
na terenie Tczewa. Dopłata ta wy-
nosi 300 zł miesięcznie na każde 
dziecko objęte opieką i udzielana 
jest żłobkom od stycznia 2013 r.

W 2012 roku dotacja wynosiła 
200 zł miesięcznie na każde dziec-
ko uczęszczające do żłobka. 
 Uchwała w sprawie 
sprzedaży alkoholu

Podczas styczniowej sesji radni 
podjęli uchwałę określającą zasa-
dy usytuowania na terenie gmi-
ny miejsc sprzedaży i podawa-
nia oraz wprowadzenia zakazu 
sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych. 

Nowy dokument wprowadza 
zakaz sprzedaży, podawania i spo-
żywania napojów alkoholowych: 
w przybudówkach, garażach, ba-
rakowozach i przyczepach cam-
pingowych, lodziarniach (z wyjąt-
kiem produktów zawierających 
alkohol w swoim składzie), na te-
renach, na których organizowane 
są imprezy dla dzieci i młodzieży, 
na parkingach.

Miejsca sprzedaży, podawania 
i spożywania napojów alkoholo-
wych nie mogą być usytuowane:

a) w placówkach prowadzą-
cych sprzedaż wyłącznie towarów 
przemysłowych,

b) na terenie miasta w postaci 
handlu obnośnego i obwoźnego. 

Podawanie i spożywanie napo-
jów alkoholowych może odbywać 
się w „ogródkach sezonowych” or-
ganizowanych przez przedsiębior-
ców prowadzących działalność 
gastronomiczną i posiadających 
zezwolenie na sprzedaż napojów 
alkoholowych z przeznaczeniem 
do spożycia na miejscu, po speł-
nieniu wymogów określonych 
w odrębnych przepisach.

Radni apelują o zmianę zasad finansowania przedszkoli
przedszkolnej nie gwarantując 
równocześnie przekazania na 
ten cel środków fi nansowych. 
Realizacja tego zadania, przy 
równoczesnym niedoszacowaniu 
subwencji oświatowej na szkolnic-
two (pokrywającej jedynie koszty 
wynagrodzenia i to nie w pełnej 
wysokości), powoduje nadmierne 
obciążanie budżetu samorządu 
gminnego, jego zadłużanie i nie-
możność realizacji wielu inwe-
stycji, w tym również obiektów 
szkolnych i przedszkolnych. Pań-

stwo, przekazując zadania innym 
podmiotom, w tym przypadku 
samorządowi gminnemu, powin-
no zabezpieczać środki finansowe 
na ich realizację, by nie naruszać 
zasad zaufania społecznego.

Rada Miejska w Tczewie wy-
raża zaniepokojenie i protest prze-
ciwko nakładaniu na samorząd 
gminny kolejnych obowiązków 
bez gwarancji finansowych i wzy-
wa organy ustawodawcze do sys-
temowego uregulowania spraw 
związanych z funkcjonowaniem 

w życiu publicznym przedszkoli, 
a docelowo również żłobków, by 
były one powszechne i ogólnodo-
stępne. Uregulowanie tych zadań 
wpłynie korzystnie zarówno na sy-
tuację fi nansową samorządów, 
jak i przyczyni się do poprawy po-
lityki prorodzinnej i prospołecznej 
w państwie. – czytamy w apelu

Za przyjęciem apelu głosowało 
14 radnych, 7 radnych z Platfor-
my Obywatelskiej wstrzymało 
się od głosu.

W godzinach porannych i przed-
południowych strażnicy miej-

scy i pracownicy MOPS skontrolo-
wali m.in.
–  szałas przy drodze krajowej 

nr 91, gdzie zastano dwoje 
bezdomnych

–  ogródki działkowe 
przy ul. Partyzantów – zasta-
no jednego bezdomnego

–  ogródki działkowe 
przy ul. Malinowskiej 
– zastano dwoje bezdomnych

–  ogródki działkowe 
przy ul. Czyżykowskiej – za-
stano jednego bezdomnego

–  ogródki działkowe 
przy ul. Targowej – zastano 
jednego bezdomnego.
Wszystkie te osoby odmówiły 

pomocy oraz przewiezienia do noc-
legowni dla osób bezdomnych.

Tego samego dnia w godzinach 
wieczornych (od 19.00 do 20.20) 
pracownicy MOPS i funkcjona-
riusze Straży Miejskiej skontro-
lowali okolice większych sklepów, 
m.in. : 
–  ul. Wojska Polskiego 

– teren przy sklepie Biedronka
–  ul. 30 Stycznia – szałas 

przy przystanku ZKM
–  ul. Bałdowska – teren 

przy sklepie LIDL
–  ul. Czerwonego Kapturka 

– teren przy sklepie Biedronka
–  ul. Braci Grimm – teren 

przy sklepie Carrefour
–  ul. Braci Grimm – teren 

przy sklepie LIDL
–  ul. Jagiellońska – teren 

przy sklepie Intermarche.
W miejscach tych nie ujawnio-

no osób bezdomnych.

Strażnicy miejscy i pracownicy MOPS 
liczyli bezdomnych

Ponadto pracownicy socjal-
ni MOPS liczyli bezdomnych 
podczas wydawania posiłków 
osobom potrzebującym przez 
organizację pozarządową, 
w czasie cotygodniowego spo-
tkania z osobami bezdomnymi 
w stołówce MOPS. – W ramach 
wspólnych działań przeprowa-
dzono ankiety z 51 osobami bez-
domnymi, wśród których było 
8 kobiet i 43 mężczyzn – tłu-
maczy Julita Jakubowska, 
dyrektor MOPS. – Na 51 bez-
domnych 40 osób to mieszkań-
cy naszego miasta, pozostali 
pochodzą z okolic Tczewa.

Wiek ankietowanych osób 
bezdomnych to od 20 do 67 lat 
w przypadku mężczyzn i od 36 
do 57 w przypadku kobiet. Po-
wody bezdomności to najczęściej 
eksmisja z mieszkania, uzależ-
nienia, konfl ikty rodzinne, bez-
robocie.

Aktualnie w placówkach dla 
osób bezdomnych, z którymi 
współpracuje tczewski MOPS, 
przebywa 39 osób z Tczewa.

Przez cały okres zimowy osoby 
bezdomne mogą zgłaszać się po 
pomoc do MOPS w Tczewie, przy 
ul. Armii Krajowej 39: od ponie-
działku 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.

Ponadto w czwartki o godz. 
14.00 w budynku MOPS przy 
ul. Armii Krajowej 39 organizo-
wane są spotkania dla osób bez-
domnych. Na miejscu mogą się 
ogrzać, otrzymać ciepły posiłek, 
ciepłą odzież. Bezdomni mają też 
okazję porozmawiać z pracowni-
kiem socjalnym, na spotkania 
zapraszani są przedstawiciele 
policji, straży miejskiej, psycho-
log, terapeuta.

 
M.M.

7 lutego w Tczewie zostało przeprowadzone ogólnopolskie liczenie osób bezdomnych, zlecone 
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej.
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Tczew znalazł się w fi nale 
konkursu Super Samorząd 
2012. Zostaliśmy docenieni za 
przepływ informacji pomię-
dzy władzą a mieszkańcami.

W całej Polsce nominowanych 
zostało 18 samorządów, w tym 
dwa z województwa pomorskiego: 
Tczew i Chwaszczyno. Konkurs 
ma wyłonić samorządy, których 
władze najskuteczniej współpra-
cują z mieszkańcami. Organiza-
torem konkursu jest Fundacja 
Batorego, a patronuje jej prezy-
dent RP Bronisław Komorowski. 
Skierowany jest on z jednej strony 
do organizacji pozarządowych, 
nieformalnych grup czy instytucji 
(np. bibliotek czy domów kultury), 
a z drugiej do władz samorządo-
wych. W konkursie nagradzana 
jest współpraca między władzami 
a mieszkańcami.

W 2012 r. do konkursu 
zgłosiło się ponad 170 uczest-
ników z całej Polski. W akcję 
zaangażowało się 1350 orga-
nizacji i grup nieformalnych. 
W Tczewie akcję poprowadzi-
ła Fundacja Pokolenia.

W tym roku zadania związane 
były z trzema tematami:
–  zagospodarowanie przestrzeni 

publicznej

Tczew nominowany do Nagrody Super Samorząd 2012

Tczewscy radni przyjęli sta-
nowisko w sprawie upamięt-

nienia 150. rocznicy wybuchu 
Powstania Styczniowego 1863 r. 
Dokument przyjęto jednogłośnie.

Czytamy w nim m.in.: 
Rada Miejska w Tczewie skła-

da hołd żołnierzom Powstania, 
często bardzo młodym ludziom 
przywódcom i współpracownikom 
Rządu Narodowego i pragnie 
oddać cześć tym, którzy odegrali 
ogromną rolę w walce o wolność, 
tworząc organizacyjne i finansowe 
zaplecze dla działalności niepodle-
głościowej i powstańczej.

Rada Miejska w Tczewie od-
daje hołd walczącym przedstawi-
cielom narodów Rzeczypospolitej 
oraz cudzoziemskim ochotnikom 
i wyraża przekonanie, że tradycja 
wspólnej walki o wolność stanowi 
jeden z filarów naszej współpracy 
i solidarności z narodami Europy, 
szczególnie z Litwinami, Białorusi-
nami i Ukraińcami. 

Rada Miejska w Tczewie przy-
pomina o cierpieniach ofiar represji 
rosyjskiego zaborcy, powstańcach 
skazanych na śmierć, zesłanych na 
Sybir, uwięzionych i pozbawionych 
majątku. 

Powstanie Styczniowe jako jed-
no z najważniejszych narodowych 
wystąpień na rzecz niepodległości 
Polski zasługuje na szczególny 
szacunek współczesnych pokoleń 
Polaków. Powstanie Styczniowe 
było aktem odrzucenia rosyj-
skiej niewoli, wyrazem odrodze-
nia narodu i woli odzyskania 
niepodległości, ujawniło także 
umiejętność budowy organizacji 
cywilnej i wojskowej, która mimo 
miażdżącej przewagi sił armii 
rosyjskiego zaborcy działała pra-
wie dwa lata, kierując wysiłkiem 
zbrojnym i oporem. Stanowiło ono 
ostatni akt wspólnego działania 
mieszkańców wielonarodowościo-
wej Pierwszej Rzeczypospolitej, 
a zarazem było ważnym etapem 
tworzenia nowoczesnego narodu 
polskiego. Jedną z pierwszych 
decyzji władz powstańczych było 
uwłaszczenie chłopów. Powstanie 
stanowiło zatem punkt zwrotny 
w procesie upowszechniania praw 
obywatelskich i budowy solidar-
ności społecznej. Odwoływanie się 
do tradycji Powstania Styczniowe-
go było ważnym elementem pol-
skich dążeń niepodległościowych 
i stało się fundamentem odbudo-
wy Niepodległej Rzeczypospolitej.

–  wykorzystanie funduszy lokal-
nych

–  przepływ informacji władze 
– mieszkańcy.
 

Tczew uzyskał nominację w ostat-
niej z podanych kategorii. Or-
ganizatorzy konkursu docenili 
spotkania z prezydentem miasta 
na antenie lokalnych mediów: 
Telewizji Tetka i Radia Fabry-
ka. Regularnie, co miesiąc na 
antenie Radia Fabryka przepro-
wadzany był wywiad z prezyden-
tem, który następnie retransmi-
towała Telewizja Tetka. Audycje 

odbywały się z uczestnictwem 
słuchaczy. Każdy mógł przysłać 
swoje pytania e-mailem lub za 
pośrednictwem komunikatora 
internetowego. Telewizja Tetka 
emitowała również retransmisje 
z sesji Rady Miejskiej, a Funda-
cja Pokolenia dbała o to, by mate-
riały dźwiękowe z każdej z nich 
pojawiały się w Internecie.

 
Lista laureatów zostanie ogłoszo-
na podczas uroczystej gali 1 mar-
ca w Pałacu Prezydenckim.

M.M.

RADNI UCZCILI 
POWSTAŃCÓW 
STYCZNIOWYCH

Tczewskie morsy uczestni-
czyły w liczącym 1700 osób 
międzynarodowym zlocie mi-
łośników zimowych kąpieli.

Międzynarodowy Zlot Morsów 
odbył się już po raz dziesiąty, tym 
razem w Mielnie w dniach od 8 
do 10 lutego. Przyjechało 1700 
osób z całego świata, w tym rów-
nież grupa z Tczewa: Eugeniusz 
Kołodko, Jan Kiraga, Adrian 
Baza i Tomasz Baza. 

– Podczas zlotu można było 
korzystać z wielu atrakcji – była 
morsowa zumba, kąpiel w baliach 
i sauna dla morsów, były zdjęcia 
termowizyjne, na których zoba-
czyliśmy, jak rozkłada się ciepło 
naszego organizmu, bal morsów, 
turniej mrozoodpornii – mówi To-
masz Baza. – w niedzielę rano 
parada morsów przemaszerowała 
przez miasto udając się na plażę. 
Tam odśpiewaliśmy hymn mor-
sów, a po rozgrzewce i głośnym 
odliczaniu – weszliśmy do mo-
rza. Wrażenia były niesamowite, 
a kibicowały nam tysiące tury-
stów i spacerowiczów. 

Na zakończenie imprezy or-
ganizatorzy przygotowali grza-
niec, który już od rana gotował 

Tczewianie na Międzynarodowym Zlocie Morsów

się na plaży w ogromnym garn-
ku, o średnicy ok. 1,5 metra. 

Wybrano najstarszego morsa 
– został nim 82-letni pan Jerzy 
– mieszkaniec Elbląga, najstarszą 
foczką okrzyknięto 77-letnią panią 
Erikę z Niemiec. Najmłodszym 
morsem został Kacper Kumorek 
z krakowskiego klubu morsa (ma 
4 miesiące).

– Mam nadzieję, że nasz 
tczewski klub będzie się rozrastał 

i w przyszłym roku wyjedzie-
my większą ekipą. Wszystkich 
chętnych zapraszam do kąpieli 
zimowych, które organizujemy 
w soboty – wyjazd o godz. 13 
z parkingu przy sklepie Intermar-
che – zachęca Tomasz Baza.

Chętni mogą również kontak-
tować się mailowo: tomasz.baza@
neostrada.pl

M.M.
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Prezydent Tczewa 
nagrodził sportowców 
i trenerów za osią-
gnięcia w 2012 roku. 
Nagrody finansowe 
otrzymały 34 osoby, 
a stypendia 6 spor-
towców.
Uroczystość wręczenia nagród 
i stypendiów odbyła się 31 stycz-
nia w Fabryce Sztuk. 

Nagrody zostały przyznane 
jednorazowo, ich wysokość to od 
200 do 1500 zł, a stypendia na 10 
miesięcy, w wysokości od 350 do 
1000 zł miesięcznie. Łącznie na 
stypendia przeznaczono 35 500 zł, 
a na nagrody 17 500 zł.

– Na fali ostatnich dyskusji na 
temat lekcji wychowania fizyczne-
go i unikania ćwiczeń przez mło-
dzież, widzę, ze nasze miasto wy-
pada bardzo dobrze – powiedział 
Mirosław Pobłocki, prezydent 
Tczewa. – Świadczą o tym wasze 
osiągnięcia. Realizujecie swoje 
sportowe pasje, robicie to, co lubi-
cie, a przy tym osiągacie świetne 
wyniki. Gratuluję i życzę kolejnych 
sukcesów, także olimpijskich.

Prezydent przypomniał ubie-
głoroczny sukces pochodzącego 
z Tczewa Bartka Piaseckiego, 
który startując w barwach Nor-
wegii (tam mieszka od 2 roku 
życia), został wicemistrzem olim-
pijskim w szpadzie.

Nagrody otrzymali:
– Patryk Bielecki, Paweł 

Szymański, Szymon Dzie-
dzic, Jakub Styrbicki, Piotr 
Zacharek – lekkoatletyka, UKS 
„Krawiec”, III m. w XXXVII Fi-
nale Krajowym w czwórboju lek-
koatletycznym Chłopców Szkół 
Podstawowych w Olecku

– Patryk Chrzonowski 
– lekkoatletyka, UKS „Krawiec”, 
III m. w XXXVII Finale Krajo-
wym w czwórboju lekkoatletycz-
nym chłopców szkół podstawo-
wych w Olecku, II m. w skoku 
wzwyż w XXXVII Finale Krajo-
wym w Olecku

– Waldemar Wasielewski 
– lekkoatletyka, UKS „Krawiec”, 
przygotowanie zespołu chłopców 
do udziału w XXXVII Finale 
Krajowym w czwórboju lekkoatle-
tycznym chłopców szkół podsta-
wowych w Olecku

Nagrody prezydenta Tczewa dla najlepszych

– Łukasz Szweda – boks, KS 
„Wisła” Tczew – Mistrz Okręgu 
Pomorskiego 2012, Mistrz Stre-
fowych Eliminacji do Mistrzostw 
Polski Młodzików 2012 – Leszno, 
srebrny medalista Mistrzostw 
Polski Młodzików 2012 – Po-
znań, I m. w Międzynarodowym 
Turnieju Bokserskim w Usti nad 
Labą (Czechy), I m. w Między-
narodowym Turnieju im. Józefa 
Kruży w Tczewie, I m. w Turnieju 
z okazji Święta Odzyskania Nie-
podległości w Tczewie, zawodnik 
kadry okręgu pomorskiego.

– Tomasz Domalewski – boks, 
KS „Wisła” Tczew – Mistrz Okręgu 
Pomorskiego 2012, Mistrz Stre-
fowych Eliminacji do Mistrzostw 
Polski Młodzików 2012 (Grudziądz), 
brązowy medalista Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży 2012 – Wie-
liczka, zawodnik Kadry Okręgu 
Pomorskiego i Polski.

– Urszula Jakimowicz – lek-
koatletyka, SKLA Sopot – II m. na 
Mistrzostwach Polski Seniorów 
(Bielsko-Biała), mistrzowska klasa 
sportowa, przynależność do kadry 
narodowej.

– Ryszard Kruża – boks, 
KS „Wisła Tczew” – trener Łuka-
sza Szwedy i Tomasza Domalew-
skiego.

– Mariusz Grubich – wio-
ślarstwo, KKS „UNIA” Tczew 

– trener Mateusza Biskupa, Mi-
chała Barana, Roksany Karpiń-
skiej, Iwony Stachowicz, Pauliny 
Brzostek, Sebastiana Pabjana, 
Karoliny Wittkamp, Sary Wojcie-
chowskiej.

– Sebastian Pabjan – wio-
ślarstwo, KKS „UNIA” Tczew – 
brązowy medal Regat o Puchar 
Prezesa Polskiego Związku 
Towarzystw Wioślarskich (Mi-
strzostwa Polski Młodzików), 
złoty medal Międzywojewódz-
kich Mistrzostw Młodzików 
w jedynce, złoty medal Między-
wojewódzkich Mistrzostw Mło-
dzików w dwójce podwójnej.

– Paulina Brzostek – wio-
ślarstwo, KKS „UNIA” Tczew – 
brązowy medal Mistrzostw Polski 
Juniorów Młodszych w jedynce, 
III m. Centralnych Regat Kwa-
lifikacyjnych w jedynce juniorek, 
zawodniczka posiadająca obecnie 
I klasę sportową, reprezentantka 
Polski.

– Aleksandra Dąbrowska 
– lekkoatletyka, UKS Skoczek 
– II m. w skoku wzwyż w Ogól-
nopolskim Finale Czwartków LA 
(Łódź).

– Karolina Jabłońska, Pau-
lina Wenta, Wiktoria Beling, 
Weronika Skiberowska – lek-
koatletyka, UKS Skoczek – I m. 
w Ogólnopolskim Finale Biegów 

Sztafetowych VENA SPORT FE-
STIVAL 2012 – sztafeta 4x100m 
(Łódź).

– Elżbieta Trzcińska – lek-
koatletyka, UKS Skoczek – tre-
nerka Weroniki Skiberowskiej, 
Pauliny Wenty, Wiktorii Beling, 
Karoliny Jabłońskiej, Aleksandry 
Dąbrowskiej.

– Kacper Ćwikliński – lek-
koatletyka, UKS Skoczek – II m. 
w skoku wzwyż w Ogólnopolskim 
Finale Czwartków Lekkoatletycz-
nych ( Łódź).

– Albert Doria-Derna-
łowicz – lekkoatletyka, UKS 
Skoczek – I m. w skoku wzwyż 
w Ogólnopolskim Finale Czwart-
ków Lekkoatletycznych (Łódź), 
V m. w skoku wzwyż na Mię-
dzynarodowych Mistrzostwach 
Czwartków Lekkoatletycznych 
(Warszawa).

– Małgorzata Lidzińska 
– lekkoatletyka, UKS Skoczek 
– trenerka Alberta Doria-Derna-
łowicza, Kacpra Ćwiklińskiego.

– Edmund Antczak – lekko-
atletyka, Klub Sportowy Lechia 
Gdańsk – trener.

– Piotr Maziewski – pły-
wanie, MKS Sambor – trener 
Danieli Kamińskiej i Lucyny Bor-
kowskiej.

– Tadeusz Galiński – lekko-
atletyka, MKS Sambor – trener 

Prezydent Tczewa przyznał nagrody i stypendia za osiągnięcia sportowe w 2012 r. 
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Młodzież

Inauguracyjna sesja odbyła się 
31 stycznia. Na przewodniczą-

cą młodzi radni wybrali Kingę 
Walter z I LO. Wiceprzewodniczą-
cą została Jagoda Grabowska 
z II LO, sekretarzem – Patrycja 
Żok reprezentująca Fundację dla 
Tczewa, a członkami prezydium 
MRM: Patryk Bathis i Kamila 
Michalska z Zespołu Szkół Eko-
nomicznych.

– Jesteście radą wybraną na 
trzy lata. Macie już pewne doświad-
czenia z pracy w samorządzie klaso-
wym czy szkolnym. Tutaj możecie 
je wykorzystać i rozwinąć. Przed 
wami kolejne wyzwanie i szansa. 
Na pewno Wam pomożemy w reali-
zacji dobrych i realnych pomysłów. 
Liczę, że będziemy współpracować 
w konstruowaniu Strategii rozwoju 
Tczewa, gdzie wasze spostrzeżenia 
mogą być dla nas bardzo cenne 
– powiedział Mirosław Pobłocki, 
prezydent Tczewa.

– Młodzieżowa Rada Miasta 
to też dobra szkoła dla przyszłych 
radnych – dodał Mirosław Au-
gustyn, przewodniczący dorosłej 
Rady Miejskiej. 

Opiekunką MRM z ramienia 
dorosłej Rady Miejskiej jest Bar-
bara Kamińska.

Młodzieżowi radni 
złożyli ślubowanie 
i wybrali prezydium

Radni MRM kadencji 
2012/2015:

1. Nicole Andryjenko – Gim. 1
2. Nicole Hartun – Gim. 2
3. Julia Puczka – Gim 3
4. Jakub Jóźwiak 

– Gim. Katolickie
5. Michalina Pasternak – I LO
6. Kinga Walter – I LO
7. Jagoda Grabowska – II LO
8. Damian Ostrowski – II LO
9. Agnieszka Domalewska 

– Liceum Katolickie
10. Patryk Bathis – ZSE
11. Kamila Machalska – ZSE
12. Natalia Droszkowska – ZST
13. Dorota Panek – ZST
14. Paweł Maślanka – ZSRiK
15. Patrycja Śliwa – ZSRiK
16. Karol Zakrzewski – SOSW
17. Martyna Rogowska – ZHP
18. Daria Sztalka 

– UKS „Piątka”
19. Jakub Osowski  – Ruch Inicja-

tyw Obywatelskich Tczewa
20. Klaudia Szamp – Parafia Pod-

wyższenia Krzyża Świętego
21. Patrycja Żok – Fundacja 

dla Tczewa.

M.M.

To oni będą reprezentować młodzież w samorządzie miasta

Krzysztofa Uwijały, Anny Rzep-
czyk, Katarzyny Godlewskiej, 
Karola Ważnego.

– Katarzyna Godlewska 
– lekkoatletyka, MKS Sambor 
– brązowy medal w skoku wzwyż 
Mistrzostw Polski Młodzików 
(Słubice).

– Karol Ważny – lekkoatlety-
ka, MKS Sambor – srebrny me-
dal w skoku wzwyż Mistrzostw 
Polski Młodzików w Słubicach.

– Michał Jaszczerski 
– sekcja pięcioboju nowoczesnego, 
MKS Sambor – brązowy medal 
(w sztafecie) w konkurencji dwu-
bój nowoczesny na Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Młodzieży Juniorów 
13-14-letnich w pięcioboju nowo-
czesnym (Tarnów).

– Artur Wierzbicki – piłka 
ręczna. MKS Sambor – trener 
Klaudii Jędrychy i Klaudii Sikory.

– Klaudia Sikora, Klaudia 
Jędrycha – piłka ręczna. MKS 
Sambor – złoty medal na XVIII 
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Mło-
dzieży Kadr wojewódzkich w piłce 
ręcznej (Bochnia).

– Witold Surwiło – sekcja 
pięcioboju nowoczesnego, MKS 
Sambor – trener Michała Jasz-
czerskiego.

– Maciej Wojciechowski 
– koszykówka, Słupskie Towarzy-
stwo Koszykówki „Czarni” – wice-
mistrzostwo Polski R-18 (Junior) 
w sezonie 2011/2012 z zespołem 
STK „Czarni” Słupsk.

Stypendia otrzymali:
– Daniela Kamińska – tria-

tlon, duathlon, aquathlon, pływa-
nie, MKS Sambor – srebrny medal 
w kategorii seniorek na Mistrzo-
stwach Polski w Triatlonie na dy-
stansie długim (Radków), brązowy 
medal na Mistrzostwach Polski 
Juniorek w Triatlonie (Konopiska), 
brązowy medal na Mistrzostwach 
Polski w Aquathlonie (Gdynia), III 
m. w kategorii juniorek w Pucharze 
Polski w Triatlonie Standard (Górz-
no), klasa mistrzowska w triatlonie, 
przynależność do kadry narodowej 
młodzieżowców w triathlonie.

– Michał Baran – wioślar-
stwo, KKS „UNIA” Tczew – srebr-
ny medal Mistrzostw Polski Ju-
niorów w dwójce podwójnej, VI m. 
długodystansowych Mistrzostw 
Polski Juniorów w jedynce, za-
wodnik posiadający obecnie I kla-
sę sportową.

– Mateusz Biskup – wio-
ślarstwo, KKS „UNIA” – srebrny 

medal Mistrzostw Polski Juniorów 
w dwójce podwójnej – Kruszwica 
2012, srebrny medal Długodystan-
sowych Mistrzostw Polski Juniorów 
w jedynce (Warszawa), brązowy 
medal Mistrzostw Polski Juniorów 
na ergometrze wioślarskim (Wro-
cław), XIII m. Mistrzostw Świata 
Juniorów w czwórce podwójnej 
(Bułgaria), X m. Mistrzostw Europy 
Juniorów w czwórce podwójnej (Sło-
wenia), II m. i VIII m. Międzynaro-
dowych Regat w czwórce podwójnej 
(Monachium), IV m. Mistrzostw 
Polski w sprincie wioślarskim 
w jedynce juniorów (Płock), V m. Mi-
strzostw Polski Juniorów w jedynce 
(Kruszwica), reprezentant Polski 
posiadający I klasę sportową.

– Anna Rzepczyk – lekko-
atletyka, MKS Sambor – srebrny 
medal w skoku w dal na Halowych 
Mistrzostwach Polski Juniorów.

– Krzysztof Uwijała – lek-
koatletyka, MKS Sambor – złoty 
medal w trójskoku oraz srebrny 
medal w skoku w dal na Młodzie-
żowych Mistrzostwach Polski (Ra-
dom), złoty medal w skoku w dal 
oraz srebrny medal w trójskoku 
na Akademickich Mistrzostwach 
Polski Seniorów (Bydgoszcz).

– Lucyna Borkowska – pły-
wanie, MKS Sambor – zawod-
niczka kadry narodowej Polskiego 
Związku Pływackiego, wielokrotna 
medalistka (7 medali – 3 srebrne, 
4 brązowe) Zimowych Mistrzostw 
Polski Juniorek 15-letnich w pły-
waniu (Gorzów Wielkopolski), Let-
nich Mistrzostw Polski juniorek 
15-letnich w pływaniu (Dębica) 
– w konkurencjach: 100, 200, 400, 
800 m stylem dowolnym.

Dodatkowo prezydent Tcze-
wa przyznał wyróżnienia 
specjalne dla:

– Andrzeja Majchrzyka 
– za mistrzostwo świata w kultu-
rystyce klasycznej

– Pawła Wszołka – za sporto-
wą promocję Tczewa

– Eugeniusza Kwiatkow-
skiego – za całoksztalt pracy tre-
nerskiej

– Zbigniewa Wojciechow-
skiego i Adama Galewskiego 
– za organizację imprezy Gryf 
Cup 2012.

Nagrodę specjalną (rzeczową) 
prezydenta Tczewa otrzymał Ma-
teusz Deptulski za osiągnięcia 
w radioorientacji sportowej.

M.M.

M
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Młodzieżowa Rada Miasta Tczew kadencji 
2012/2015 rozpoczęła działalność. Młodzi rad-
ni złożyli ślubowanie i wybrali prezydium.

sportowców i trenerów
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W 2012 r. spośród 9730 inter-
wencji, 4439 zostało zgło-

szonych przez mieszkańców, 2821 
przez operatorów monitoringu, 
a 2470 przez dyżurnych Komendy 
Powiatowej Policji w Tczewie. Aż 
blisko 500 razy strażnicy interwe-
niowali w sprawach dotyczących 
kradzieży sklepowych.

W 2012 r. strażnicy nałożyli 
2314 mandatów na łączną kwotę 
196 200 zł, skierowano 123 wnio-
ski o ukaranie do sądu. W ciągu 
roku 96 osób z upojeniem alkoho-
lowym przewieziono do pogotowia 
socjalnego w Elblągu (49) lub do 
miejsca zamieszkania (45). Naj-
więcej mandatów (1054) dotyczy-
ło wykroczeń przeciwko ustawie 
o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
i było to np. spożywanie alkoholu 
w miejscu niedozwolonym. 684 
mandaty nałożono za wykrocze-
nia przeciw bezpieczeństwu w ko-
munikacji (np. niezgodne z prze-
pisami parkowanie, zastawianie 
wjazdów, przechodzenie na czer-
wonym świetle), 263 mandaty 
dotyczyły wykroczeń przeciwko 
urządzeniom użytku publicznego, 
czyli m.in. aktom wandalizmu. 

W ciągu minionego roku 
Straż Miejska przeprowadziła 
1094 wspólnych patroli z policją 
i 70 z Służbą Ochrony Kolei. Pod-
czas wspólnych patroli udało się 
zatrzymać 15 osób poszukiwa-
nych przez policję.

2569 interwencji wynikało 
z obserwacji monitoringu. Straż 
Miejska wzbogaciła się niedawno 
o 16 nowoczesnych kamer reje-
strujących ulice Starego Miasta. 
Kamery te zakupiono w ramach 
projekty rewitalizacji Starego 
Miasta. Ich jakość zdecydowa-
nie przewyższa dotychczasowy 
sprzęt. Obecnie straż korzysta 
z 56 kamer. Nagrania te służą 
m.in. jako materiał dowodowy dla 
policji. W ubiegłym roku przeka-
zano policji 46 nagrań (dwa razy 

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

STRAŻ  MIEJSKA 
W TCZEWIE

Straż Miejska posumowała 2012 rok

BLISKO 10 TYSIĘCY INTERWENCJI
9730 interwencji odnotowała w 2012 r. Straż Miejska w Tczewie, to o ponad 3 tysiące więcej niż rok wcześniej. Zdaniem strażni-
ków, nie oznacza to, że Tczewie jest mniej bezpiecznie, ale coraz sprawniej działa system monitoringu, a mieszkańcy mają większe 
zaufanie do funkcjonariuszy i chętniej wybierają numer 986 prosząc o pomoc w sprawach porządku i bezpieczeństwa. 

więcej niż w 2011 r.), dotyczyły 
one m.in. kradzieży, kolizji drogo-
wych, aktów wandalizmu.

W 2012 r. udało się wyraźnie 
ograniczyć wywieszanie ogłoszeń 

w miejscach do tego niewyznaczo-
nych. Działania w tym kierunku 
prowadzone były przy udziale Wy-
działu Spraw Komunalnych UM 
oraz Zakładu Usług Komunal-
nych. W znacznym stopniu ogra-

ANDRZEJ JACHIMOWSKI
KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ

– W planach na 2013 rok mamy 
wyznaczenie 4 strażników tzw. 
dzielnicowych do realizacji zadań 
wynikających z Ustawy o Utrzy-
maniu Czystości i Porządku 
w Gminach oraz prawa miejsco-
wego. Dwóch dzielnicowych bę-
dzie pracować na osiedlu Sucho-
strzygi i Bajkowym oraz dwóch 
na Starym Mieście i Śródmie-
ściu. Funkcjonariusze ci będą 
ściśle i na co dzień współpraco-
wać z mieszkańcami, radami 
osiedli, wspólnotami mieszka-
niowymi, samorządowcami. Re-
alizację tego pilotażowego pro-
jektu rozpoczniemy w marcu. 
Zamierzamy też doprowadzić 
do zainstalowania na jednym ze 
skrzyżowań dróg , gdzie notuje 
się dużą liczbę kolizji i wypad-
ków drogowych – systemu mo-
nitorującego przejazd na czer-
wonym świetle. W ten sposób 
wspomożemy działania policji. 

niczono też przypadki niezgodne-
go z przepisami wyprowadzania 
psów bez smyczy i kagańca. Na 
właścicieli czworonogów nało-
żono 158 mandatów (na łącznie 
10 320 zł), z tego 115 na niezgod-
ne z przepisami wyprowadzanie 
psów oraz 42 za niesprzątanie po 
psach. 190 osób pouczono i skiero-
wano 8 wniosków o ukaranie do 
sądu. Do schroniska dla bezdom-
nych zwierząt przekazano 111 
informacji o bezpańskich psach, 
brak aktualnych szczepień prze-
ciwko wściekliźnie stwierdzono 
u 26 czworonogów.

Skazani z Aresztu Śledczego 
w Starogardzie Gdańskim w 2012 r.
zebrali z chodników, zieleńców 
i innych terenów łącznie 886 wor-
ków (120 litrowych każdy) różnego 
rodzaju odpadów (papiery, liście, 
butelki itp.). Ponadto pracowali przy 
usuwaniu skutków zimy, koszeniu 
terenów zielonych i nieużytków 
oraz inne różnego rodzaju pracach-
porządkowych na rzecz miasta.

W tczewskich szkołach od kilku 
lat realizowany jest program 
„W Tczewie ze Strażą Miejską 
bezpiecznie”. Celem programu 
jest dążenie do wychowania dzie-
ci i młodzieży w poszanowaniu 
prawa, nauczania ich jak uczyć 
się, pracować oraz spędzać wolny 
czas bezpiecznie. Program adre-
sowany jest do dzieci i młodzie-
ży szkolnej oraz ich opiekunów 
i wychowawców. Realizowany 
jest głównie w szkołach przy 
współpracy z innymi instytucja-
mi w zależności od potrzeb tych 
placówek. W 2012 r. odbyło się 27 
spotkań z pedagogami i 14 z dy-
rektorami szkół. Przeprowadzono 
618 kontroli miejsc związanych 
z przebywaniem młodzieży 
w czasie zajęć szkolnych. Z dziećmi 
i młodzieżą przeprowadzono 54 
spotkania w ramach programu 
profi laktyki, w których uczestni-
czyło łącznie 1529 osób. 

Planujemy też wzmożenie dzia-
łań w zakresie egzekwowania 
przepisów związanych ze sprzą-
taniem po psach, więcej kontroli 
miejsc zabaw dzieci i młodzieży, 
w okresie letnim – stałe moni-
torowanie stanu technicznego 
ogólnie dostępnych urządzeń za-
bawowych . Strażnicy będą zwra-
cać większą uwagę na wszelkie 
formy łamania przepisów prawa 
przez nieletnich, a w szczególności 
na przypadki – które stają się już 
normą czyli: wulgaryzowania, 
spożywania alkoholu, palenia pa-
pierosów itp.

NA TCZEWSKICH OSIEDLACH POJAWIĄ SIĘ DZIELNICOWI
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Kociewie

Ponadto nagrody przyznano 
Wiesławowi Brzoskowskiemu, 

Alinie Jeleń i Jolancie Steppun.
Nagroda „Kociewskie Pióro” 

przyznawana jest przez Towa-
rzystwo Społeczno-Kulturalne 
im. Małgorzaty Hillar od 2005 r. 
Z założenia otrzymują ją twórcy 
z Kociewia, działający na teranie 
Kociewia i dla Kociewia. Inicja-
torem nagrody był nieżyjący już 
Michał Spankowski. Co roku, 
z przerwą w roku 2009, odbywa 
się uroczysta gala, podczas któ-
rej nagradzani są ludzie pióra, 
kultury, dziennikarze, publicyści 
oraz działacze kultury w katego-
riach: literatura, publicystyka, 
oraz animacja kultury. Przyzna-
wana jest też nagroda za cało-
kształt działalności. Do tej pory 
(łącznie z nagrodami za 2012 r.) 
Kociewskimi Piórami wyróżnio-
no 64 osoby i instytucje. Autorem 
statuetki jest artysta ludowy 
Bernard Ossowski z Wirt.

W tym roku napłynęły 24 
wnioski o przyznanie nagrody od 
różnych stowarzyszeń i instytucji 
z całego Kociewia. Decyzją Kapi-
tuły „Kociewskiego Pióra”, której 
przewodniczył prof. Tadeusz 

Za działalność na rzecz regionu

TRZY KOCIEWSKIE PIÓRA DLA TCZEWA

Na igraszkach znalazły sie np. 
mosty tczewskie, Fabryka 

Sztuk, CKiS, TCSiR, Dukt Sam-
bora, kolejarskie tradycje Tczewa. 
Dodatkowo zakupione zostały 
trzy tzw. prezentatory, na któ-
rych wizytówki są eksponowane. 
Trafi ły już one do Lokalnej Or-
ganizacji Turystycznej Kociewie, 
Tczewskiego Centrum Sportu 
i Rekreacji oraz na Przystań, jesz-
cze w lutym pojawią się kolejne 
trzy, które umieszczone zostaną 
w Domu Przedsiębiorcy, Urzędzie 
Miejskim oraz Centrum Kultury 
i Sztuki. Wizytówki będą na bieżą-
co uzupełniane i tworzone nowe.

Podobnych w formie ulotek 
używa od kilkunastu lat cały 
świat. Podróżując po Europie czy 
Polsce w wielu miejscach można 
spotkać stojaki, plansze i wieszaki 
z podobnymi publikacjami. 

iGRASZKA to kartonik o wy-
miarach 5 na 10 cm. Na awersie 

TCZEWSKIE IGRASZKI DLA TURYSTÓW

Aż trzy spośród sześciu nagród „Kociewskie Pióro 2012” powędrowały do Tczewa. Otrzymali je: Fa-
bryka Sztuk, Tadeusz Wrycza oraz Józef Ziółkowski.

Linkner, podczas tegorocznej 
gali wyróżnienia otrzymali:
1.  W dziedzinie LITERATURA: 

Jolanta Steppun 
ze Starogardu Gdańskiego
Ponadto do nagrody nomino-

wani byli: Marek Biegalski – Sta-
rogard Gd., Bogdan Kruszona 
– Starogard Gd., Mateusz Brucki 
– Starogard Gd , Mieczysława 
Krzywińska – Kamierowo gm. 

Skarszewy, Regina Kotłowska 
– Frąca gm. Smętowo Graniczne.
2. W dziedzinie PUBLICYSTYKA: 

Wiesław Brzoskowski 
ze Skarszew
Do nagrody nominowani byli 

również: Krystyna Gierszewska 
– Lignowy Szlacheckie, Marek 
Kordowski – Tczew.
3.  W dziedzinie ANIMACJA 

KULTURY:

•  zespołowo: Fabryka Sztuk 
z Tczewa
Nominacje otrzymali również: 

Szkoła Filiarna w Bratwinie, 
Zespół Pieśni i Tańca „Modraki” 
z Pelplina, „Noc Bardów” – Sta-
rogard Gd., „Kawiarenka pod 
gwiazdami” – Starogard Gd.
•  indywidualnie: Alina Jeleń 

z miejscowości Koteże 
Do nagrody nominowani zosta-

li także: Ewa Jędrzejewska z Byto-
ni, Leszek Baczkowski z Franku, 
Alicja Słyszewska – Pelplin, Jerzy 
Kamiński z Barłożna.
4.  Za CAŁOKSZTAŁT 

DZIAŁALNOŚCI:
• Józef Ziółkowski z Tczewa
•  Tadeusz Wrycza z Tczewa.

Po raz pierwszy, dzięki marszał-
kowi województwa pomorskiego, 
oprócz statuetek, laureaci otrzy-
mali także nagrody pieniężne. 
Uroczysta gala wręczenia nagród 
odbyła się w Borzechowie. Uczest-
niczyli w nim m.in. senator RP 
Andrzej Grzyb oraz niej wie-
lu przedstawicieli samorządów 
z gmin kociewskich i wielu działa-
czy kultury naszego regionu. 

M. MYKOWSKA

grafi ka – ciekawe ujęcie, detal 
bądź plastyczne ujęcie tematu. Do 
tego hasło reklamowe – nierzadko 
zabawne, nietypowe, z użyciem 
gry słów. W dolnej części kolorowa 

falka, a na niej logo turystyczne 
regionu KOCIEWIE oraz miejsce 
na znak graficzny gestora atrak-
cji: herb samorządu czy logo pod-
miotu. Na rewersie krótki tekst 

opisujący atrakcję o funkcjach re-
klamowo-informacyjnych, mapka 
ze schematem lokalizacji, ramka 
z koordynatem GPS oraz stopka 
z danymi teleadresowymi desty-
nacji. U dołu numer katalogowy 
iGRASZKI. 

W ten sposób można przedsta-
wić prawie każde miejsce, a nawet 
osobę czy wydarzenie.

Pomysłodawcą i odpowiedzial-
nym za realizację jest zespół Biura 
Lokalnej Organizacji Turystycz-
nej KOCIEWIE. Szczegóły reali-
zacyjne można ustalić w bezpo-
średnim kontakcie z Biurem:

58 531 37 41, info@kociewie.eu
LOT Kociewie zaprasza 

wszystkich nie tylko instytucje, 
ale także podmioty prywatne, 
które w jakiś sposób przyczyniają 
się do rozwoju regionu do wspólnej 
inicjatywy wydania igraszki. Do 
tej pory zostało przygotowanych 
ok. 70 wzorów.

Tczewscy laureaci nagrody: Alicja Gajewska (dyrektor Fabryki 
Sztuk), Tadeusz Wrycza i Józef Ziółkowski

Urząd Miejski w Tczewie we współpracy z Lokalną Organizacją Turystyczną Kociewie wydał tzw. 
iGRASZKI, czyli wizytówki dotyczące interesujących miejsc oraz atrakcji turystycznych Tczewa.
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Dzień Tczewa – 30 stycz-
nia, to co roku okazja, 
aby wyróżnić tych, którzy 
najbardziej zasłużyli się 
dla miasta. Honorowym 
Obywatelem Tczewa 
został ks. Antoni Dunaj-
ski, Tczewianinem Roku 
2012 – Józef Ziółkowski, 
a Medal Pro Domo Trso-
viesi powędrował do Eu-
geniusza Markowicza.

Uroczystości rozpoczęły się mszą 
św. w intencji mieszkańców, któ-
ra odprawiona została w koście-
le pw. Podwyższenia Krzyża Św. 
Następnie w Centrum Kultury 
i Sztuki odbyła się uroczysta se-
sja Rady Miejskiej. 

Rozpoczęła ją Kantata 
o Tczewie w wykonaniu dzieci 
z Niepublicznego Przedszkola 
„Jarzębinka”. Przemówienie oko-
licznościowe wygłosił Kazimierz 
Ickiewicz – jak sam przyznał 
było to jego już dwudzieste prze-
mówienie z okazji Dnia Tczewa. 
Tym razem radny podjął rozwa-
żania o miłości Ojczyzny.

– Życie poza sferą wartości 
jest wegetacją – stwierdził K. Ic-
kiewicz. – Wśród wartości są ta-
kie, za które człowiek gotów jest 
oddać życie. Taką wartością jest 
ojczyzna. Świadectwem tego są 
np. groby polskich żołnierzy na 
cmentarzach całego świata, groby 
na których widnieją słowa: „Prze-
chodniu powiedz Polsce, żeśmy 
polegli wierni jej służbie”. 

Jak przekonywał radny, czło-
wiek nie może być tylko obywa-
telem świata czy Europy. Naj-
pierw jest obywatelstwo swojego 
ojczyźnianego środowiska, tego, 
w którym dorasta, dopiero potem 
idzie dalej i pamiętając o swoich 
korzeniach może stać się obywa-
telem świata.

Po przemówieniu wręczono 
pierwsze z wyróżnień. Honoro-
wym Obywatelem Tczewa zo-

Dzień Tczewa – wyróżnienia dla zasłużonych

KS. ANTONI DUNAJSKI – HONOROWYM OBYWATELE
JÓZEF ZIÓŁKOWSKI – TCZEWIANINEM ROKU 2012, 
EUGENIUSZ MARKOWICZ – KAWALEREM PRO DOM

stał ks. prałat Antoni Dunajski 
– za rozsławianie naszego miasta 
i regionu dokonaniami naukowy-
mi oraz pracą ewangelizacyjną. 

Ks. A. Dunajski od 1992 r. jest 
proboszczem parafii pw. Św. Józe-
fa w Tczewie. Pełni liczne funkcje 
w Kurii Biskupiej oraz jest wykła-
dowcą wyższych uczelni a także 
członkiem Komisji Episkopatu 
ds. Duszpasterstwa Akademic-
kiego. Naukowo współpracuje 
z zespołem polskich norwidologów, 
zwłaszcza z Instytutem Badań 
nad Twórczością Cypriana Nor-
wida KUL. Jest autorem sześciu 
książek, kilkudziesięciu artyku-
łów naukowych, kilkuset esejów, 
szkiców literackich, reportaży 
i kronikarskich notatek. Ma duży 
wkład w badania nad literaturą 
piękną, zwłaszcza nad twórczością 
Cypriana Kamila Norwida.

Laureatem Medalu „Pro 
Domo Trsoviensi” został Euge-
niusz Markowicz. Doceniono 
go za wieloletnią pracę społeczną 
w dziedzinie sportu szkolnego 
oraz wyróżniającą pracę trener-
sko-wychowawczą w lekkoatle-
tyce szkolnej promującej Tczew 
w kraju i za granicą.

Wyróżnienie przyznane zo-
stało na wniosek Powiatowego 
Centrum Sportu w Tczewie 
i po uzyskaniu pozytywnych 
opinii komisji Rady oraz Kapi-
tuły Medalu.

O ile o dwóch pierwszych wy-
różnieniach wiadomo było już 
wcześniej, gdyż wręczenie ich 
poprzedziły uchwały Rady Miej-
skiej, to niespodzianką jest zawsze 
przyznawany przez prezydenta 
miasta tytuł Tczewianina Roku. 

– Corocznie Prezydent Miasta 
Tczewa przyznaje nagrodę Tcze-
wianin Roku, podstawą do jej 
przyznania są działania na rzecz 
społeczności miasta przyczynia-
jące się do rozwoju społecznego, 
gospodarczego lub kulturalnego 
miasta – przypomniał Mirosław 
Augustyn, przewodniczący Rady 
Miejskiej. 

 – Bardzo trudno wyłonić jedną 
osobę, która najbardziej zasłużyła 
się dla Tczewa w minionym roku 

Eugeniusz Markowicz wpisuje się do Księgi kawalerów 
Pro Domo Trsoviensi

Honorowym Obywatelem Tczewa został 
ks. prałat Antoni Dunajski

Józef Ziółkowski odebrał statuetkę Tczewianina Roku 2012 
z rąk prezydenta Tczewa
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Dzień Tczewa

Niewiele osób w Tczewie zdaje so-
bie sprawę z tego, że kiedyś funk-
cjonował tu duży zakład piwowar-
ski. A mieścił się aż w kilkunastu 
budynkach przy ulicy Zamkowej 
i Podgórnej. Na wystawie odtworzo-
no browar na planszowej makiecie, 
wielu zwiedzających jest zasko-
czonych wielkością tego zakładu. 
Z ekspozycji dowiemy się nie tylko 
o historii tczewskiego browaru, ale 
o browarnictwie w ogóle. 

Wystawa przekonuje także 
o tym, że towarzyszący nam od kil-

EM TCZEWA, 

MO TRSOVIENSI

Wystawa Browarnictwo w Tczewie otwarta

NAWARZYLI PIWA! 

kuset lat złoty trunek to nie tylko 
przemysł – to tradycja związana 
z karczmami, a te kiedyś spełniały 
rolę miejsc publicznych, ośrodków 
społecznych, gdzie tętniło życie 
kulturalne, podejmowano ważne 
decyzje. Przykładem karczmy 
w Tczewie jest budynek przy ulicy 
Wojska Polskiego.

Plansze są wzbogacone cie-
kawymi grafi kami. Dowiemy 
się z nich sposobie produkcji, 
o pierwszych i najważniejszych 
„browarnikach”. Są też różno-

W Fabryce Sztuk można zwiedzać wystawę historyczną „Browarnictwo w Tczewie”, na której 
poznamy tradycje i dzieje „piwnej” gałęzi przemysłowej od średniowiecza po XX wiek. 

rodne eksponaty – pozyskane 
ze zbiorów prywatnych i innych 
muzeów wytłaczane butelki, por-
celanowe kapsle, skrzynki, kufle, 
etykiety, archiwalia i fotografi e. 
Są również dawne beczki, chmiel 
i meble związane z produkcja 
i spożywaniem piwa. Nie za-
brakło multimediów – są fi lmy, 
w tym zabawna produkcja z udzia-
łem pracowników Fabryki Sztuk 
w rolach głównych, realizowana 
na zamku w Gniewie.

Na pomysł tej oryginalnej wy-
stawy wpadł Dawid Fandre-
jewski – jak przyznał – na spa-
cerze idąc ulicą Zamkową obok 
budynku, który zachował się po 
dawnym browarze . To pierwsza 
wystawa, której komisarzem jest 
Fandrejewski.

Na uroczystym otwarciu wy-
stawy goście mogli spróbować, jak 
smakuje domowe piwo według 
przedwojennej receptury tczew-
skiego browaru, a dotarł do niej 
i odtworzył ją tczewianin Michał 
Dąbrowski, nauczyciel historii 
i członek Polskiego Stowarzysze-
nia Piwowarów Domowych. 

Wystawa o browarnictwie bę-
dzie czynna w Fabryce Sztuk do 
30 lipca.

(KIER)

Prezydent Mirosław Pobłocki i przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn otworzyli 
wystawę dość nietypowo

Podczas otwarcia wystawy można było dowiedzieć się jak 
w domowych warunkach nawarzyć sobie piwa

– powiedział Mirosław Pobłoc-
ki, prezydent Tczewa. – To dlate-
go, że w Tczewie bardzo dużo się 
dzieje i jest wiele osób, które swo-
im działaniem rozsławiają miasto 
w kraju i poza jego granicami. 

Do 5 stycznia 2013 roku 
wpłynęły 3 wnioski o przyznanie 
nagrody. Tczewianinem Roku 
2012 został Józef Ziółkowski 
– za działania przyczyniające się 
do rozwoju kulturalnego miasta, 
upowszechnianie historii i dzie-
dzictwa kulturowego oraz pro-
mocję Tczewa poprzez przygo-
towanie wystaw: „Z Forsterami 
i Cookiem na kraniec świata”, 
„160 lat kolei na ziemi tczew-
skiej”, „Jan Paweł II. Pelplin 
– Piaseczno – Watykan”, „Przy-
roda Kociewia”, „25-lecie parafi i 
św. Franciszka z Asyżu”,

Wystawy te zostały przygoto-
wane z wykorzystaniem najno-
wocześniejszych technik wysta-
wienniczych i multimedialnych. 
Przybliżyły one tczewianom oraz 
turystom historię naszego mia-
sta. Nagrodzony, był nie tylko 
pomysłodawcą, ale i autorem sce-
nariusza oraz większości filmów 
i zdjęć.

– To wystawy przygotowane 
z ogromnym profesjonalizmem, 
które spowodowały, że o Tczewie 
mówi się bardzo dużo. Tych eks-
pozycji zazdrości nam wiele mu-
zeów – powiedział prezydent.

Podczas uroczystej sesji wręczone 
zostały również Pierścienie Mech-
tyldy – wyróżnienia Rady Pro-
gramowej Kociewskiego Kantoru 
Edytorskiego. Pierścienie otrzy-
mali: Edward Zimmermann 
– w kategorii literatura, Michał 
Kargul – w kategorii publicysty-
ka i Regina Kotłowska za edu-
kację regionalną.

Uroczystości związane z Dniem 
Tczewa zakończyło otwarcie wy-
stawy historycznej „Browarnic-
two w Tczewie” w Fabryce Sztuk. 
Wystawę można oglądać do końca 
lipca br. 

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

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

Konsultacje i doradztwo:
• Konsultacje z zakresu poszukiwania fun-

duszy unijnych, możliwości ich pozyskania 
– Bożena Białas, w każdą 1 i 3 środę 
miesiąca, od 13:00 do 15:00, pok. 13

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

• Bezpłatne konsultacje prawne adwokat 
– Szymona Bubka, w każdą 2 i 4 środę 

Podatek od nieruchomości – 
„warszawskie stawki” nie u nas
W jednym z artykułów w lokalnej prasie 

przedstawiciele przedsiębiorców narze-
kali na „warszawskie stawki” uchwalone przez 
Radę Miejską w Tczewie. Postanowiliśmy 
zatem sprawdzić, jak kształtuje się wysokość 
podatku od nieruchomości na terenie naszego 
powiatu oraz w okolicy, a także w Warszawie.

Informujemy, że w 2013 roku obowiązuje 
uchwała zwalniającą od podatku od nieru-
chomości niektórych przedsiębiorców. Jest to 
oferta samorządu miasta Tczewa skierowana 
do inwestorów, mająca zachęcić do lokowania 
inwestycji i kapitału na terenie Tczewa.

Nowe przepisy zwolniły od podatku od 
nieruchomości grunty, budynki, budowle lub 
ich części zajęte na prowadzenie działalności 
gospodarczej na terenie miasta Tczewa przez 
przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pra-
cy w związku z realizacją nowej inwestycji.

Celem uchwały jest pobudzenie ożywienia 
gospodarczego, tj. utworzenie przychylnego 
klimatu dla przedsiębiorców realizujących in-
westycje, w wyniku których powstaną nowe 
miejsca pracy. Koszty wprowadzenia w życie 
uchwały, w postaci zmniejszenia wpływów do 
budżetu miasta z tytułu podatku od nierucho-
mości są trudne do oszacowania. Potencjalne 
korzyści z podjęcia tej uchwały są jednak o wie-
le większe ze względu na wpływy do budżetu 
miasta z tytułu udziałów w podatku CIT i PIT. 
Nowy przepis jest ważnym elementem w reali-
zacji polityki Samorządu Miasta Tczewa, skie-
rowanej na stworzenie silnego gospodarczego 
regionu.

Zwolnienie od podatku od nierucho-
mości przysługuje: przy spełnieniu łącz-
nie następujących warunków:
a)  nieposiadania zaległości z tytułu podatków 

i opłat lokalnych w dniu dokonania zgłosze-
nia oraz dodatkowo w ostatnim dniu mie-
siąca poprzedzającego miesiąc, od którego 
zacznie obowiązywać zwolnienie,

b)  rozpoczęcia nowej inwestycji w terminie do 
sześciu miesięcy, liczonego od dnia dokona-
nia zgłoszenia,

Rozpoczynamy cykl rozmów z przedsiębiorca-
mi funkcjonującymi w Inkubatorze Przedsię-

biorczości Domu Przedsiębiorcy w Tczewie. Do 
rozmowy zaprosiliśmy najmłodszą stażem firmę 
inkubowaną: PRO-POWER SP. Z O. O.
– Skąd pomysł na biznes?

– Ponad dziesięcioletnie doświadczenie w pro-
wadzeniu projektów inwestycyjnych skłoniło 
nas do podjęcia własnej inicjatywy. Jednak 
każdy dobry pomysł wymaga bodźca. W na-
szym przypadku były to planowane zmiany le-
gislacyjne w zakresie tzw. trójpaku energetycz-
nego. Zmiana przewiduje wyższe od obecnego 
wsparcie dla poszczególnych źródeł energii od-
nawialnej. Tym samym inwestycje w układy 
pozyskania „zielonej” energii np. z promienio-
wania słonecznego czy biogazu wystartują na-
gle i z dużą siłą. Każda z takich inwestycji wy-
magać będzie doświadczonego koordynatora… 
i tu pojawia się miejsce dla PRO-power.
– Czym zajmuje się wasza firma?

– Naszą podstawową usługą jest zarządzanie 
projektem. Działając w imieniu inwestora czuwa-
my nad poprawnym wykonaniem całego projek-
tu, w fazie przygotowania i realizacji inwestycji. 
Optymalizujemy wydatki, eliminujemy błędy, 
nadzorujemy przebieg prac. Poza wymiernymi 
korzyściami przy realizacji projektu, wsparcie 
ze strony PRO-power pozwala inwestorowi na 
prowadzenie dotychczasowej działalności, pozo-
stawiając sam proces inwestycyjny pod profesjo-
nalnym nadzorem. 
– Jak dowiedzieli się Państwo o inku-
batorze przedsiębiorczości i dlaczego 
właśnie to miejsce wybraliście dla swo-
jej firmy?

– Ofercie Domu Przedsiębiorcy przygląda-
liśmy się od chwili jego powstania. Atrakcyjne 
ceny wynajmu pomieszczeń, możliwość korzy-
stania z salki spotkań czy multimedialnej sali 
konferencyjnej to duże atuty dla startującej 
fi rmy. Ponadto współpraca z DP zapewnia 
nam lepszy kontakt z lokalnymi inicjatywami 
gospodarczymi i społecznymi. 
– Jakie są wasze plany na przyszłość?

– Obecnie pracujemy nad przygotowaniem 
inwestycji, które mogą okazać się kluczowymi  
projektami dla regionu. Regionu, który może 
stać się energetyczną „zieloną doliną”. 

Miejsce 
w woj. 
pomor-
skim:

Miejscowość:

Wysokość 
podatku od 
nieruchomo-
ści dla firm:

1. Gniew 17,86 zł
2. Lębork 18,23 zł
3. Chojnice 18,76 zł
4. Słupsk 19,60 zł
5. Nowy Dwór Gd. 20,00 zł
6. Człuchów 20,75 zł
7. Puck 21,00 zł
8. Kartuzy 21,00 zł
9. Malbork 21,37 zł
10. Bytów 21,71 zł
11. Kościerzyna 21,74 zł
12. Tczew 22,30 zł
13. Starogard Gd. 22,70 zł
14. Kwidzyn 22,82 zł
15. Sopot 22,82 zł
16. Gdańsk 22,82 zł
17. Gdynia 22,82 zł
18. Wejherowo 22,82 zł
19. Warszawa 22,82 zł

c)  zakończenia nowej inwestycji w okresie 
nieprzekraczającym 3 lat, liczonym od dnia 
rozpoczęcia realizacji inwestycji,

d)  utworzenia nowych miejsc pracy w okresie 
3 lat od zakończenia inwestycji.
Zwolnienie może być przyznane na 

okres maksymalnie:
a)  3 lat, jeżeli w wyniku inwestycji utworzono 

co najmniej 3 miejsca pracy,
b)  5 lat, jeżeli w wyniku inwestycji utworzono 

co najmniej 10 miejsc pracy,
c)  7 lat, jeżeli w wyniku inwestycji utworzono 

co najmniej 30 miejsc pracy.
Więcej informacji udzielają pracownicy Wy-

działu Budżetu i Podatków Urzędu Miejskiego 
w Tczewie.

Rozmowa z…

miesiąca, od 15:15 do 17:00, pok. 18 
• Krajowy System Usług – Punkt Konsul-

tacyjny dla biznesu, w każdy od 9:00 do 
13:00, pok. 18 

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

• Biznes na obcasach – spotkania w każdy 
drugi wtorek miesiąca.

Terminy i godziny spotkań i konsultacji 
mogą ulegać zmianom, dane kontaktowe 
do naszych doradców i konsultantów znajdą 
Państwo na naszej stronie.
Zachęcamy do zgłaszania swoich adresów e-mail, 
na które mogą Państwo otrzymywać bieżące in-
formacje poprzez bezpłatny newsletter Domu 
Przedsiębiorcy – więcej o naszej ofercie znajdą 
Państwo na stronie: www.dp.tczew.pl
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Wokół nas

Prezydent Tczewa nagro-
dził zwycięzców konkursu 
na „Najładniejszy wystrój 
świąteczny”. W konkursie 
ogłoszonym już po raz drugi, 
wzięły udział 23 osoby.

Konkurs odbywał się w trzech 
kategoriach: balkony, domki jed-
norodzinne i witryny sklepowe. 
Komisja obejrzała zgłoszone do 
konkursu miejsca już w pierwszej 
połowie stycznia, a werdykt ogło-
szony został podczas spotkania 
w Urzędzie Miejskim – 14 lute-
go. Nagrody laureatom wręczał 
Zenon Drewa, wiceprezydent 
Tczewa. Laureaci trzech pierw-
szych miejsc otrzymali nagrody 
fi nansowe, a pozostali uczestnicy 
konkursu – upominki.

WYNIKI KONKURSU:

w kategorii budynków wielo-
mieszkaniowych – balkony

I miejsce – Roman Dubiela 
– ul. Saperska 11

I miejsce – Lech Nagórski 
– ul. Rokicka 20C

II miejsce – Anna Kiszel, Łukasz 
Kowalczuk – ul. Saperska 11

II miejsce – Jerzy Kiszel 
– ul. Saperska 11

III miejsce  – Stanisław Neumann 
– ul. Armii Krajowej 61C

III miejsce – Ewa Klinkosz 
– ul. Czyżykowska 65

III miejsce – Honorata, Rafał Wi-
śniewscy – ul. Jasia i Małgosi 2B

III miejsce – Marcin Bałut 
– ul. Jasia i Małgosi 6A

III miejsce – Michał Urbański 
– ul. Paderewskiego 18

w kategorii budynków 
jednorodzinnych

II miejsce – Sylwia, Rafał Górscy 
– ul. Ceglarska  

II miejsce – Bożena Żywiecka 
– ul. Szewczyka Dratewki  

w kategorii witryny sklepowe
I miejsce – Kwiaciarnia NATALIA 

– ul. Czyżykowska 36 
III miejsce – Galeria SYLWIA 

ul. Mickiewicza 
M.M.

15 par małżeńskich świętowa-
ło jubileusze 50, 55 i 60-lecia 
pożycia małżeńskiego. Uro-
czystość odbyła się 6 lutego 
w tczewskim Urzędzie Stanu 
Cywilnego.

Jubilatom towarzyszyły rodziny 
i przyjaciele. Prezydent Tczewa 
wręczył medal prezydenta RP za 
długoletnie pozycie małżeńskie 
– Reginie i Ryszardowi Zie-
mannom obchodzącym jubileusz 
50-lecia, a wszyscy jubilaci otrzy-
mali nagrody samorządu miasta 
Tczewa. Nagrody te przyznawane 
są, na podstawie uchwały Rady 
Miejskiej z 2006 roku, tym jubila-
tom, którzy obchodzą jubileusz 50, 
55, 60, 65-lecia pożycia małżeńskie-
go. Przed kilkoma laty była nawet 
para obchodząca jubileusz 70-lecia.
Prezydent Mirosław Pobłocki 
życzył jubilatom nieustającej mi-
łości, dobrego zdrowia i kolejnych 
jubileuszy. Gratulacje seniorom 
złożyła też Zofi a Drozdowska, 
zastępca kierownika USC.

Jubilaci nie kryli zadowolenia 
z otrzymanych nagród. Dla wielu 
emerytów to znaczące wsparcie 
i godne uhonorowanie ich rocznicy.

– Miasto Tczew wyróżnia się 
przekazując jubilatom nagrody. 
Inne miasta powinny brać z nas 
przykład – powiedział Jerzy 
Sierocki, który wraz z żoną 
Władysławą świętował 55-lecie 
małżeństwa. – Nagrodę wydamy 
zapewne na codzienne potrzeby, 
np. na opłaty za gaz, za który pła-
cimy bardzo dużo. Cieszymy się, 

W wyniku dokonanej oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert, w dniu 28 stycznia 2013 r. Komisja 
Oceniająca przedstawiła propozycję wysokości dotacji na realizację przedmiotowego zadania (tab. nr 1), którą 
następnie zatwierdził Prezydent Miasta Tczewa.

„Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych 
i pomiarowych oraz badań stanu środowiska a także systemów pomiarowych oraz badań stanu środowiska, 
a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła”, obejmującego prowadzenie w 2013 r. monitoringu at-
mosfery na terenie Tczewa w automatycznych stacjach pomiarowych, zgodnie z wymaganiami Państwowego 
Monitoringu Środowiska. 

rozdział 90019 § 2810 kwota zaplanowana : 80.000,00 zł rozdysponowana 80.000,00 zł

podmiot – organizacja 
pozarządowa nazwa zadania

termin 
realizacji 
zadania

koszt 
całkowity 
zadania 

kwota 
oczekiwana

kwota zaak-
ceptowana

przez 
Prezydenta

uwagi

Fundacja Agencja Re-
gionalnego Monitoringu 
Atmosfery Aglomeracji 
Gdańskiej 80-243 Gdańsk, 
ul. Brzozowa 15A

Wspomaganie 
realizacji zadań 

państwowego mo-
nitoringu środo-

wiska oraz badań 
stanu środowiska 

styczeń 
– grudzień 

2013 r.
103.100,00 zł 80.000,00 zł 80.000,00 zł -

RAZEM 103.100,00 zł 80.000,00 zł 80.000,00 zł -

JUBILACI ŚWIĘTOWALI 

że samorząd Tczewa docenia ludzi 
starszych.

Państwo Sieroccy doczekali się 
10 wnucząt i 8 prawnucząt.

Podobnego zdania jest Zdzisław 
Kaczorowski. – Dla mnie jest to 
nagroda znacząca – to taka dodat-
kowa emerytura – stwierdził jubilat. 
– W budżecie miasta ta kwota za-
pewne niewiele znaczy, ale dla ludzi 
starszych, emerytów to naprawdę 
wspaniały i potrzebny prezent.. 

Gratulacje z okazji długoletniego po-
życia otrzymały następujące pary 
(nie wszystkim udało się przybyć do 
USC, ale ci, których nie było, odbio-
rą nagrody w innym terminie):

z okazji 60-lecia 
pożycia małżeńskiego

–  Anna i Bronisław Widźgowscy
–  Gertruda i Tadeusz Stawscy

z okazji 55-lecia 
pożycia małżeńskiego

–  Beniamina i Albert 
Berwaldowie

–  Helena i Stanisław Grochoccy
–  Irena i Ryszard Machalscy
–  Jadwiga i Stanisław Kreftowie
–  Teresa i Ignacy Migaczowie
–  Irena i Zdzisław Kaczorowscy
–  Ludwika i Andrzej Murawieccy
–  Jadwiga i Władysław Kleinowie
–  Stefania i Jerzy Grochoccy
–  Władysława i Jerzy Sieroccy
–  Zbigniewa i Jerzy Szrederowie

z okazji 50-lecia 
pożycia małżeńskiego

–  Elżbieta i Franciszek 
Wojciechowscy

– Regina i Ryszard 
Ziemannowie.

M.M.

NAGRODY 
ZA NAJPIĘKNIEJSZY 
WYSTRÓJ ŚWIĄTECZNY

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Z PRZEPROWADZONEGO KONKURSU 
OFERT NA ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA 
I GOSPODARKI WODNEJ NALEŻĄCYCH DO OBSZARU TEMATYCZNEGO 
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SPORTOWA SZKOŁA 
PODSTAWOWA NR 2
z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Bohaterów Westerplatte

ul. Gdańska 2
tel./fax 58 777-2-888, 58 777-29-81
ssp2tczew1@wp.pl, 
ssp2tczew2@wp.pl
www.ssp2tczew.superszkolna.pl
dyrektor: Robert Kraska

 liczba uczniów: 564
 liczba oddziałów: 26
 klasy profilowane: pływacka
 zajęcia pozalekcyjne:

• klasy I-III – zajęcia logope-
dyczne, zajęcia wyrównawcze, 
koło matematyczne, terapia 
pedagogiczna, zajęcia rewali-
dacyjne, koło języka angiel-
skiego, terapia zajęciowa – in-
tegracja sensoryczna, zajęcia 
logopedyczne, kształtowanie 
zainteresowań czytelniczych, 
gry i zabawy logiczne, ćwi-
czenia grafomotoryczne, koło 
języka niemieckiego, taniec 
towarzyski.

• klasy IV-VI – rewalidacja, 
terapia pedagogiczna, koło 
turystyczno-krajoznawcze, 
koło szachowe, koło dzienni-
karskie, koło języka niemiec-
kiego, zajęcia wyrównawcze, 
koło przyrodnicze, koło 
filatelistyczne, koło bezpie-
czeństwo ruchu drogowego, 
koło przyrodniczo-ekologiczne, 
koło języka angielskiego, teatr 
kukiełkowy, taniec towarzy-
ski, zajęcia taneczno-ruchowe, 
koło polonistyczne z elemen-
tami teatru, koło teatralne, 
pływanie, piłka nożna, koło 
matematyczne, koło przyjaciół 
biblioteki, koło plastyczne, 
koło muzyczne w języku 
niemieckim, zajęcia artystycz-
ne – papieroplastyka, chór 
szkolny, koło sportowe, koło 
informatyczne, koło biblijne, 
nauka gry na gitarze.

W soboty w godz.11.00-12.00 
szkoła organizuje dla dzieci 
5 i 6-letnich bezpłatne za-
jęcia rozwijające (sportowe, 

WYBIERAMY SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ 
Tczewskie szkoły podstawowe i gimnazja już rozpoczynają zapisy uczniów na kolejny rok szkolny. 
Wiele z nich, aby przybliżyć uczniom i rodzicom swoją ofertę, organizuje dni otwarte. To okazja, 
aby zobaczyć szkolne pomieszczenia, sprawdzić, w jakich warunkach pracują uczniowie i z jakich 
zajęć dodatkowych mogą skorzystać. To także możliwość poznania nauczycieli. Poniżej prezentu-
jemy „w pigułce” ofertę szkół podstawowych i gimnazjalnych naszego miasta.

SZKOŁY PODSTAWOWE

plastyczne, językowe, ruchowe 
itp.). Dzięki uczestnictwu 
w zajęciach dzieci mają okazję 
poprzez atrakcyjną formę za-
bawy rozwijać swoje zdolności 
i umiejętności, a jednocześnie 
przekonać się, że szkoła jest 
miejscem miłym, ciekawym 
i bezpiecznym. 

średni wynik testu szóstokla-
sistów w 2012 r.: 20,09*

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5
im. Adama Mickiewicza

ul. Obr. Westerplatte 18
tel./fax 58 531-35-27
sekretariat.sp5@wp.pl
www.sp5tczew.superszkolna.pl
dyrektor: Gabriela Makać 

 liczba uczniów: 462
 liczba oddziałów: 18
 zajęcia pozalekcyjne:

• klasy I-III – koła zainte-
resowań i przedmiotowe, 
zajęcia wyrównawcze, 
terapia pedagogiczna, 
terapia logopedyczna, zajęcia 
socjoterapeutyczne,

• klasy IV-VI – koła zainte-
resowań i przedmiotowe, 
np. matematyczne, języka 
angielskiego, dziennikar-
skie, teatralne, przyrodni-
cze, chór „Tęczowe nutki”, 
szkółka gitarowa , UKS 
„Piątka”, zajęcia wyrównaw-
cze, terapia pedagogiczna, 
terapia logopedyczna, zajęcia 
socjoterapeutyczne,

średni wynik testu szóstokla-
sistów w 2012: 18,62*

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7
im. Stanisława Staszica

ul. Stoczniowców 15A
tel./fax 58 531-35-06
sp7tczew@tcz.pl
www.sp7.tcz.pl
dyrektor: Jan Kur

 liczba uczniów: 261
 liczba oddziałów: 14
 zajęcia pozalekcyjne:

• klasy I-III – wyrównywanie 
wiedzy, terapia pedagogicz-
na, rewalidacja, warsztaty 
plastyczne, kółko ekologiczne, 
gimnastyka korekcyjna;

• klasy IV-VI – praca z 
uczniem zdolnym, koło mate-
matyczne, koło teatralne, koło 
redakcyjne, klub przyjaciół bi-
blioteki, zajęcia sportowe, zaję-
cia socjoterapeutyczne, chórek 
szkolny, kółko taneczne, koło 
regionalno-historyczne , koło 
przyrodnicze, koło warcabowe, 
kółko szachowe, koło liturgicz-
ne, zajęcia z pierwszej pomocy, 
kółko komunikacyjne, język 
angielski.

średni wynik testu szóstokla-
sistów w 2012 r.: 19,98*

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 
im. św. Wojciecha w Tczewie

ul. Armii Krajowej 70
tel./ fax 58 531 65 19 
sp8.tczew@interia.pl
www.sp8tczew.superszkolna.pl
dyrektor: Bożena Dudzińska

 liczba uczniów: 378
 liczba oddziałów: 16
 zajęcia pozalekcyjne:

• klasy I-III – terapia pedago-
giczna, zajęcia wspomagające 
rozwój dziecka w wieku szkol-
nym, zespoły wyrównawcze z 
edukacji polonistycznej, zespoły 
wyrównawcze z edukacji ma-
tematycznej, koło plastyczne, 
koło plastyczno-dekoratorskie, 
wiem więcej – zajęcia rozwijają-
ce z uczniem zdolnym 

• klasy IV-VI – terapia pedago-
giczna, koło języka niemiec-
kiego, koło informatyczne, 
zajęcia wyrównawcze z języka 
polskiego, zajęcia wyrównaw-
cze z matematyki, wychowa-
nie do życia w rodzinie, zajęcia 
przygotowujące uczniów do 
sprawdzianu z języka polskie-
go, zajęcia przygotowujące 
uczniów do sprawdzianu z 
matematyki, zajęcia sporto-
we i rekreacyjne, SKS, klub 

przyrodnika-podróżnika (koło 
przyrodnicze), koło teatralne, 
koło teatralno-językowe (j. an-
gielski), robótki ręczne – koło 
umiejętności technicznych, 
koło przyjaciół biblioteki, koło 
rozwijające zainteresowania 
religijne, koło fletowe.

średni wynik testu szóstokla-
sistów w 2012 r.: 21,18*

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10
z Oddziałami Integracyjnymi 
im. płk. Stanisława Dąbka 
ul. M. Konopnickiej 11
tel./fax (58) 531-17-07
sp10tczew@wp.pl
www.sp10tczew.edupage.org
dyrektor: Wojciech Borzyszkowski

 liczba uczniów: 765
 liczba oddziałów: 34
 klasy profilowane: 
sportowa, rozszerzony język 
niemiecki, integracyjne
 zajęcia pozalekcyjne :

• klasy I-III – terapia zajęcio-
wa, terapia pedagogiczna, 
chór szkolny, koło plastyczne, 
gimnastyka korekcyjna, 
koło matematyczne, zajęcia 
ekologiczne, zajęcia wyrów-
nawcze, rewalidacja, zajęcia 
poszerzające wiedzę religijną, 
koło artystyczne, koło regio-
nalne „Samborowe Dzieci”, 
zajęcia logopedyczne, nauka 
pływania

• klasy IV-VI – terapia zaję-
ciowa, terapia pedagogiczna, 
chór szkolny, koło plastyczne, 
koło matematyczne, gim-
nastyka korekcyjna, koło 
języka niemieckiego, zajęcia 
ekologiczne, rewalidacja, koło 
artystyczne, koło historyczne, 
koło europejskie, koło języka 
angielskiego, logopeda, nauka 
pływania, koło komunikacyj-
ne, koło informatyczne, koło 
polonistyczne , koło matema-
tyczne. Szkoła posiada BUS 
dowożący uczniów niepełno-
sprawnych.

średni wynik testu szóstokla-
sistów w 2012 r.: 22,49*
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I GIMNAZJALNĄ
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 
im Mikołaja Kopernika

ul. Saperska 12
tel./fax 58 531-59-52
sp11tczew@wp.pl
www.sp11tczew.pl
dyrektor: Marek Trzciński

 liczba uczniów: 853 
 liczba oddziałów: 33
 zajęcia pozalekcyjne:

• klasy I-III – koło j. angiel-
skiego, koło szachowe, koło 
plastyczne, koło redakcyjne, 
koło sportowe, gry i zabawy 
świetlicowe, zajęcia wyrów-
nawcze,, spotkania 
z książką, logopedia, 
terapia pedagogiczna

• klasy IV-VI – koło sportowe, 
koło redakcyjne, koło przy-
rodnicze, koło j. angielskiego, 
koło matematyczne, koło 
religijne, zajęcia wyrównaw-
cze, koło plastyczne, koło 
sportowe, logopedia, terapia 

pedagogiczna, koło muzyczne, 
koło taneczne, koło historycz-
ne, koło przyrodnicze, koło 
szachowe, moje hobby – ko-
nie/koło turystyki aktywnej, 
wychowanie komunikacyjne 
– przygotowanie do egzami-
nu na kartę rowerową, koło 
języka polskiego

średni wynik testu szóstokla-
sistów w 2012 r.: 25,16*

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 
im. Bronisława Malinowskiego

ul. Topolowa 23, 83-110 Tczew
tel./fax 58 531-60-70, 58 532-63-81
e-mail: sekretariat@sp12tczew.pl
www.sp12tczew.pl
dyrektor: Lidia Wasielewska

 liczba uczniów: 1077 
 liczba oddziałów: 42
 klasy profilowane: klasy 
sportowe 
 język angielski (w kl. I-VI 
– podział na grupy 
wg zaawansowania)

 zajęcia lekcyjne w godzinach 
8.00-14.20
 opieka: pedagoga, logopedy, 
psychologa i pielęgniarki 
szkolnej,
 zajęcia gimnastyki korek-
cyjnej dla dzieci z wadami 
postawy,
 realizacja programów: 
Szklanka mleka, Owoce w 
szkole, Śniadanie daje moc, 
Zapobieganie nadwadze i 
otyłości oraz chorobom prze-
wlekłym.

 zajęcia pozalekcyjne:
• klasy I-III 
 koła przedmiotowe: mate-
matyczne, przyrodnicze, 
polonistyczne, j. angielskiego
 koła artystyczne: plastycz-
ne, taneczne, chór szkolny, 
teatralne, gry na dzwonkach, 
muzyczno-rytmiczne
 koła zainteresowań: szachowe, 
europejskie, sportowe
 zajęcia dydaktyczno-wyrów-
nawcze, terapia pedagogiczna, 
zajęcia logopedyczne, 

• klasy IV-VI
 zajęcia dydaktyczno-wyrów-
nawcze z j. polskiego, matema-
tyki i j. angielskiego,
 koła przedmiotowe: koło 
polonistyczne, koło historyczne, 
koło matematyczne, koło j. an-
gielskiego, koło przyrodnicze,
 koła zainteresowań: koło re-
dakcyjne, koło informatyczne, 
koło regionalne, koło szachowe, 
 koła artystyczne: teatralne, 
teatralne w j. angielskim, 
kabaret „Milimetr”, zespół 
muzyczny Duodecyma, koło 
gitarowe, koło plastyczne, koło 
dziewiarskie, koło „Szalonych 
Robótek Ręcznych”,
  zajęcia sportowo-rekreacyjne, 
aerobic, basen, 
 Klub Młodych Odkrywców 
Świata, Klub Ciekawych 
Świata

średni wynik testu szóstokla-
sistów w 2012 r.: 25,65*

* Maksymalny wynik testu 
szóstoklasistów: 40 pkt.

GIMNAZJUM NR 1 
im. gen. J.H. Dąbrowskiego

ul. Czyżykowska 69
tel./fax 58 531-17-63
gim1.tczew@wp.pl
www. gim1.tczew.pl
dyrektor: Tadeusz Dzwonkowski

 liczba uczniów: 632
 liczba oddziałów: 24
 klasy profilowane: 
j. angielski rozszerzony, 
j. niemiecki rozszerzony
 zajęcia pozalekcyjne: 
koło plastyczne, koło mu-
zyczne, koło dziennikarskie, 
koło teatralne, koło infor-
matyczne, koło techniczne, 
koło wolontariatu, koło 
czytelnicze

Średnie wyniki egzaminu 
trzecioklasistów w 2012 r.:

 część humanistyczna – 59,9%
 część polonistyczna – 63,5 %
 część przyrodnicza – 50,2%
 część matematyczna – 46,7%
 część językowa – j.angielski 
(podstawowy) – 75,0%
 j.angielski 
(rozszerzony) – 61,0%
 j.niemiecki 
(podstawowy) –59,7%
 j.niemiecki 
(rozszerzony) – 30,6%

SZKOŁY GIMNAZJALNE

GIMNAZJUM NR 2 
im. mjra H. Sucharskiego

ul. Południowa 6
tel./fax 531-50-19
list.gim2tczew@gmail.com
www.gim2tczew.superszkolna.pl
dyrektor: Piotr Przybylak

 liczba uczniów: 258
 liczba oddziałów: 12
 klasy profilowane: sportowe 
– pływackie, terapeutyczna
 zajęcia pozalekcyjne: koło 
regionalne, koło sportowe, 
koło plastyczne, koło infor-
matyczne, koło biologiczno-
ekologiczne, koło historyczne, 
koło europejskie, koło che-
miczne, koło teatralne, koło 
biblijne, koło sceniczno-wo-
kalne, koło bezpieczeństwa 
ruchu drogowego

Średnie wyniki egzaminu 
trzecioklasistów w 2012 r.:

 część historyczna – 47,8%
 część polonistyczna – 46,4%
 część przyrodnicza – 40,9%
 część matematyczna – 31,7%
 część językowa – j. angielski 
(podstawowy) – 46,2%
 j. angielski 
(rozszerzony) – 21,5%
 j. niemiecki (podstawowy) – 41,5%
 j. niemiecki (rozszerzony) – 20,1%

GIMNAZJUM NR 3 
im. Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego 

ul. Władysława Jagiełły 8
tel. / fax. 58 532-60-28
gim3tczew@neostrada.pl
www.gim3tczew.superszkolna.pl
dyrektor: Tomasz Szulc

 liczba uczniów: 680
 liczba oddziałów: 27
 klasy profilowane: piłka 
ręczna, język angielski
 zajęcia pozalekcyjne: koło 
polonistyczne, koło matema-
tyczne, koło biologiczne, koło 
chemiczne, koło fizyczne, koło 
geograficzne, koło taneczne, 
koło teatralne, koło orgiami, 
koło plastyczne, koło sportowe, 
koło ewangelizacyjne

Średnie wyniki egzaminu 
trzecioklasistów w 2012 r.:

 część historyczna – 56,3%
 część polonistyczna – 63,9%
 część przyrodnicza – 49,9%
 część matematyczna – 45,3%
 część językowa – j. angielski 
(podstawowy) – 62,4%
 j. angielski 
(rozszerzony) – 47,3%
 j. niemiecki (podstawowy) – 53,2%
 j. niemiecki 
(rozszerzony) – 35%

PUBLICZNE KATOLICKIE 
GIMNAZJUM W TCZEWIE

ul. Wodna 6
tel./fax 58 531-36-09
zsk.tczew@gmail.com
www.katolik.tczew.pl
dyrektor: ks. Krzysztof Niemczyk

 liczba uczniów: 276
 liczba oddziałów: 11
 zajęcia pozalekcyjne 
w ramach projektu EFS 
„Nowoczesna edukacja”: 
robotyka i ICT, szkolna grupa 
taneczna, koszykówka, siat-
kówka, piłka nożna, basen, 
wokalno-instrumentalne 
(Zespół Deesis), teatralne, 
polonistyczne, dziennikarskie 
i fotograficzno-filmowe, przy-
rodnicze, wiedzy patriotycznej, 
matematyczno-fizyczne, astro-
nomiczne, architektoniczne, 
inteligencja w terenie

Średnie wyniki egzaminu 
trzecioklasistów w 2012 r.:

 część polonistyczna – 81,5%
 część historyczna – 79,2%
 część matematyczna – 80,4%
 część przyrodnicza – 63,1%
 j. angielski (podstawowy)  – 86.0%
 j. angielski (rozszerzony) – 82,3%
 j. niemiecki (podstawowy)  – 87,6%
 j. niemiecki (rozszerzony) – 73,3%.
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Urząd Miejski w Tczewie – Wydział Spraw Komunalnych
tel./fax (058)  531 76 41, www.pee.tczew.pl, e-mail: pee@um.tczew.pl
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tel./fax (058)  531 76 41, www.pee.tczew.pl, e-mail: pee@um.tczew.pl



Luty 2013 • PANORAMA MIASTA • www. wrotatczewa.pl • www.bip.tczew.pl
18 • Historia

„(…) Pan Maciejewski, właści-
ciel najbardziej wyróżniającego 
się na Rynku1 sklepu z „bława-
tami” oraz „Bazaru”2 prowa-
dzonego przez skoligaconego 
z nim panem Synakiem, na-
leżał niewątpliwie do jednego 
z najbardziej zamożnych, ale 
również najbardziej szanowa-
nych obywateli Tczewa. Pocho-
dził z Wielkopolski, do swojej 
pozycji doszedł pracą, nie obno-
sił się ze swoją zamożnością, był 
wielkim patriotą i praktykują-
cym katolikiem, zaangażowa-
nym w działalność charytatyw-
ną. Żoną pana Władysława była 
pani Teodozja. Mieli sześcioro 
dzieci: Adama, Marylę, Andrze-
ja, Michała, Elżbietą (Biedulę) 
i najmłodszego Macieja, mojego 
rówieśnika i kolegę zabaw. Byli 
wspaniałą, kochającą się rodzi-
ną. Ich dom znajdował się przy 
ul. Hallera3. Na zapleczu był 
piękny i zadbany ogród (dziś po 
nim nie ma śladu). 

Z rodziną Maciejewskich łą-
czyła nas bliska przyjaźń. Prze-
szkodą nie była różnica sytuacji 
materialnej obu rodzin. Pani 
Teodozja była prezeską odgry-
wającego na Pomorzu ważną rolę 
Katolickiego Stowarzyszenia Ko-
biet, zaś moja matka sekretarką 
tegoż Stowarzyszenia (nomina-
cje na te stanowiska były nada-
ne przez biskupa chełmińskiego 
w Pelplinie ks. Wojciecha Oko-
niewskiego). Moja siostra cho-
dziła do gimnazjum żeńskiego 
i przyjaźniła się z Marylą, mój 
brat przyjaźnił się ze swoim ró-
wieśnikiem Andrzejem.

Naszedł 1 września 1939 
roku. Maciejewscy, z wyjątkiem 
powołanego do wojska Adama, 
zostali wyrzuceni ze swojego 
domu przy ulicy Hallera, a na-
stępnie wraz z dziesiątkami 
mieszkańców Tczewa wywiezie-
ni do obozu na zamku w Gnie-
wie. Ojciec, pan Władysław, 

MACIEJEWSCY
Wspomnienia są ważnym źródłem historycznym, które należy gromadzić i udostępniać 
jak najliczniejszemu gronu. Dzięki nim możemy wzbogacić wiedzę na temat historii lo-
kalnej dotyczącej np. określonej rodziny. Z tego względu przytaczamy list pana Andrzeja 
Władyki z Warszawy, który w odpowiedzi na nasz cykl artykułów historycznych przywo-
łuje wspomnienia o rodzinie przedwojennego kupca Władysława Maciejewskiego. Tekst 
uzupełniliśmy o przypisy rzeczowe i wzbogaciliśmy ilustracjami. 

został wkrótce zabrany stam-
tąd do obozu koncentracyjnego 
w Stutthofi e, a potem do Da-
chau, gdzie zginął4. Pozostałą 
część rodziny deportowano do 
Generalnej Guberni, gdzie zna-
lazła schronienie w Warszawie. 
Wojenne losy rodziny Macie-
jewskich były tragiczne. Poza 
ojcem, który jak już wspomnia-
łem, zginął w niemieckim obozie 
koncentracyjnym, życie straciło 
trzech synów: Adam zginął we 
wrześniu w bitwie z Niemcami 
pod Iłżą, Michał w Powstaniu 
Warszawskim, Maciej, który 
również walczył w powstaniu, 
zaginął bez śladu5. Prowadzone 
przez matkę z największą de-
terminacją jego poszukiwania 
okazały się daremne. Andrzej 

znalazł się w Anglii. W Polsce 
pozostały z matką dwie córki 
– Maryla i Elżbieta. Ta ostat-
nia po wojnie mieszkała przez 
pewien czas w jednym pokoju 
w ich domu przy ul. Hallera, 
do którego zakwaterowano licz-
nych lokatorów. Po wyjściu za 
mąż za syna tczewskiego leka-
rza Piełowskiego, przeniosła się 
do Trójmiasta. Pani Teodozja 
Maciejewska i najstarsza córka 
Maryla Niemiec pochowane są 
na warszawskim cmentarzu 
w Wawrzyszewie. Tam również 
znajduje się symboliczny grób 
ojca i trzech synów.

Napisałem powyższe wspomnie-
nie, uważając, że należy zachować 
pamięć o martyrologii mieszkań-

ców Tczew, miasta, które poniosło 
bolesne straty w ludziach w cza-
sie ostatniej wojny. Losy rodziny 
Maciejewskich zasługują na ich 
upamiętnienie”. 

ANDRZEJ WŁADYKA

Rodzina Maciejewskich w Tczewie, połowa lat trzydziestych XX wieku. Siedzą od lewej: 
Andrzej, Teodozja, Władysław, Adam. Stoją od lewej: Maciej, Wanda (żona Adama), Michał, 
Maria i Elżbieta
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PRZYPISY:
1 –  obecnie plac Hallera 16
2 – obecnie plac Hallera 6
3 –  obecnie ul. Obrońców Westerplatte
4 –  Józef Golicki w „Albumie tczew-

skim lata 1900-1945. Rody i rodzi-
ny tczewskie” (Tczew, 1999, s. 83) 
podaje, że Władysław Maciejewski 
przebywał najpierw na terenie 
tczewskich koszar, a potem w obo-
zach zagłady. Zmarł w październiku 
1940 roku w Mauthausen-Gusen.

5 –  Józef Golicki ww. publikacji podaje, 
że Michał i Maciej Maciejewscy po 
powstaniu zginęli w obozie koncen-
tracyjnym. 
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CENTRUM KULTURY I SZTUKI ZAPRASZA „DZIECKO W FOTOGRAFII” – 
DO 5 MARCA W BIBLIOTECE

Jeszcze do 5 marca br. w Biblio-
tece Głównej przy ul. J. Dą-

browskiego 6 można zwiedzać 
wystawę „Dziecko w fotografi i”, 
na którą złożyło się ponad 100 
zdjęć przedstawiających dzieci 
w różnym wieku, w różnych 
okolicznościach i miejscach. Naj-
starsze fotografi e datowane na 
koniec XIX i początek XX wie-
ku zostały wykonane w atelier. 
Na nieco młodszych zdjęciach 
widać małych bohaterów na 
spacerze, w szkole, przedszkolu, 
podczas zabawy, uroczystości 
rodzinnych czy kościelnych. 
Przeważnie określone jest imię 
i nazwisko dziecka oraz data 
i miejsce wykonania zdjęcia. 
Pojawiają się również nazwiska 
fotografów: Korycki, Lelewicz, 
Sommerfeld, Kolberg. Jednym 
z celów wystawy jest zwrócenie 
uwagi na fotografi ę jako źródło 
historyczne. Prezentowane na 
wystawie zdjęcia pochodzą ze 
zbiorów Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Tczewie oraz od osób 
prywatnych, którym organi-
zatorzy serdecznie dziękują za 
udostępnienie cennych pamią-
tek rodzinnych.

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

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

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

w godz. 15.30-16.30 w Biurze Rady Miejskiej.

Kultura

2 marca (sobota) 
godz. 18.00
Spektakl „Własność znana 
jako Judy Garland”
Wyk. Teatr Capitol
Wyst. Hanna Śleszyńska
Sala Widowiskowa CKiS
Bilety: 55 zł/45 zł
Spektakl pokazuje gwiazdę od 
najbardziej intymnej strony. Wi-
dzowie mogą podglądać sławną 
aktorkę w momentach jej życio-
wych wzlotów i upadków. Han-
na Śleszyńska w mistrzowski 
sposób wciela się w postać Judy, 
która, jak każdy celebryta, wie-
dzie podwójne życie – osobiste i to, 
które trafia na scenę, łamy pism, 
ekrany telewizorów i kin. 
3 marca (niedziela) 
godz. 16.00 
Pokaz filmów Andrzeja 
Mańkowskiego: „Rubinowe 
Gody” i „Filiżanki Yoko Ono”
Wernisaż storyboardów 
Pauliny Maksjan do filmu 
„Przebudzenie”
Sala Widowiskowa CKiS 
Wstęp wolny!
Bohaterami rozgrywającej się 
współcześnie komedii obyczajowej 
„Rubinowe gody” są mistrzyni ka-
rate Anka i jej mąż, świetny piani-
sta Mundek. Małżonkowie posta-
nawiają spróbować sił w innym 
fachu i zakładają w mieszkaniu 
studio dźwiękowe. W tym samym 
budynku piętro wyżej mieszka sa-
motny emeryt Kazimierz, który 
z wielkim zaciekawieniem przysłu-
chuje się odgłosom dobiegającym 
z mieszkania młodego małżeń-
stwa. Film nagrodzony Nagrodą 
Jury w konkursie kina niezależ-
nego na Festiwalu Polskich Fil-
mów Fabularnych w Gdyni.

Bohaterką „Filiżanki Yoko 
Ono” jest 19-letnia Janka. Miesz-
ka wraz z rodzicami w przygra-
nicznym miasteczku na wscho-
dzie Polski. Pewnego dnia poznaje 
ekscentryczną Rosjankę – Sarę. 
Uczucie, jakie wynika z tego spo-
tkania, staje się dla Janki począt-
kiem pasma utrapień, ale i reflek-
sji nad własnym życiem. 

7 marca (czwartek) 
godz. 11:30 
Spektakl „Królowa Śniegu”

Wyk. Scena 138 przy CK Gdynia 
Sala Widowiskowa CKiS 
Bilet 15 zł

Opowieść Królowa Śniegu została 
przedstawiona jako jedna z pięk-
niejszych historii o miłości, przy-
jaźni i dojrzewaniu do dorosłych 
decyzji. Spektakl od lat 12. 

9 marca (sobota) 
godz. 17.00

Kabaret 
Piotr Bałtroczyk

Sala Widowiskowa CKiS 
Bilety: 40 zł/30 zł

Najnowszy kabaretowy pro-
gram autorski Piotra Bałtro-
czyka pt. „Druga 50-tka Piotra 
Bałtroczyka”. 

10 marca (niedziela) 
godz. 17.00

REWELACJA MIESIĄCA 

Kantata sceniczna 
Carmina Burana

Rewelacja miesiąca 
nie tylko dla melomanów 

Wyk. Akademia Muzyczna 
im. Stanisława Moniuszki 
w Gdańsku
Sala Widowiskowa CKiS 
Bilety 30 zł

Bilety dla młodzieży uczącej się, 
po okazaniu ważnej legitymacji 
szkolnej lub studenckiej, w cenie 
15 zł. Bilety dla wiecznie młodych 
czyli 55+ w cenie 15 zł. 

Carmina Burana to nazwa 
trzynastowiecznego zbioru świec-
kich pieśni i poezji, na podstawie 
których w XX wieku Carl Orff 
skomponował kantatę sceniczną. 
Utwór wykonywany przez orkie-
strę, chór i głosy solowe. 

16 marca (sobota) 
od godz. 11:00

Ogólnopolski Turniej Tańca 
Towarzyskiego o puchar 
Prezydenta Miasta Tczewa

Sala Widowiskowa CKiS 
Bilety: 15 zł normalny, 
10 zł dla osób uczących się
Dzieci do lat 7 wstęp wolny! 

20 marca (środa) 
godz. 9.00 – 15.00

Ogólnopolski Konkurs 
Recytatorski

Sala Widowiskowa CKiS 
Wstęp wolny!

Centrum Kultury i Sztuki oraz 
Towarzystwo Kultury Teatralnej 
Oddział w Gdańsku zapraszają 
wszystkich miłośników słowa 
mówionego do udziału w elimina-
cjach powiatowych 58. Ogólnopol-
skiego Konkursu Recytatorskie-
go. Konkurs jest imprezą otwartą 
– dla uczniów szkół ponadgimna-
zjalnych i dorosłych. 

W drodze eliminacji zostaną 
wyłonieni uczestnicy Turnieju 
Wojewódzkiego. Regulamin kon-
kursu i karty zgłoszenia do pobra-
nia na stronie www.tkt.art.pl 

21 marca (czwartek) 
godz. 11.00

Spektakl dla dzieci 
„Tygrys Pietrek”

Wyk. Państwowy Teatr Lalki 
„Tęcza” ze Słupska 
Sala Widowiskowa CKiS 
Bilety 12zł

„Tygrys Pietrek” to pełna przygód 
opowieść o małym, strachliwym 
tygrysku, który próbuje nauczyć 
się odwagi. 

23 marca (sobota) godz. 18.00

Koncert
Stare Dobre Małżeństwo

Sala Widowiskowa CKiS 
Bilety: 40 zł/30 zł

Legendarna grupa Stare Dobre 
Małżeństwo wciąż przemierza kon-
certowe szlaki. Zespół niezmiennie 
złożony jest z wyśmienitych muzy-
ków towarzyszących założycielowi 
oraz liderowi SDM Krzysztofowi 
Myszkowskiemu, śpiewającemu 
swoje kultowe piosenki.

Zbigniew Komorowski, 
Tczew, ok. 1936 r. 
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