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● Planty miejskie 
już gotowe

● Konkurs na najpiękniejsze 
balkony, elewacje, 
otoczenie budynku 
– już po raz szesnasty

● Tczewianie świętowali 
z samorządowcami 
i komunalnikami

● Ruszyła budowa 
Nowosuchostrzyckiej

● Czerwiec pełen atrakcji: 

 2.06 – Pchli Targ, 
7.06 – Rajd starych 
samochodów
14.06 – Święto Ulicy
22-23.06 – Dni Ziemi 
Tczewskiej

UPŁYNNIENIE RUCHU NA STARYM MIEŚCIE, poprawa bezpieczeństwa i zwięk-
szenie liczby miejsc parkingowych to główne cele czekającej nas reorga-
nizacji ruchu w tej dzielnicy. Po szczegółowych analizach wypracowany 
został wariant zmian. Zmiany dotyczą m.in. przebiegu ulic jednokierun-
kowych oraz ograniczenia prędkości pojazdów. Rozważana jest także 
możliwość wprowadzenia parkometrów na pl. Hallera. 

KOMUNIKACJA NA STARÓWCE

CZAS NA DYSKUSJĘ
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15 kwietnia w Nisku 
odbywały się centralne 
obchody Święta Wojsk 
Inżynieryjnych. Na za-
proszenie dowództwa 
batalionu uczestniczył 
w nich wiceprezydent 
Tczewa Zenon Drewa. 

Od 2011 r. w Nisku 
stacjonuje 16. Tczewski 
Batalion Saperów , któ-
rego macierzystym miej-
scem przez ok. 60 lat był 
Tczew. Podczas uroczy-
stości odsłonięty został 
Obelisk Tradycji, ufundowany przez m.in. samorząd miasta Tczewa.

M.M.

Ma 62 lata, od dwóch lat jest na emerytu-
rze, na którą przeszedł po 36 latach pracy 

na morzu. W Radzie Miasta pracuje od 2010 r. 
i reprezentuje Osiedle Witosa, którego jest 
mieszkańcem oraz Czyżykowo. Do Rady Miasta 
został wybrany z listy Platformy Obywatelskiej.

Jako radny pracuje w komisjach: Edukacji 
i Kultury Fizycznej, Finansowo-Budżetowej, 
Rewizyjnej oraz Polityki Gospodarczej.

– Jestem osobą aktywną społecznie i każdą 
wolną chwilę poświęcam pracom na osiedlu, na którym wraz z grupą 
mieszkańców organizujemy spotkania integracyjne, zawody wędkar-
skie a także pracujemy przy upiększaniu miasta – mówi K. Mokwa. 
– Moim najważniejszym celem, który chciałbym zrealizować jest budo-
wa świetlicy i przedszkola. Wiele rzeczy na osiedlu zrobiliśmy w czynie 
społecznym, jednak wyżej wymieniona budowa nie jest możliwa do 
osiągnięcia tym sposobem, dlatego liczymy na przychylność wszyst-
kich radnych, którzy wezmą pod uwagę nasze zaangażowanie i udzielą 
poparcia przy realizacji tego celu. Na sercu leży mi dobro całego miasta, 
dlatego zasiadając w Radzie Miasta popieram wszystkie inicjatywy nie 
kierując się względami politycznymi.
Za swoje największe osiągnięcie radny uważa doprowadzenie do po-
wstania terenu rekreacyjnego z dwoma stawami w centrum Os. Wito-
sa, przy współpracy mieszkańców i Urzędu Miasta Tczewa.

Pasją K. Mokwy jest wędkowanie oraz praca na rzecz osiedla.
 Dyżur radnego w każdy pierwszy wtorek miesiąca 

w godzinach 17-18 w Bibliotece na Osiedlu Czyżykowo.
 Kontakt telefoniczny pod nr 504 102 751.

XXXII SESJA
Porządek obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Tczewie

na dzień 23 maja 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 25 kwietnia 

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

25 kwietnia do 22 maja 2013 r.

II. CZĘŚĆ DRUGA:
7.  Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie miasta Tczewa.
8.  Informacja o bieżącym utrzymaniu zieleni na terenie miasta.  
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
9.1 współpracy w zakresie realizacji Projektu p.n. „Klub dziecięcy Me-

lodica”,
9.2 regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjal-

nym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Tczew, 
9.3 ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powy-

żej 4,5% alkoholu  (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do sprzedaży 
poza miejscem sprzedaży. 

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

czenia itp.) 
 Porządek sporządzono 9 maja 2013 r.

Aktualności

KTO JEST KIM W RADZIE MIEJSKIEJ
KAZIMIERZ MOKWA

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

ILU NAS JEST?
Na początku maja w Tczewie zameldowane były 59 354 osoby, w tym 
58 083  na pobyt stały i 1271 na pobyt czasowy. Od początku kwiet-
nia  2013 r. ubyło 31 mieszkańców miasta.

7 czerwca do Tczewa przyjedzie około 50 starych samochodów 
z całej Polski. Tczew będzie głównym przystankiem na trasie 
IV Rundy Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych. Impreza 
odbędzie się pod patronatem prezydenta Tczewa.
Pomorskie Rajdy Pojazdów Zabytkowych sięgają lat 60. XX wieku. Do 
2002 r. miały rangę mistrzostw Polski. Po ponad dekadzie organizato-
rzy chcą wskrzesić tę tradycję. Wspomniana runda odbywać się będzie 
w dniach 6-9 czerwca na Żuławach, Kociewiu i Powiślu. 

Rajdowcy przyjadą do Tczewa w piątek 7 czerwca od strony drogi nr 
22. Przejazd przez Tczew jest pomyślana tak, aby jak najwięcej osób mo-
gło zobaczyć to niecodzienne wydarzenie . Proponowana trasa biegnie 
ul. Bałdowską, rondem przy pl. Piłsudskiego, ul. Wojska Polskiego, Ja-
giellońską, Armii Krajowej, al. Solidarności, ul. Gdańską, wiaduktem 
800-lecia, ul. 1 Maja, Jana z Kolna – na Bulwar Nadwiślański.

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

Samochody pozostaną na Bulwarze przez ok. 2 godziny.
Zachęcamy właścicieli starych, zabytkowych aut z Tczewa i okolicy, 

aby również zaprezentowali na bulwarze swoje pojazdy. 

W rajdzie weźmie udział ok. 50 dwuosobowych załóg. Uczestników raj-
du obowiązują przepisy ruchu drogowego, gdyż poruszają się po drogach 
publicznych. Wszystkie pojazdy będą oznaczone przez organizatorów, 
będą wyposażone w tabliczki, naklejki rajdowe i numery startowe.

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

M.M.

7 czerwca 
RAJD STARYCH SAMOCHODÓW W NISKU ODSŁONIĘTO TABLICĘ 

TCZEWSKICH SAPERÓW
W Nisku, gdzie obecnie stacjonuje 16. Tczewski Batalion 
Saperów, odsłonięty został Obelisk Tradycji.
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Aktualności

Wykonawca wszedł na plac 
budowy na początku 

kwietnia. Zostały już wykona-
ne roboty rozbiórkowe od stro-
ny ul. Żwirki – zdemontowano 
chodnik i zatoczkę autobusową. 
Trwa budowa kanalizacji desz-
czowej – od strony ul. Żwirki 
w kierunku al. Solidarności. Cały 
czas wykonywane są też roboty 
ziemne na całej długości przy-
szłej ulicy. Wkrótce rozpoczną 
się prace związane z przebudową 
infrastruktury podziemnej (sieci 
wodociągowe, ciepłownicze).

Inwestycja realizowana jest 
w ramach Narodowego pro-

Inwestycje
NA NOWOSUCHOSTRZYCKIEJ PRACA WRE

gramu przebudowy dróg lokal-
nych – Etap II Bezpieczeństwo 
– Dostępność – Rozwój (edycja 
2013) czyli tzw. schetynówek. 
Koszt budowy to 6,7 mln zł. 
Dotacja rządowa na budowę ul. 
Nowosuchostrzyckiej wyniesie 
35,29 proc. wartości zadania. 
Do inwestycji dołoży się także 
powiat, który zobowiązał się do 
przekazania 1,5 mln zł na ten 
cel. Pozostała kwota pochodzi 
z budżetu miasta. 

Inwestycję realizuje Przed-
siębiorstwo Budowy Dróg S.A. 
ze Starogardu Gd. 

M.M.

Trwa budowa ul. Nowosuchostrzyckiej. 800-metrowa ulica, która połączy al. Solidarności z ul. 
Żwirki, ma być gotowa do końca października.

Budynek przy ul. Zamkowej 11

Kamienica przy ul. Zamkowej 
11 będzie gruntownie wyre-

montowana. W tej chwili trwają 
tam prace rozbiórkowe. W budyn-
ku znajdowało się 9 lokali miesz-
kalnych, do których lokatorzy po-
wrócą po zakończeniu inwestycji. 

Budynek przy Zamkowej 18 
został już rozebrany, a następ-
nie zostanie odtworzony. W tej 
kamienicy znajdowało się 10 
mieszkań. 

Oba budynki znajdują się 
w strefi e ochrony konserwa-
torskiej. Oba również remontuje 
ten sam wykonawca – wyłonio-
na w przetargu Firma Usługowo-
Handlowa LEMAR ze Skarszew.

REMONTY W KAMIENICACH NA ZAMKOWEJ
Trwają remonty kamienic przy ul. Zamkowej 11 i 18. Obie inwestycje realizowane są w ra-
mach projektu rewitalizacji Starego Miasta.

Koszt inwestycji to łącznie 
blisko 2,5 mln zł. Termin wyko-
nania obu zadań mija z końcem 
października br.

Inwestycja jest dofi nansowa-
na ze środków unijnych w ra-
mach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Woj. Pomorskiego 
na lata 2007-2013.

W ramach projektu rewitali-
zacji w ubiegłym roku wyremon-
towane zostały dwie kamienice 
z mieszkaniami komunalnymi 
– przy ul. Rybackiej 8 i Zamko-
wej 16. W tym roku końca do-
biegł już remont budynku przy 
ul. Mickiewicza 18. 

M.M.

Badanie przeprowadzone 
zostało w 2012 r przez 

Ośrodek Analiz Polityczno-
Prawnych oraz Katedrę Prawa 
Administracyjnego Wydz. Pra-
wa i Administracji Uniwersy-
tetu Gdańskiego w ramach pro-
jektu naukowego „BIP-Watch: 
Monitoring Biuletynów Infor-
macji Publicznej”.

TCZEWSKI URZĄD MIEJSKI NAGRODZONY ZA BIP

Podjęty projekt jest pierwszą 
tego typu inicjatywą na terenie 
woj. pomorskiego. Obok analizy 
biuletynów informacji publicznej, 
na część badawczą projektu skła-
dało się również badanie udo-
stępniania informacji publicznej 
na wniosek. Oceniano rzetelność 
uzyskiwanych odpowiedzi i czas, 
w którym zostały przesłane.

Inicjatorzy przedsięwzięcia 
podkreślają, że ich intencją nie 
jest poszukiwanie sensacji, które 
miałyby zdyskredytować bada-
ne podmioty, ale przeciwnie – sy-
gnalizowanie nieprawidłowości 
przy jednoczesnym przedstawie-
niu propozycji zmian i populary-
zacja tzw. dobrych praktyk.

M.M.

Urząd Miejski w Tczewie zdobył pierwsze miejsce w rankingu Biule-
tynów Informacji Publicznej gmin woj. pomorskiego. Badaniem objęto 
123 gminy. II miejsce zajęła Gdynia, III – Kwidzyn.
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Z SESJI

Uchwała spowodowała zwięk-
szenie budżetu miasta o 2,5 

mln zł. 
W pierwotnej uchwale budże-

towej na remont CED i adapta-
cje budynku na potrzeby Urzę-
du Miejskiego, przewidziano 2,1 
mln zł. Po otwarciu ofert, które 
wpłynęły na przetarg, okazało 
się, że wszystkie przewyższają 
zaplanowaną kwotę. Jak tłuma-
czył Adam Burczyk, wiceprezy-
dent Tczewa, Na wzrost kosztów 
remontu wpływa konieczność 
m.in. wymiany starych sieci, od-
wodnienia, zagospodarowania 
otoczenia budynku – budowy 
parkingu, wjazdu. 

Na tę inwestycję przeznaczono 
w korekcie dodatkowo 1,5 mln zł.

292 tys. zł przeznaczonych 
zostało na wdrożenie Inteligent-
nego Systemu Kompleksowej 
Identyfikacji Pojazdów. System 
pozwala na rejestrowanie wszyst-
kich pojazdów przejeżdżających 
przez miejsce pomiarowe pozwa-
lając na poszukiwania pojazdów 
zaginionych bądź skradzionych. 
Pozwala również na automatycz-
ną rejestrację zdarzeń (przestrze-
ganie przez kierowców znaków 
sygnalizacji świetlnej)

Wśród zadań ujętych w korekcie 
są również m.in. 
–  przygotowanie koncepcji za-

„Kto praw dziecka nie przestrze-
ga – czeka go na starość bieda” 
– stwierdzili młodzi artyści pod-
czas krótkiej inscenizacji. Dzieci 
zachęcały też radnych do wspar-
cia choćby drobnym datkiem ich 
wypoczynku letniego planowane-
go na tegoroczne wakacje. 

Magdalena Grabowska, 
kierująca świetlicą przypomniała, 
że budynek, w którym placówka 
funkcjonuje jest efektem rewita-
lizacji Starego Miasta. Świetlica 
opiekuje się dziećmi z tczewskiej 

  ULICA WISŁAWY
SZYMBORSKIEJ

Tczewscy radni podjęli uchwałę 
na podstawie której, droga we-
wnętrzna położona w Tczewie 
w sąsiedztwie ul. Bałdowskiej 
(niedaleko sklepu Lidl) otrzyma 
nazwę: ul. Wisławy Szymbor-
skiej.

Wniosek o nadanie nazwy zło-
żyli współużytkownicy wieczy-
ści działek stanowiących drogę 
wewnętrzną. Komisja do spraw 
opiniowania nazw ulic w mie-
ście pozytywnie go zaopiniowała 
argumentując, że propozycja jest 
zasadna ze względu na znaczące 
dokonania Szymborskiej na ni-
wie literatury.

Przyjęcie nazwy ulicy Wisławy 
Szymborskiej będzie zgodne 
z obowiązującym na terenie osie-
dla Bema nazewnictwem ulic (pa-
tronują im polscy pisarze i poeci).

 WIĘCEJ 
 NA PROFILAKTYKĘ

Radni zmienili uchwałę w sprawie 
Gminnego Programu Profilakty-
ki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii w mieście Tczewie 
na rok 2013,

Zaplanowane wydatki z Gmin-
nego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii na 2012 r. nie zostały 
wykorzystane w całości – pozo-
stała kwota 22 945 zł .Natomiast 
wpływy z wydanych zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych 
w 2012 r., okazały się wyższe od 
zaplanowanych o 62 577 zł.

W związku z tym powstałą nad-
wyżkę (85 522) zł postanowiono 
rozdysponować na zadania prze-
widziane w GPPiRPAiPN w spo-
sób następujący: 

1)  programy profilaktyczne/spek-
takle – 20 000 zł

2)  wypoczynek letni – 24 000 zł
3)  doposażenie świetlic środowi-

skowych i socjoterapeutycz-
nych, klubów – 41 522 zł.

M.M.

RADNI UCHWALILI KOREKTĘ BUDŻETU
14 głosami za, przy 8 przeciwnych Rada Miejska przyjęła korektę budżetu mia-
sta na 2013 r. Uchwalono m.in. dodatkowe środki na remont budynku po byłym 
CED i zakup Inteligentnego Systemu Kompleksowej Identyfi kacji Pojazdów. 

gospodarowania terenu po 
jednostce wojskowej (zadanie 
2-letnie: w 2013 r. 65 tys. zł, w 
2014 r. – 288 tys. zł). W przy-
padku uzyskania dofinanso-
wania zewnętrznego koszty 
opracowania dokumentacji 
mogą kwalifikować się w czę-
ści do refundacji. 

–  dokonanie zmian w miejsco-
wym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego – 70 tys. zł, 

–  zwiększenie planu wydatków 
majątkowych Szkoły Podsta-
wowej Nr 10 na zakup busa 
do przewozu dzieci niepełno-
sprawnych – 53 200 zł, (łączny 
koszt zakupu busa wynosi 133 
tys. zł, pozostała kwota to dota-
cja PFRON). 

–  zwiększenie wydatków na 
wykupy nieruchomości na 
poszerzenie ul. Bartosza Gło-
wackiego, na wykup udziałów 
w nieruchomości wspólnej 
przy ul. Lecha 5 i na zamianę 
gruntów ze Starostwem Po-
wiatowym – 342 500 zł, 

–  wpłata na Fundusz Wsparcia 
Policji na dofinansowanie za-
kupu pojazdu nieoznakowane-
go dla Komendy Powiatowej 
Policji w Tczewie – 10 000 zł,

– wpłata na Fundusz Wspar-
cia Straży na dofinansowanie 
zakupu samochodu ratowni-
czo-gaśniczego dla Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Tczewie – 40.000 zł.

M.M.

NAJMŁODSI TCZEWIANIE NA SESJI
Podopieczni świetlicy środo-
wiskowo-sąsiedzkiej przy ul. 
Zamkowej odwiedzili rad-
nych podczas kwietniowej 
sesji. Najmłodsi złożyli życze-
nia z okazji zbliżającego się 
Dnia Samorządowca i przy-
pomnieli o swoich prawach.

starówki, ale do pracy jako wo-
lontariusze chętnie włączają się 
także rodzice. 

Mirosław Pobłocki, prezydent 
Tczewa, podziękował gościom za 

występ i życzenia wręczając im 
kolorowe wiatraczki oraz słodkie 
upominki – czekolady i krówki-
samborki.

M.M.
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Rewitalizacja Starego Miasta

PLANTY MIEJSKIE JUŻ GOTOWE
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Rewitalizacja

Planty miejskie to trzy trasy: 
droga widokowa, szlak spa-

cerowy i szlak forteczny. Najwcze-
śniej, bo już w 2011 r. została wyko-
nana droga widokowa, w ubiegłym 
roku zakończono budowę szlaków 
fortecznego i spacerowego. Nie-
dawno zakończył się ostatni etap 
inwestycji – oznakowanie szlaków.

W ramach projektu rewitaliza-
cji ustawionych zostało 15 tablic 
informacyjnych wzdłuż szlaków 
spacerowych Starego Miasta. 

Opracowaniem treści infor-
macji znajdującej się na tablicach 
zajęło się Stowarzyszenie Dawny 
Tczew. Informacja została za-
mieszczona w języku polskim. 
Tablice są oznaczone różnymi 
kolorami, stosownie do danego 
szlaku. Kolor zielony oznacza Dro-
gę Spacerową przy której umiesz-
czono 4 tablice informacyjne, 
kolor czerwony Szlak Forteczny 
przy którym ustawiono 6 tablic 
informacyjnych a kolor niebieski 
– Drogę Widokową przy której 
ustawiono 5 tablic.

Staromiejskie szlaki to tyl-
ko jeden z elementów projektu 
rewitalizacji, którego realizację 
dofi nansowuje Unia Europej-
ska. Prace nad budową szlaków 
trwały od 2010 roku. Kosztowa-
ły ok. 6 mln zł. 

DROGA WIDOKOWA

Zaczyna się w miejscu historycz-
nej lokalizacji mostu zwodzonego 
przy ul. Dąbrowskiego, prowadzi 
ulicą Krótką, przez pl. Hallera, 
do ul. Podgórnej, następnie nową 
aleja widokową do kończącej szlak 
platformy widokowej w pobliżu 
przystani nad Wisłą.

SZLAK FORTECZNY

W XIV w. mury otaczające Tczew 
miały ok. 1300 m. Z pięcioma 
bramami i dwunastoma wieża-
mi i basztami Tczew był silnie 
ufortyfikowanym miastem. 
Właśnie wzdłuż tych historycz-
nych umocnień przebiega szlak 
forteczny. Zaczynając od lokaliza-
cji mostu zwodzonego przy ul. J. 
Dąbrowskiego, szlak biegnie ul. 
Podmurną, następnie pomiędzy 
kościołem farnym a Centrum 
Kultury i Sztuki, przecina drogę 

Zakończył się ostatni etap budowy plant miejskich – oznakowanie szklaków. Tczewianie mają gdzie 
spędzać wolny czas, spacerować, a historyczne centrum Tczewa zyskało nowy blask.

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 sie-
dziskami i niewielką sceną

–  zachowana baszta narożna 
z XIV w. (miedzy ul. J. Dą-
browskiego 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 
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 Cho-
pina i Wodnej,

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

–  ciąg spacerowy biegnący skar-
pą, wzdłuż parku CKiS, zabez-
pieczony balustradami, z wido-
kiem na Wisłę

–  plac Sambora – drogę spacerową 
kończy plac Sambora przy kapli-
cy w okolicy ul. ks. Ściegiennego, 
na trzech poziomach zaprojekto-
wano place z ławkami.

Projekt Rewitalizacja strefy A obsza-
ru zdegradowanego Starego Mia-
sta w Tczewie” współfinansowany 
jest z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Woj. Pomorskiego na lata 
2007-2013.

M. MYKOWSKA

spacerowądochodząc do ul. Zam-
kowej. Przez krótki odcinek przy 
ul. Podgórnej dzieli szlak z droga 
widokową. Następnie prowadzi 
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 – kolorowa 

mozaika na posadzce wskazuje 
lokalizację mostu zwodzonego

–  idąc ul. Podmurną można po-
dziwiać zachowane fragmen-
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Lucyna Federowicz na stano-
wisko prezes ZEC Tczew sp. z o.o. 
została powołana przez Zgroma-
dzenie Wspólników Spółki.

Nowa prezes jest absolwentką 
Uniwersytetu Gdańskiego i Poli-
techniki Gdańskiej (kierunek za-
rządzanie) oraz studiów podyplo-
mowych w zakresie zarządzania 
zasobami ludzkimi (Politechnika 
Gdańska). Od urodzenia mieszka 
w Tczewie i to właśnie tu rozpo-
czynała swoją karierę zawodową. 
W branżę energetyczną wkroczy-
ła pracując w strukturach ZEC 
Tczew. Po czterech latach podjęła 
jednak kolejne wyzwania zawodo-
we – w Gdańskim Przedsiębior-
stwie Energetyki Cieplnej sp. z o.o. 
(GPEC), w którym została dyrek-
torem ds. personalnych. W ciągu 
następnych pięciu lat przejęła 
zarządzanie kolejnymi obszarami 
GPEC: administracji, a później 
strategii. Lucyna Federowicz swo-
je nowe obowiązki będzie dzieliła 
z dotychczasowymi zadaniami 
wykonywanymi w ramach Gru-
py GPEC.

Barbara Stanuch, dotych-
czasowa Prezes ZEC Tczew, podję-

Prezydent Miasta Tczewa 
ogłasza konkurs na najład-
niej utrzymany dom, balkon, 
elewację budynku, otoczenie. 
Konkurs odbywa się już po raz 
szesnasty. Do wygrania jest 
łącznie 45 tys. zł (z czego 40 tys. 
zł na najładniejsze elewacje).

Konkurs przeprowadzony zosta-
nie w następujących kategoriach;
• dla budynków jednorodzin-

nych – gdzie oceniana będzie 
elewacja budynku, zagospoda-
rowanie działki oraz utrzyma-
nie otoczenia

• dla budynków wielomieszkanio-
wych, gdzie oceniać będziemy

•  zagospodarowanie i utrzyma-
nie otoczenia

•  najładniej utrzymany balkon 
• elewacja budynku w obszarze 

rewitalizacji
Do konkursu w kategorii bu-

dynek wielomieszkaniowy
balkony – dopuszcza się zgło-

szenia osób corocznie
otoczenie – dopuszcza się zgło-

szenia nie częściej jak raz na 3 
lata terenów poprzednio nagro-
dzonych

elewacja budynku – zgłoszenie, 
winno zawierać dokumentację 
fotograficzną elewacji budynku 
przed i po remoncie – odnowieniu.

– kopie dokumentu: zgłosze-
nie robót lub kopie postanowienia 
miejskiego konserwatora zabyt-
ków lub decyzji na wykonanie 
robót wydanej przez miejskiego 
konserwatora zabytków.

Konkurs na najładniejszą ele-
wację kierowany jest do wspólnot 
mieszkaniowych, administrato-
rów i zarządców budynków, które 
ukończyły remont lub renowacje 
budynku w części obejmującej 
przynajmniej jego fasadę w roku 
2012.

Do konkursu w kategorii budy-
nek jednorodzinny dopuszcza się 
zgłoszenie posesji poprzednio na-
grodzonej nie częściej jak co 5 lat.

Uczestnik konkursu może być 
nagrodzony tylko w jednej kate-
gorii.

Udział w konkursie mogą brać 
wyłącznie osoby fizyczne z terenu 
miasta Tczewa.

Laureatami zostaną osoby, 
które zdobędą najwięcej, a nagro-
dy wręczone będą na spotkaniu 
laureatów z Prezydentem Miasta 
oraz komisją konkursową. Zgło-
szenia przyjmowane będą do 30 
czerwca br. w Wydziale Spraw 
Komunalnych II piętro pok. 42-43 
tel. 58 77 59 346.

Prezydent poinformował, że 
w związku z pismem pani 

poseł, Rada Nadzorcza Zakła-
du Wodociągów i Kanalizacji 
w Tczewie przeprowadziła 
postepowanie kontrolno-wyja-
śniające. Z uwagi na treść py-
tań sformułowanych w piśmie, 
w postepowaniu nie uczest-
niczyła Anna Kusa, członek 
Rady Nadzorczej ZWiK. 

Rada Nadzorcza zleciła au-
dyt fi rmie zewnętrznej. W jego 
wyniku stwierdzono, że:
• Regulamin Udzielania Zamó-

wień obowiązujący w Zakła-
dzie Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o. w Tczewie był zgodny 
z ustawą Prawo Zamówień 
Publicznych i zapewniał ich 

Zmiany w zarządzie ZEC – 
Barbara Stanuch na emeryturze

ła decyzję o przejściu na emerytu-
rę. Nadal będzie jednak związana 
ze spółką, zasiadając w jej Radzie 
Nadzorczej. Zarządzała firmą od 
2000 r. jako Członek Zarządu, a 
od 2003 roku jako Prezes.

– Pani Lucyna Federowicz 
to doświadczona menedżer od 
lat związana z Grupą GPEC. 
Jest poza tym mieszkanką 
Tczewa i doskonale rozumie 
specyfi kę lokalnego biznesu 
ciepłowniczego – mówi Bar-
bara Stanuch.

– Osobiście bardzo ważny 
jest dla mnie fakt, że będę mogła 
współpracować nie tylko z profe-
sjonalnym zespołem, ale także 
z odpowiedzialnym partnerem, 
jakim jest Miasto Tczew – wyja-
śnia Lucyna Federowicz.

 
Barbara Stanuch gościła pod-
czas marcowej sesji Rady Miej-
skiej, kiedy to prezydent Tczewa 
Mirosław Pobłocki przekazy-
wał gratulacje i pamiątkowe pła-
skorzeźby prężnie rozwijającym 
się tczewskim firmom – tym, które 
ostatnio otrzymały prestiżowe wy-
różnienia na forum ogólnopolskim. 
ZEC został wyróżniony w V edycji 
ogólnopolskiego konkursu „Praco-
dawca Przyjazny Pracownikom” 
organizowanego przez NSZZ „So-
lidarność” (w ub. roku certyfikaty 
otrzymały 22 firmy z całej Polski, 
a ZEC Tczew to jedyne przedsię-
biorstwo z województwa pomor-
skiego w tym gronie). Ponadto 
firma otrzymała: Nagrodę Gazeli 
Biznesu – Pulsu Biznesu, a Bar-
bara Stanuch  – wyróżnienie For-
besa i BRE Bank S.A. dla „Kobiety 
przedsiębiorczej”.

Barbara Stanuch (na zdjęciu), dotychczasowa prezes Zakładu Energe-
tyki Cieplnej w Tczewie podjęła decyzję  o przejściu na emeryturę. Od 24 
kwietnia funkcję tę pełni Lucyna Federowicz.

W ZWiK już po kontroli – nie było nadużyć
Prezydent Tczewa przesłał odpowiedź na pismo poseł RP Anny Fotygi do-
tyczące ZWiK. Kontrola przeprowadzona w zakładzie nie wykazała żad-
nych nieprawidłowości sugerowanych przez posłankę. 

udzielanie w sposób transpa-
rentny,

• w badanym okresie zamó-
wień udzielano zgodnie z obo-
wiązującym Regulaminem,

• oferowane przez wykonaw-
ców ceny nie odbiegały od 
cen rynkowych,

• w procesie udzielania zamó-
wień nie wykryto niegospo-
darności.

Kontrola dała również odpo-
wiedź na wszystkie pytania A. 
Fotygi, m.in. dotyczącego proce-
dury przetargowej.

Aby zapewnić transparent-
ność prowadzonych przetargów 
do skład komisji przetargowej 
zawsze wyznaczany jest stały 

przedstawiciel Rady Nadzorczej 
będący zarazem pracownikiem 
i przedstawicielem załogi (wybie-
ranym przez załogę w głosowa-
niu tajnym). Ponadto każdego 
miesiąca Rada Nadzorcza otrzy-
muje od prezesa ZWiK pełną 
informację o wszystkich udzielo-
nych zamówieniach uwzględnia-
jącą nazwę wykonawcy, zakres 
zadania, wartość zamówienia 
i termin realizacji. Odbiory doko-
nywane są komisyjnie w miarę 
możliwości również z udziałem 
skierowanego do prac w Komisji 
Przetargowej członka Rady Nad-
zorczej – czytamy w piśmie prezy-
denta Tczewa do posłanki.

M.M.

Konkurs
Najładniej utrzymany 
dom, balkon, elewację 
budynku, otoczenie 
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Samorząd

Po szczegółowych analizach 
wypracowany został wariant 

zmian. Zamierzeniem prezydenta 
Tczewa Mirosława Pobłockie-
go jest, aby propozycje te wywoła-
ły dyskusję publiczną. Materiały 
przekazane zostaną także rad-
nym, którzy będą zgłaszać swoje 
uwagi.

Zmiany dotyczą m.in. przebie-
gu ulic jednokierunkowych oraz 
ograniczenia prędkości pojazdów. 
Rozważana jest także możliwość 
wprowadzenia parkometrów 
na pl. Hallera. W opracowaniu 
przedstawiono również istniejące 
oraz projektowane lokalizacje pod 
przyszłe parkingi.

Proponowane zmiany to m.in.:

Plac Hallera
– udostępnienie dla ruchu samo-

chodowego odcinka ul. Kard. 
St. Wyszyńskiego jako jedno-
kierunkowego na odcinku od 
pl. Hallera do ul. Skromnej 
likwidując 7 stanowisk posto-
jowych. W ten sposób utworzy 
się trakt widokowy „FARA”.

– wyłączenie z możliwości par-
kowania obecnych stanowisk 
postojowych pierzei zachodniej 
(kawiarni „Mocca” – 4 szt.)

– wyłączenie jw., lecz pierzeja 
północna (8 szt.), zachowując 
jednak stanowiska równoległe 
przy chodniku (Jubiler – 6 szt.)
Autorzy koncepcji proponują 

likwidację łącznie 12 stanowisk 
postojowych – to rozwiązanie ma 
na celu powiększenie powierzchni 
placu Hallera i przeznaczenie jej 
do zagospodarowania (mała archi-
tektura, mała gastronomia, itp.)

Ul. Lipowa i Garncarska
Zmieniana kierunku ruchu w jed-
nokierunkowej ul. Lipowej oraz ul. 
Garncarskiej, przez co stworzenie 
mniej kolizyjnego skrzyżowania 
ul. Rybackiej z ul. Czyżykowską 
(jednokierunkowej od ul. Czyży-
kowskiej do ul. Garncarskiej)

Ul. Mickiewicza, ul. Krótka 
oraz  ul. J. Dąbrowskiego
Od ulicy Ogrodowej do skrzyżo-
wania z ul. Mickiewicza – Krótka 
oznakować jako ciąg pieszo – jezd-
ny wyłączony z ruchu z tabliczką 
„Tylko dla służb specjalnych oraz 
zaopatrzenia w określonych go-

Reorganizacja ruchu na starówce 

CZAS NA DYSKUSJĘ
Upłynnienie ruchu na Starym Mieście, poprawa bezpieczeństwa i zwiększenie liczby miejsc parkin-
gowych to cele czekającej nas reorganizacji ruchu w tej dzielnicy.

dzinach od 18:00 do 10:00” oraz 
tabliczki „Nie dotyczy TAXI”.

Ul. Wąska
Na odcinku od skrzyżowania 
z ul. Ogrodową do łącznika z ul. 
Paderewskiego oznakować jako 
jednokierunkową, natomiast na 
odcinku od łącznika do ul. Czy-
żykowskiej jako dwukierunko-
wą. Dzięki takiemu rozwiązaniu 
uzyskano dodatkowe miejsca po-
stojowe (8 szt.)

Ul. Stroma oraz łącznik po-
między ul. Paderewskiego 
i Kołłątaja oraz ul. Wąską 
a ul. Kołłątaja
Oznakowano jako jednokierun-
kowe. Takie rozwiązanie stworzy 
dodatkowe miejsca postojowe (4 
szt.) zgodnie z warunkami tech-
nicznymi Ustawy o ruchu drogo-
wym (mniej kolizyjne).

Ul. Kołłątaja 
Oznakowana jako dwukierunko-
wa na odcinku od ul. Czyżykow-
skiej do parkingu przy Muzeum 
Wisły. Ponadto przeniesiono miej-
sca postojowe wzdłuż krawężni-
ków przy budynkach na przeciw-
ległą stronę od Parku Miejskiego.

Uzyskano w ten sposób dodatko-
we miejsca postojowe  (12 szt.).

Ul. Nad Wisłą
Na odcinku od skrzyżowania 
z ul. Czyżykowską do łącznika 
ul. Czyżykowskiej oznakowano 
jako jednokierunkową uzyskując 
w ten sposób skrzyżowania bar-
dziej bezpieczne, bardziej czytel-
ne. Ponadto uzyskano dodatko-
wych 5 miejsc postojowych.

Ul. Kościuszki 

Na odcinku od ul. J. Dąbrowskie-
go do ul. Łaziennej oznakowano 
jako dwukierunkową. Na od-
cinku od ul. Łaziennej do ul. Sło-
wackiego jako jednokierunkową. 
Takie rozwiązanie stwarza bar-
dziej bezpieczny ruch pojazdów 
oraz dogodniejsze usytuowanie 
stanowisk postojowych wzdłuż 
chodnika.

Ul. Podgórna

Na odcinku od ul. Zamkowej do 
placu Hallera oznakowano jako 
jednokierunkową.

Łącznik ulicy Chopina
Oznakowano jako jednokierunko-
wy od ul. Nad Wisłą do ul. Chopina.

Dodatkowe ustalenia dotyczą:
–  wprowadzenia w rejonie Sta-

rego Miasta „Strefy ograniczo-

nej prędkości do 30 km/h”, co 
będzie miało duży wpływ na 
bezpieczeństwo ruchu piesze-
go, rowerowego oraz samocho-
dowego,

– sukcesywne wprowadzanie 
oznakowania tej strefy mia-
sta „małymi” znakami drogo-
wymi na normatywnej wyso-
kości,

–  rozważenia możliwości wpro-
wadzenia w rejonie Starego 
Miasta (pl. Hallera) strefy 
„płatnego parkowania – par-
kometry”,

–  wprowadzenia obowiązkowe-
go zaopatrywania sklepów 
itp. we wczesnych godzinach 
porannych (np. od godz. 18:00 
do 10:00),
 

Szczegółowe koncepcje można 
znaleźć na miejskiej stronie in-
ternetowej pod linkiem: http://
miasto.wrotatczewa.pl/koncep-
cja-zmiany-organizacji-ruchu-
na-starym-miescie

M.M.

Wszelkie uwagi i sugestie można 
zgłaszać do Wydziału Spraw Ko-
munalnych w Urzędzie Miejskim 
w Tczewie do 14 czerwca 2013 r. 
Pokój 40, 42-43. Telefon 58 77 59 
370 lub 58 77 59 301.
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KRÓTKO
 TURNIEJ BOKSERSKI 
IM. J. KRUŻY

Klub Sportowy „Wisła” w Tczewie 
informuje, że XVIII Międzynaro-
dowy Turniej Bokserski im. Józe-
fa Kruży odbędzie się 8 czerwca 
w hali sportowej II LO im. Jana 
III Sobieskiego w Tczewie. 

Oficjalne otwarcie imprezy 
zaplanowano na godz. 15.00. Or-
ganizatorzy zaprosili do udziału 
w turnieju pięściarzy z woje-
wództw kujawsko-pomorskiego, 
zachodniopomorskiego, podlaskie-
go, podkarpackiego i warmińsko-
mazurskiego oraz z klubów nasze-
go województwa.

Ponadto skierowano zaprosze-
nie do klubów :
– Box-Ring Eintracht Berlin 

(Niemcy)
–  Usti Nad Łabą (Czechy)
–  KS Marienpole (Litwa).

W składach ekip krajowych i 
zagranicznych wystąpią medali-
ści mistrzostw kraju.

Patronat nad turniejem spra-
wuje Prezydent Miasta Tczewa, 
Starosta Powiatu Tczewskiego 
oraz Marszałek Województwa Po-
morskiego. Gościem Honorowym 
XVIII MTB będzie medalista 
Mistrzostw Europy, wielokrot-
ny Mistrz Polski, wychowanek 
tczewskiej Wisły – Henryk Ry-
chłowski.

 STRONA INTERNETOWA 
DLA OFIAR PRZEMOCY

Od niedawna działa strona in-
ternetowa tczewskiego Zespołu 
Interdyscyplinarny do Spraw 
Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie: www.zi.tczew.pl

Strona jest przeznaczona dla 
osób doświadczających przemocy 
w rodzinie oraz osób zawodowo 
zajmujących się pomaganiem do-
tkniętym przemocą w rodzinie, 
dla świadków przemocy i innych 
osób interesujących się tą proble-
matyką. Jest to miejsce, w któ-
rym można zasięgnąć informacji 
na temat możliwości uzyskania 
wsparcia, lokalnej bazy pomoco-
wej dla osób w kryzysie, zjawiska 
przemocy w rodzinie, procedury 
„Niebieskiej Karty”, działalności 
Zespołu Interdyscyplinarnego.

Kontakt:
Zespół Interdyscyplinarny 
do Spraw Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie,
ul. Armii Krajowej 39, pokój nr 4
tel. 662 622 587
58 777 00 30, 58 777 00 20 (wew. 54)
zi@mops.tczew.pl
www.zi.tczew.pl

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

STRAŻ MIEJSKA 
W TCZEWIE

Wandale nie odpuszczają

NIE POZWÓLMY BEZKARNIE NISZCZYĆ MIASTA

Patrole interwencyjne z moni-
toringu miasta ujawniły kilka 
przypadków uszkodzenia szyb w 
szklanych barierach ochronnych 
przy ul. Rybackiej i Zamkowej 
(trakt forteczny). Uszkodzenia są 
na bieżąco naprawiane, ale jest 
to przedsięwzięcie kosztowne. 
Wymiana jednej szyby kosztuje 
kilkaset zł.

24 kwietnia uszkodzona zosta-
ła lampa uliczna przy ul. Zamko-
wej – w tym przypadku nie był to 
wandalizm, ale efekt kolizji drogo-
wej – sprawca naprawił uszkodze-
nia na własny koszt. 

Duża część Starego Miasta objęta 
jest monitoringiem, tym roku przy-
było kolejnych 16 kamer bardzo do-
brej jakości. Kamery te obejmują 
nowe trasy spacerowe. Zapisy z 

Właśnie zakończył się budo-
wa plant miejskich. Okazuje 
się jednak, że nie wszystkich 
tczewian cieszy piękniejąca 
starówka. W kwietniu znowu 
doszło do przypadków wan-
dalizmu.

monitoringu są dokładnie analizo-
wane i w razie potrzeby przekazy-
wane policji. Starówka na bieżąco 
patrolowana jest też przez policję 
i strażników, ale to nie wystarczy. 
Kamery, Straż Miejska, policja 
samodzielnie nie wyeliminują 
zjawiska wandalizmu. Potrzebna 
jest do tego społeczna solidarność. 
Odpór musimy dać wszyscy. Do 

Rozbita szyba balustrady przy ul. Rybackiej
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wielu kradzieży dochodzi przecież 
pod oknami kamienic, wandale 
nie działają bezszelestnie. Re-
agujmy, bo to nasza wspólna 
sprawa – czasami wystarczy 
zwrócić uwagę, innym razem 
zatelefonować do Straży Miej-
skiej (986) lub na policję (997). 
Nie pozwólmy bezkarnie niszczyć 
naszego miasta!

• W marcu Straż Miejska odno-
towała 816 interwencji, z tego 
381 zostało zgłoszonych przez 
mieszkańców, 274 – przez ope-
ratorów monitoringu, a 161 
przez dyżurnych Komendy 
Powiatowej Policji w Tczewie.

• Kwiecień był drugim mie-
siącem pracy dzielnicowych 
strażników miejskich. 

 Na terenie os. Suchostrzygi i 
Bajkowego dzielnicowi podję-
li 84 interwencje – dotyczyły 
one głównie spraw porząd-
kowych, drogowych, spoży-
wania alkoholu w miejscach 
publicznych i niewłaściwego 
wyprowadzania lub niesprzą-
tania po psach. Nałożono 17 
mandatów na łączną kwotę 
1350 zł, a 69 osób pouczono. 

 Dzielnicowi pracujący na Os. 
Garnuszewskiego o Starym 
Mieście interweniowali 35 
razy, nałożyli 19 mandatów 
na łącznie 2000 zł, 25 osób zo-
stało pouczonych.

• Przewieziono 19 osób z upoje-
niem alkoholowym – 6 do miej-
sca zamieszkania, 13 – do Pogo-
towia Socjalnego w Elblągu.

• Przeprowadzono 90 wspól-

STRAŻ MIEJSKA W MARCU 2013 R.
nych patroli z policją.

• Skazani z Aresztu Śledczego 
w Starogardzie Gd. wykonując 
prace porządkowe na terenie 
Tczewa zebrali łącznie 170 
worków (o poj. 120 litrów każ-
dy) różnego rodzaju odpadów. 
W kwietniu prace skazanych 
polegały głównie na usuwaniu 
zanieczyszczeń z pasów drogo-
wych oraz terenów zielonych.

• Do połowy kwietnia utrzymy-
wały się warunki pogodowe 
typowe dla okresu zimowego. 
W tym okresie Straż Miej-
ska skupiła swoje działania 
na egzekwowaniu usuwa-
nia skutków zimy. Dyżurni 
Straży Miejskiej odnotowali 
5 interwencji zgłoszonych 
przez mieszkańców dotyczą-
cych oblodzeni i nieusuwania 
błota pośniegowego. Niepra-
widłowości były niezwłocznie 
przekazywane służbom od-
powiedzialnych za zimowe 
utrzymanie dróg.

• Do KPP Tczew przekazano 
materiały z monitoringu do-
tyczące sześciu kolizji drogo-
wych oraz jednego przypadku 
uszkodzenia mienia.

•  Funkcjonariusze Straży Miej-
skiej uczestniczyli w spotka-
niu zorganizowanym przez 
Zarząd Rodzinnego Ogrodu 
Działkowego „ Nad Wisłą”. 
Poruszano m.in. sprawy 
wandalizmu i kradzieży na 
działkach. Przekazane przez 
działkowców uwagi zostaną 
uwzględnione przy planowa-
niu służb patrolowych.

• Funkcjonariusze Straży Miej-
skiej uczestniczyli w spotkaniu 
zorganizowanym przez Radę 
Osiedla Spółdzielni Miesz-
kaniowej przy ul. Saperskiej. 
Dyskutowano na temat bez-
pieczeństwa i stanu sanitarno-
porządkowego na osiedlu.

• W marcu prowadzone były 
działania dotyczące egzekwo-
wania od właścicieli psów 
zgodnego z przepisami wy-
prowadzania czworonogów 
i sprzątania po nich. W ramach 
akcji „Psy” nałożono 10 man-
datów, z czego 2 za niezgodne 
przepisami wyprowadzanie 
psów oraz 8 za niesprzątanie 
po psach. Pouczono 24 osoby.

M.M.
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Rewitalizacja
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Miejsce na placu można re-
zerwować poprzez złożenie 

wniosku – jego formularz jest 
dostępny w pokoju nr 36 Urzędu 
Miejskiego w Tczewie (Wydział 
Rozwoju Miasta lub Biuro Ob-
sługi Klienta w godzinach pracy 
urzędu) lub na stronie interneto-
wej: www.pchlitarg.tczew.pl.

Wnioski składamy osobiście 
w Urzędzie (w Wydziale Rozwo-

Marysia ma życzenie, aby na 
starówce pojawił się sklep 

z pamiątkami z Tczewa oraz kilka 
pomysłów na ciekawe wystawy 
i warsztaty dla młodzieży. Mateusz 
i Piotr – nastoletni organizatorzy 
tegorocznego święta ulicy zaprosili 
do działania lokalnych tancerzy 
hip-hopu, ponadto jeden z nich bę-
dzie chodzić na szczudłach, drugi 
przygotuje ścieżkę dźwiękową do 
pokazu tańca, sam też zatańczy. 

Gabrysia, Krysia, Maria, Nina, 
Stenia, Ziutka i Jarek o Starym 
Mieście wiedzą prawie wszystko 
– mieszkają w dzielnicy od kilku-
dziesięciu lat. Chcą zapytać miesz-
kańców, jakie mają pomysły na 
zmiany w swoim otoczeniu. 

W grupie mieszkańców są tak-
że Hania i Krzysztof – małżeń-
stwo, które kilka lat temu na swo-
im podwórku organizowało czas 
wolny najmłodszym sąsiadom. 

Świętuj odnowę Starego Miasta. 

PO RAZ CZWARTY ORGANIZUJEMY ŚWIĘTO ULICY

Przy święcie ulicy chętnie dzielą 
się swoim doświadczeniem ani-
macyjnym z innymi mieszkań-
cami dzielnicy. Marta jest mamą 
kilkulatka i wspólnie z innym 
rodzicami „rozkręca” wolontariat 
przy świetlicy środowiskowo-są-
siedzkiej na ul. Zamkowej. Na 
święto ulicy planuje przebieraną 
paradę i sceniczne występy dzieci 
i młodzieży z sąsiedztwa. 

Święto ulicy to pomysł na 
wspólne działania mieszkańców 
dzielnicy, których w planowaniu 
i realizacji wspierają pracownicy 
ośrodka pomocy społecznej i lokal-
nych organizacji pozarządowych. 
Grupa spotyka się od marca, 
uczestniczyła już w warsztatach 
tematycznych, obecnie przygoto-
wuje działania objęte programem 
święta ulicy. Finał tuż, tuż, bo 
14 czerwca na placu Hallera 
w godz. 12.00-18.00!

Organizatorzy jednego są 
pewni – razem można więcej 
i ciekawiej. Przykład? Mieszkań-
cy mawiają, że na Starym Mieście 
do wielu interesujących miejsc 
jest rzut beretem. Czyli właściwie 
ile? Planujemy to sprawdzić, mie-
rząc średnią rzutu i zapraszając 
mieszkańców do samodzielnych 
pomiarów odległości np. z ulu-
bionego skweru do placu Hallera. 
Są także pomysły na warsztaty 
artystyczne, kącik zabaw i gier 
podwórkowych (w tym w kociew-
skiego grykla), turniej sąsiedzki 
(w kapsle, piłkarzyki, siłowanie 
na rękę), teatrzyk kukiełkowy, 
kawiarenkę i z czytelnią pod 
chmurką. Będzie można także 
wypożyczyć na piętnastominu-
towy spacer opowiadaczy miej-
skich legend, aby np. dowiedzieć 
się, co przed wiekami diabeł robił 
w miejskiej hali. 

Zaproszenie do wspólnego 
świętowania organizatorzy skła-
dają także mieszkańcom innych 
dzielnic. Dla wszystkich tczewian 
będzie to okazja, aby zobaczyć 
Stare Miasto od-nowa. 

Działania wpisane zostały do 
projektu „Rewitalizacja strefy A 
obszaru zdegradowanego Starego 
Miasta w Tczewie” finansowanego 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa Po-
morskiego na lata 2007-2013.

Masz pomysł? Chcesz dołączyć 
do organizatorów Święta Ulicy 
i ożywić ulice starówki? Zgłoś się 
do nas! Czekamy na osoby, firmy, 
instytucje oraz organizacje chętne 
do współpracy! Forum Inicjatyw 
Społecznych ul. Łazienna 5, 
tel. 58 530-22-20. Kontakt e-mail: 
s.chodorowicz@mops.tczew.pl

2 CZERWCA PCHLI TARG
Już po raz trzeci prezydent Tczewa oraz Fabryka Sztuk serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców do odwiedzenia i wzię-
cia udziału w Pchlim Targu. Impreza odbędzie się na placu Hallera 2 czerwca, od godz. 10.00 do 18.00.

ju) lub w wersji zeskanowanej na 
adres wrm@um.tczew.pl lub na 
adres Urząd Miejski w Tczewie, 
pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew.

Zgłoszenia przyjmowane są do 
31 maja.

 
Podczas Pchlego Targu chętni 
mogą sprzedać lub wymienić 
rzeczy nie tylko używane, a 
wystawić do sprzedaży można: 

książki, płyty, gry komputerowe, 
filmy, antyki, galanterię domową, 
wyroby dekoracyjne, biżuterię, 
aparaty fotograficzne i ich części, 
instrumenty muzyczne i ich czę-
ści, rekwizyty wojskowe, drobne 
rękodzieło, przedmioty kolekcjo-
nerskie.

 
Oprócz handlowania będzie moż-
na wziąć udział m.in. w warsz-

tatach plastycznych (street art., 
malowanie twarzy, malowanie 
na szkle, warsztaty garncarskie), 
spacerach po Starym Mieście (z 
przewodnikiem). Będzie też mia-
steczko cyrkowe, przedstawienie 
teatralne (przygotowane przez 
gdyński Teatr Maszoperia) oraz 
muzyka na żywo.

M.M.
Zobacz też str. 20
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Piknik odbył się w sobotę 11 
maja z okazji Dnia Pracow-

nika Samorządowego i Komu-
nalnego. Do wspólnej zabawy 
zaprosił mieszkańców prezy-
dent Tczewa Mirosław Po-
błocki wraz z pracownikami 
Urzędu Miejskiego oraz tczew-
skimi fi rmami komunalnymi.

Impreza rozpoczęła się już 
o godz. 10.00, akcją drzewko za 
makulaturę. O godz. 14.00 tcze-
wianie ustawili się do wspólne-
go zdjęcia (to inicjatywa fi rmy 
Trans Polonia), a potem zabawa 
rozkręciła się na całego.

Przez Bulwar Nadwiślański 
przewinęło się tysiące mieszkań-
ców Tczewa. Wiele atrakcji przy-
gotowano dla dzieci – największą 
okazało się koło fortuny, przygo-
towane przez Biuro Rzecznika 
Prasowego Urzędu Miejskiego. 
Ogromna kolejka ustawiła się na 
długo przed godz. 14.00, kiedy po 
raz pierwszy zakręcono kołem. 
Wygrać można było atrakcyjne 
nagrody, jak polary kurtki-wia-
trówki, kubki termiczne, torby 
sportowe, zegary, parasole i wiele 
innych. Do wygrania były także 
wejściówki na basen, siłownię, 
do sauny, bilety na segway’e i lot 
balonem. Niestety, jak w praw-
dziwym kole fortuny, grającym 
przytrafiał się czasami BAN-
KRUT – wówczas była jednak 
drobna nagroda pocieszenia. Na-
grody w kole fortuny mogli wy-
grać także dorośli odpowiadając 
na pytania z wiedzy o Tczewie. 
Spragnionych stojących w kolejce 

TYSIĄCE TCZEWIAN NA PIKNIKU
Tysiące tczewian skorzystało z zaproszenia prezydenta Tczewa i bawiło się na pikniku na Bulwarze Nadwiślańskim.

do koła fortuny częstowaliśmy 
tczewską oranżadą.

Dużym powodzeniem cieszyły 
warsztaty plastyczne przygotowa-
ne przez Fabrykę Sztuk. Najmłod-
si lepili garnki, malowali na szkle. 
Można było bezpłatnie przejechać 
się ciuchcią po bulwarze, pojeździć 
na segway’ach. Dla najmłodszych 
były też dmuchane zamki, bańki 
mydlane, trampolina, kule wodne. 
Starsi chętnie korzystali z możli-
wości przepłynięcia motorówką 
lub wzniesienia się ponad bulwar 

balonem. Urzędnicy częstowali 
darmową herbatą, kawą, gro-
chówką. Zakupy można było zro-
bić w EKO-markecie oferującym 
ekologiczne produkty spożywcze 
oraz rękodzieło.

Swoje stoiska miały wszystkie 
firmy komunalne – można było 
dowiedzieć się, jak pracują i czym 
się zajmują.

Wieczorem scenę opanowali 
muzycy – wystąpiły grupy Czar-
ne Kwiaty, Recyclig Band i Czar-
no-Czarni.

Organizatorzy festynu: Urząd 
Miejski, ZUOS, ZWIK, ZEC, SITA, 
ZUK, MOPS, Fabryka Sztuk, Cen-
trum Kultury i Sztuki, Stowarzysze-
nie Rowerowy Tczew, TTBS, Zieleń 
Miejska, Trans Polonia, Dziennik 
Bałtycki, Lokalne Centrum Wolon-
tariatu w Tczewie, Dawny Tczew.

Jak zapowiedział prezy-
dent Mirosław Pobłocki – ko-
lejny festyn już za rok. 

Zapraszamy!

M.MYKOWSKA
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Samorząd

Cena wywoławcza samocho-
du daewoo espero wynosiła 

500 zł. Do licytacji stanęły czte-
ry osoby. Ostatecznie auto (wraz 
z 20 litrami paliwa w baku) zo-
stało sprzedane Łukaszowi Wi-
śniewskiemu za 840 zł.

Prezydencki samochód zo-
stał wyprodukowany w 1997 r., 
przejechał 365 tys. km. Korzy-
stali z niego głównie poprzedni 
prezydent Tczewa Zenon Odya 
oraz obecny – Mirosław Pobłoc-
ki. Zlicytowanym samochodem 
jeździły też m.in. takie osobi-
stości jak: Grzegorz Kołodko, 
Bogdan Borusewicz, Arkadiusz 
Rybicki, Józef Szajna, Anna 
Dymna, Teresa Budzisz-Krzy-
żanowska, Jan Peszek, Jerzy 
Stuhr, Zbigniew Religa.

Prezydent Mirosław Pobłocki 
przekazał nowemu właścicielo-

SAMOCHÓD PREZYDENTA ZLICYTOWANY
Podczas pikniku samorządowego zlicytowano samochód prezydenta Tczewa.

Prezydent wręczył certyfikat nowemu właścicielowi

wi certyfi kat poświadczający, że 
z pojazdu korzystało dwóch pre-
zydentów.

Jak zapowiedział prezydent, 
za rok licytacja kolejnego auta...

M.M.

SAMORZĄDOWYM
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Zmiany w CEIDG – uwaga wspólnicy spółek cywilnych!

Dom Przedsiębiorcy

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

8 maja odbyło się III spotkanie 
Młodzieżowego Klubu Biz-

nesu, tym razem poświęcone 
tematyce „Jak cię widzą, tak cię 
piszą” czyli podstawy public re-
lations (wykład z warsztatami). 
Spotkanie poprowadziła Joanna 
Żerańska-Leska, specjalistka PR 
z firmy Flextronics. 

Zgromadzona młodzież z uwa-
gą wysłuchała wykładu i chętnie 
włączała się w dyskusję nad sta-
wianymi przez p. Joannę pytania-
mi i zagadnieniami związanymi 
ze stosowanie technik PR. 

Kolejne ze spotkań odbędzie się 
6 czerwca, a tematem będzie mar-
keting i rozwój biznesu: „Trudny 
związek nauki i biznesu” czyli 
co ma wspólnego szkoła z firmą. 
Poprowadzą je również eksperci 
z firmy Flextronics.

Spotkania Młodzieżowego Klubu 
Biznesu mają związek z organizowa-
ną II edycją konkursu Prezydenta 
Tczewa „Mój Biznesplan 2013”. 

Konsultacje i doradztwo:
• Konsultacje z zakresu 

poszukiwania funduszy 
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 Szymon 
Bubka, w każdą 2 i 4 środę 
miesiąca, od 15:15 do 17:00, 
pok. 18 

• Krajowy System Usług 
– Punkt Konsultacyjny 
dla biznesu, w każdy 
2 czwartek miesiąca, 
od 9:00 do 13:00, pok. 18 

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

Terminy i godziny spotkań i kon-
sultacji mogą ulegać zmianom.

Ponadto oferujemy wolne 
pomieszczenia w inkubatorze 
przedsiębiorczości – dowiedz się 
więcej na naszej stronie: 
www.dp.tczew.pl

Zachęcamy do zgłaszania swoich 
adresów e-mail, na które mogą 
Państwo otrzymywać bieżące 
informacje poprzez bezpłatny 
newsletter Domu Przedsiębiorcy 
– więcej o naszej ofercie znajdą 

Ministerstwo Gospodarki do-
konało zmian w zapisach 

potwierdzenia wpisu do CEIDG. 
Jednocześnie wydano interpre-
tacje dot. możliwości zawieszenia 
działalności gospodarczej. Zmiany 
dot. sposobu zapisu zawieszenia 
działalności gospodarczej, dają 
obecnie możliwość zawieszenia 
indywidualnej działalności go-
spodarczej i prowadzenia jej tylko 
i wyłącznie w formie spółki cywil-
nej. Obecnie istniała możliwość 
zawieszenia działalności w spółce 

Na stronie Domu Przedsię-
biorcy w Tczewie udostępni-

liśmy Państwu nową zakładkę 
do zamieszczania bezpłatnych 
ogłoszeń. Celem tego działu jest  
zamieszczenie przez firmy ofert 
współpracy dla przedsiębiorców 
i osób fizycznych – np. oferty 
współpracy, najmu-wynajmu po-

III spotkanie Młodzieżowego Klubu Biznesu
Został on otwarty w kwietniu 

i na prace konkursowe czekamy 
do 18 października. W konkur-
sie mogą wziąć udział ucznio-
wie szkół ponadgimnazjalnych 
z terenu Tczewa, każdy może 
zgłosić jeden biznesplan. Celem 
konkursu jest kształtowanie 
postaw pro-przedsiębiorczych 
wśród młodzieży, promowanie 
kreatywnego myślenia i zalet 
prowadzenia własnego biznesu 
oraz ukazanie korzyści płyną-
cych z wprowadzania innowacji 
do prowadzonych przez siebie 
przedsięwzięć.

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

Główną nagrodą w konkursie 
jest nowoczesny tablet. Dodatko-

wo w tegorocznej edycji konkursu 
przewidziano nagrodę rzeczową 
dla nauczyciela prowadzącego 
zajęcia z przedmiotu dot. przedsię-
biorczości w szkole, w której uczy 
się laureat konkursu.

Kapitułę konkursu będą 
tworzyć członkowie rady kon-
sultacyjnej inkubatora przed-
siębiorczości Domu Przedsię-
biorcy w Tczewie.

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

Rozstrzygnięcie planowane 
jest podczas obchodów tygodnia 
przedsiębiorczości, który w tym 
roku przypada na czas od 18 do 
24 listopada 2013 r.

Patronat medialny nad kon-
kursami objął portal tcz.pl oraz 
Gazeta Tczewska.

Nowa zakładka na stronie Domu 
Przedsiębiorcy – zamieść ogłoszenie!

wierzchni pod działalność gospo-
darczą lub osób poszukujących 
wsparcia finansowego na etapie 
rozpoczęcia działalnośspodarczej. 
Zamieszczenie oferty-ogłoszenia 
następuje po przesłaniu jego tre-
ści do moderatora strony Domu 
Przedsiębiorcy na adres: info@
dp.tczew.pl. 

Moderator po otrzymaniu maila 
z treścią ogłoszenia zamieszcza 
jego treść. Ogłoszenia zamiesz-
czane są tylko w dni robocze tj. od 
poniedziałku do piątku. Szczegó-
łowy regulamin zakładki znajdą 
Państwo na naszej stronie www.
dp.tczew.pl . Zachęcamy do korzy-
stania z nowej propozycji.

lub całego wpisu czyli indywidual-
nej działalności gospodarczej.

Informujemy, iż w systemie 
CEIDG wprowadzone zostały 
zmiany mające na celu usystema-
tyzowanie uwidacznianych we 
wpisie przedsiębiorcy informacji 
o formach, w jakich prowadzona 
jest działalność (indywidualnie i/
lub w formie spółki cywilnej – jako 
wspólnik s.c.) oraz udoskonalenie 
weryfikacji poprawności wypełnie-
nia wniosku CEIDG-1 w zakresie 
informacji o prowadzeniu działal-

ności w różnych formach. W celu 
ułatwienia wypełniania wniosku 
przygotowana została Instrukcja 
wypełniania wniosku CEIDG-1 
w przypadkach związanych z pro-
wadzeniem działalności gospodar-
czej w różnych formach.

Jednocześnie informujemy, 
że zgłoszeń do CEIDG i innych 
organów dotyczących działalno-
ści wykonywanej indywidualnie 
(rejestracja, zmiana, zawiesze-
nie, wznowienie, zakończenie) 
dokonuje się za pośrednictwem 

CEIDG, a wszelkich zgłoszeń 
dotyczących działalności spółki 
cywilnej, spółka (wspólnicy/osoby 
reprezentujące) dokonuje samo-
dzielnie – w pierwszej kolejności 
we właściwych urzędach (GUS 
i US), a następnie każdy z przedsię-
biorców (wspólników) przekazuje 
zgłoszenie do CEIDG na wniosku 
CEIDG-1 o zmianę wpisu.

Powyższe informacje pochodzą 
ze strony Ministerstwa Gospodar-
ki: www.ceidg.gov.pl dział współ-
praca – zakładka komunikaty.
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Dom Przedsiębiorcy

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

ROP Logistics (Rozwój, Opieka, 
Pomoc) to innowacyjny projekt 

stażowy. Zrodził się on w wyniku 
obserwacji rynku pracy, który 
ostrożnie patrzy na młodych ludzi. 
Szczególną uwagę zwraca na za-
grożenie, które występuje bardzo 
często po ukończeniu studiów: 
absolwenci posiadają tylko dyplom 
ukończenia szkoły oraz nie mają 
nic więcej do zaoferowania przy-
szłym pracodawcom. ROP Logi-
stics chce to zmienić!

ROP Logistics to zgrany zespół 
stażystów zajmujących się wspar-
ciem marketingowym dla nowych 
przedsiębiorstw oraz już istnieją-
cych, które potrzebują promocji. 
Pomaga pozyskać klientów za 
pomocą profesjonalnych technik 
marketingowych. Stażyści oferują 
szeroki zakres usług począwszy od 
pomocy w tworzeniu logotypu, wi-
zytówek, ulotek informacyjnych, 
plakatów promujących oraz stron 
www. 

Uważamy, że pomysły młodych 
ludzi nie są gorsze od pomysłów 
wykwalifikowanych i doświad-
czonych pracowników. Dajemy 
szanse wykazania się wszystkim, 
którzy chcą rozwijać własną ka-
rierę i budować swoją „drabinę” do 
sukcesu. 

Projekt wystartował w Tcze-
wie, gdzie powstanie pięć stano-

17 kwietnia w siedzibie Amer 
Expo w Gdańsku odbyły się II 

Międzynarodowe metropolitarne 
targi pracy, edukacji i przedsię-
biorczości. Na targach można było 
spotkać blisko 200 wystawców, 
a same targi odwiedziło około 10 
tys. osób z terenu województwa 
pomorskiego. 

Dom Przedsiębiorcy już po 
raz drugi miał okazję gościć na 
targach. W tym roku na naszym 
stoisku można było spotkać tak-
że przedstawicieli projektu ROP 
Logistics, który zainicjował swoją 
działalność w naszym coworkin-
gu wraz z firmą inkubowaną HS 
Consulting Hanny Hejnowskiej. 
Zdjęcia z tego wydarzenia znajdą 
Państwo na naszej stronie: www.
dp.tczew.pl .

Wśród wszystkich wystawców 
można było spotkać większość 
firm z terenu województwa po-
morskiego. Nie zabrakło również 
innych instytucji otoczenia bizne-
su oraz edukacji.

Nasz region reprezentowały 
również szkoły ponadgimnazjalne 
i policealne z Powiatu Tczewskie-
go oraz Powiatowy Urząd Pracy 
w Tczewie.

Celem konkursu „Rzemieśl-
nik Roku 2013” jest iden-

tyfikacja i promocja lokalnych 
produktów rzemieślniczych  do-
starczanych  na terenie Tczewa 
wraz z wyróżnieniem ich wytwór-
cy lub dostawcy. 

W konkursie każdy mieszka-
niec może zgłosić mikroprzed-
siębiorstwo – sklep, lokal ga-
stronomiczny, punkt usług bądź 
rzemieślnika, z którego usług 
korzystał lub miał okazję usłyszeć 
i jego zdaniem, ich poziom zasłu-
guje na uznanie bądź wyróżnił 
się na tle innych firm.  Zgłoszenia 
do konkursu mogą dokonywać 
również sami przedsiębiorcy, 
wskazując swoją firmę. Podczas 
oceny zgłoszeń, oprócz wymogów 
formalnych, decydować będą takie 

Staże i praktyki – innowacyjny projekt staży i praktyk w Domu Przedsiębiorcy

Trwa nabór do II edycji konkursu „Rzemieślnik Roku” oraz „Nowoczesny Tczew”

wisk dla stażystów wewnętrznych 
oraz baza stażowa dla firm ze-
wnętrznych. Kolejny etap projek-
tu to stworzenie siedmiu miejsc 
pracy dla stażystów wewnętrz-
nych w Biznes Parku Bałtyckiego 
Centrum Biznesu w Gdańsku 
Rębiechowie. Od czerwca będzie-
my również współtworzyć gazetę 
biznesową 4biznes.

Projekt daje szansę stażystom 
wejścia na rynek pracy jako lu-
dziom z dużym doświadczeniem, 
którzy będą w stanie zaoferować 
atrakcyjne modele działania. 
Głównym i zasadniczym celem 
będzie aktywizowanie młodych 
ludzi, który ma być motorem na-
pędowym do działania. 

Współpraca z nami pomoże 
w budowaniu kariery oraz może 
prowadzić do osiągnięcia sukcesu 
zawodowego!

Czym dla nas jest staż? Jest 
to forma aktywizacji zawodowej, 
która polega na zapoznaniu osoby, 
która nie posiada doświadczenia 
zawodowego, z obowiązkami jakie 
należy wykonywać na danym sta-
nowisku czy w danej firmie, insty-
tucji. Staż jest bardzo korzystnym 
rozwiązaniem zarówno dla praco-
dawcy, jak i stażysty.

Celem projektu jest stworzenie 
stanowisk stażowych dla studen-
tów i nie tylko. Mają one za zadanie 

przygotować ich do samodzielnej 
pracy po ukończeniu stażu. Osoby 
przyjęte dostają zlecenia od przed-
siębiorstw współpracujących i pod 
nadzorem opiekuna grupy starają 
się sami sprostać realizacji owego 
zlecenia. Wszystkie pomysły i pro-
jekty są przypisywane do historii 
stażowej, dzięki czemu pozwalają 
na wzbogacenie doświadczenia.

Udział w projekcie daje:
–  pomoc młodym ludziom w zdoby-

ciu doświadczenia zawodowego
–  poszerzenie wiedzy teoretycz-

nej zdobytej w trakcie studiów 
o wiedzę praktyczną

–  rozwijanie ich potencjału, by w 
przyszłości stali się atrakcyjny-
mi kandydatami dla potencjal-
nych pracodawców

–  stwarza możliwość samodziel-
nego działania (kontakt z przed-
siębiorcami)

–  pomaga dostosować się staży-
stom do aktualnych potrzeb 
rynku pracy

Kontakt:
ul. Obrońców Westerplatte 3, 
pokój nr 1, 83-110 Tczew, 
tel. (58) 532 42 91 
kom. 604 399 659 / 603 201 288
www.roplogistics.pl 
www.consultinghs.pl 
www.facebook.com/RopLogistics 
e-mail: biuro@consultinghs.pl

kryteria jak solidność, jakość, opi-
nie klientów, a także dbałość o za-
chowanie tradycji rzemieślniczych 
czy otrzymane w innych konkur-
sach wyróżnienia i nagrody, zaan-
gażowanie w sprawy miasta.

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

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

Nowoczesny Tczew to konkurs 
na najciekawszy produkt lub in-
nowacyjną usługę adresowany do 
małych i średnich przedsiębiorstw 
z siedzibą w Tczewie. Jego celem 

jest promocja postaw twórczych 
i innowacyjnych w biznesie oraz 
wyróżnienie najlepszych tczew-
skich firm, ich produktów i usług 
oraz działań marketingowych. 
Aby wziąć udział w konkursie na-
leży wypełnić ankietę oraz dostar-
czyć materiały przedstawiające 
projekt innowacyjnej usługi bądź 
produktu. Laureat konkursu zo-
stanie wyłoniony przez kapitułę 
konkursu.

Kapituła konkursu będzie kie-
rować się takimi kryteriami jak: 
wzrost konkurencyjności firmy, 
wzrost zatrudnienia w firmie, ska-
la innowacyjności, także otrzyma-
ne nagrody krajowe i zagraniczne 
oraz źródło pomysłu i zastosowa-
nej technologii. Kapitułę konkur-
su będą tworzyć przedstawiciele 

samorządu oraz przedsiębiorcy, w 
tym laureat z poprzedniej edycji. 
Główną nagrodą w konkursie jest 
tytuł „Nowoczesny Tczew 2013” i 
nagroda rzeczowo-finansowa.

Wszystkie regulaminy oraz 
formularze zgłoszeń do konkur-
sów znajdą Państwo na stronie 
miejskiej www.wrotatczewa.pl, 
www.dp.tczew.pl oraz w siedzibie 
Domu Przedsiębiorcy w Tczewie 
przy ul. Obrońców Westerplatte 
3. Zgłoszenia do konkursów będą 
przyjmowane do 18 października 
2013 r., a ich rozstrzygnięcie pla-
nowane jest podczas obchodów ty-
godnia przedsiębiorczości tj. 18-24 
listopada 2013 r. 

Patronat medialny nad konkur-
sami objął portal tcz.pl oraz Gazeta 
Tczewska.

Dom Przedsiębiorcy 
na II Międzynarodowych 
Metropolitarnych Targach Pracy, 
Edukacji i Przedsiębiorczości
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Komisja Rewizyjna bada 
w szczególności gospodarkę 

finansową kontrolowanych pod-
miotów, w tym wykonanie budże-
tu miasta. Jej przewodniczącym 
jest Kazimierz Ickiewicz, za-
stępcą – Ferdynand Motas.

Komisja Rewizyjna przeprowa-
dza następujące rodzaje kontroli:
–  kompleksowe – obejmujące 

całość działalności kontrolowa-
nego podmiotu lub obszerny 
zespół działań tego podmiotu,

–  problemowe – obejmujące wy-
brane zagadnienia lub zagad-
nienie z zakresu działalności 
kontrolowanego podmiotu, 
stanowiące niewielki fragment 
w jego działalności,

–  sprawdzające – podejmowane 
w celu ustalenia, czy wyniki 
poprzedniej kontroli zostały 
uwzględnione.
Zgodnie ze Statutem Miasta, 

postępowanie kontrolne przepro-
wadza się w sposób umożliwiają-
cy bezstronne i rzetelne ustalenie 
stanu faktycznego w zakresie 
działalności kontrolowanego pod-
miotu, rzetelne jego udokumento-
wanie i ocenę kontrolowanej dzia-
łalności. Stan faktyczny ustala się 
na podstawie dowodów zebranych 
w toku postępowania kontrolnego. 
Jako dowód może być wykorzysta-
ne wszystko, co nie jest sprzeczne 
z prawem. Jako dowody mogą 
być wykorzystane w szczególno-
ści: dokumenty, wyniki oględzin, 
zeznania świadków, opinie bie-
głych oraz pisemne wyjaśnienia 
i oświadczenia kontrolowanych.

Komisja Rewizyjna może ko-
rzystać z porad, opinii i eksper-
tyz osób posiadających wiedzę 
fachową w zakresie związanym 
z przedmiotem jej działania. Może 
też występować z wnioskami do 
Rady o przeprowadzenie kontroli 
przez Regionalną Izbę Obrachun-
kową, Najwyższą Izbę Kontroli 
lub inne organy kontroli.

Komisja Rewizyjna składa 
Radzie Miejskiej sprawozdanie 
z każdej przeprowadzonej kontroli. 

Poznaj komisje Rady Miejskiej

KOMISJA REWIZYJNA
Komisja Rewizyjna jest jedną z pięciu komisji stałych działających 
w tczewskiej Radzie Miejskiej. Jej podstawowym zadaniem jest 
kontrola działalności prezydenta i gminnych jednostek organiza-
cyjnych pod względem legalności, gospodarności, rzetelności i celo-
wości oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. 

W bieżącej kadencji samorzą-
du Komisja Rewizyjna przepro-
wadziła (i zakończyła) następują-
ce kontrole:
–  kontrola realizacji zadań uję-

tych w Regulaminie Organi-
zacyjnym Urzędu Miejskiego 
dotyczących Wydz. Planowa-
nia Przestrzennego;

–  kontrola problemowa dotycząca 
rozliczania dotacji udzielanych 
przez Gminę Miejską Tczew 
Stowarzyszeniu Tczewski Klub 
Abstynenta SAMBOR w latach 
2009-2010 na przeciwdziałanie 
alkoholizmowi;

–  kontrola dotycząca zlecania 
przez Urząd Miejski opraco-
wań koncepcji, ekspertyz oraz 
dokumentacji, a w szczególno-
ści dokumentacji projektowych 
związanych z inwestycjami i re-
montami w latach 2007-2010;

–  kontrola kompleksowa doty-
cząca podatku od nieruchomo-
ści za okres 2007-2010;

–  kontrola kompleksowa doty-
cząca dochodów Szkoły Podsta-
wowej nr 12 i Gimnazjum nr 3 
w Tczewie za lata 2009-2010;

–  kontrola dotycząca windykacji 
należności za lata 2007-2010;

–  kontrola dotycząca zakresu 
wydatkowania środków przy-
znanych z budżetu miasta 
na 2012 r. na funkcjonowanie 
schroniska dla bezdomnych 
zwierząt;

–  kontrola problemowa dotycząca 
wydatkowania środków finan-
sowych przez Centrum Kultu-
ry i Sztuki oraz Fabrykę Sztuk 
pod względem celowości i gospo-
darności na reklamę i promocję 
w latach 2010-2011;

–  kontrola kompleksowa doty-
cząca rozliczania dotacji udzie-
lanych przez Gminę Miejską 
Tczew Stowarzyszeniu Integra-
cji Humanistycznej POMOST 
na realizację festiwalu Zdarze-
nia w latach 2009, 2010, 2011;

–  kontrola problemowa dotyczą-
ca realizacji planów finanso-
wych, dochodów i wydatków 
w Gimnazjum nr 1 w Tczewie 
za rok 2011 i zakończone mie-
siące 2012 r. 

–  kontrola problemowa dotyczą-
ca realizacji planów finanso-
wych, dochodów i wydatków 
w Szkole Podstawowej nr 7 
w Tczewie za rok 2011 i za-
kończone miesiące 2012 r. 

Członkowie Komisji Rewizyjnej
W pierwszym rzędzie (od lewej): Ferdynand Motas, Brygida Genca, 
Gertruda Pierzynowska, Kazimierz Mokwa, Kazimierz Ickiewicz.
W drugim rzędzie (od lewej): Zbigniew Urban, Antoni Truszkowski, 
Włodzimierz Mroczkowski, Roman Kucharski, Krzysztof Misiewicz

 Prezydent Miasta Tczewa in-
formuje, że na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Tczewie 
(II piętro) został wywieszony 
wykaz nieruchomości zabudo-
wanej stanowiącej własność 
Gminy Miejskiej Tczew prze-
znaczonej do sprzedaży w dro-
dze przetargu 

 Nieruchomość położona jest 
w Tczewie przy ul. Niepodle-
głości 1 i oznaczona nr działki 
577 obr. 6 o pow. 1525 m2, KW 
GD1T/00016851/0.

 Ww. nieruchomość przezna-
czona jest do sprzedaży na 
funkcje dopuszczone dla te-
renu oznaczonego w Miejsco-
wym Planie Zagospodarowa-
nia Przestrzennego Miasta 
Tczewa symbolem OU – usłu-
gi publiczne ośrodkotwórcze 
wyodrębnionym w jednostce 
urbanistycznej US4 – „Śród-
mieście Bis” 

 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, położonej na tar-
gowisku miejskim w Tczewie 
przy ul. Żwirki – boks han-
dlowy nr 23, o pow. 23,40 m2 

w hali nr I, oznaczonej nr 
działki 32/34, obręb 5, KW 
16850, przeznaczonej do od-
dania w najem w drodze prze-
targu, w celu prowadzenia 
działalności handlowej.

 Prezydent Miasta Tczewa in-
formuje, że na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Tcze-
wie (II piętro) został wywie-
szony wykaz nieruchomości 
przeznaczonej do sprzedaży 
w drodze bezprzetargowej, poło-
żonej w Tczewie, przy ul. Cheł-
mońskiego, obr. 13, dz.407/6.

 Prezydent Miasta Tczewa in-
formuje, że na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Tczewie 
(II piętro) został wywieszony 
wykaz nieruchomości – lokali 
mieszkalnych przeznaczo-
nych do sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej na rzecz na-
jemców.
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Kultura

Połączone orkiestry – Orkiestra 
Kameralna Progress oraz El-

bląska Orkiestra Kameralna, któ-
re w Polsce przygotował Szymon 
Morus, wraz z polskimi i niemiec-
kim solistami (Agnieszka Siwiec-
sopran i Felix Bruder – baryton) 
oraz berlińskim chórem Cantus 
Domus złożyli hołd powstańcom z 
warszawskiego getta. Koncert ten 
to artystyczny pomnik przyjaźni i 
pojednania.

Wieczór rozpoczęła kompozy-
cja „Ocalały z Warszawy” Arnol-
da Schonberga (1874-1951), której 
prapremiera odbyła się w 1948 
roku w Nowym Meksyku (USA). 
Schonberg sam napisał tekst na 
podstawie wspomnień naocznego 
świadka. Tematem jest stłumie-
nie powstania, które wybuchło 19 
kwietnia 1943 roku w Warszawie. 
Następnie muzycy przenieśli słu-
chaczy w zaklęty świat kompozycji 
Johannesa Brahmsa. „Niemieckie 
Requiem” po raz pierwszy zostało 
wykonane w Wielki Piątek 1868 
roku w Katedrze w Bremie, nale-
ży do najczęściej wykonywanych 

Niepełnosprawni artyści 
przyjechali z całego woj. po-

morskiego – z Kartuz, Starogar-
du Gd., Gdańska, Kościerzyny, 
Narków, Sopotu, Rokocina, Koń-
czewic, z miejscowości Lalkowy 
i oczywiście Tczewa. Przyjechali 
z ośrodków wsparcia, ośrodków 
adaptacyjnych, warsztatów tera-
pii zajęciowej, środowiskowych 
domów samopomocy, domów po-
mocy społecznej.

– Nasz przegląd uświetnia 
obchody Dnia Godności Osoby 
Niepełnosprawnej, ale także 
osobom borykającym się z róż-
nymi ograniczeniami daje moż-
liwość zaprezentowania swoich 
talentów i przełamuje stereo-
typy – powiedziała Gabriela 
Brządkowska, kierownik śro-
dowiskowych domów samopo-
mocy MOPS w Tczewie. – Dzię-
kuję panu prezydentowi Tczewa 
za to, że co roku wspiera nasze 
przedsięwzięcie.

– Ta scena należy do Was – po-
wiedział Mirosław Pobłocki, 
prezydent Tczewa otwierając IX 
Przegląd Twórczości Teatralnej 

ŻYCIE TO TEATR – WSZYSCY WYGRALI
16 grup teatralnych z ośrodków wsparcia dla osób niepełnosprawnych uczestniczyło w IX Przeglądzie Twórczości 
Teatralnej „Życie to teatr”. 

BERLIŃSKI SUKCES ORKIESTRY PROGRESS

„Życie to teatr”. – A zaraz po wy-
stępie zapraszam Was na spacer 
po naszej pięknej starówce.

Wszyscy uczestnicy przeglądu 
zostali nagrodzeni – wszyscy wy-
grali. 

Impreza zorganizowana została 
przez PKPS i środowiskowe domy 
samopomocy MOPS w Tczewie, w 
ramach obchodów Dnia Godności 
Osoby Niepełnosprawnej.

Projekt współfinansowany jest z 
budżetu miasta Tczewa w ramach 
realizacji zadań z zakresu kultury i 
ochrony dziedzictwa narodowego.

M.M.

20 kwietnia w Getsemanikirche w Berlinie odbył się polsko-niemiecki koncert upamiętniający 70. rocznicę Powstania w Getcie 
Warszawskim. W koncercie wzięła udział m.in. Orkiestra Kameralna Progress – doskonale znana tczewskiej publiczności.

dzieł tego kompozytora. Do tej 
kompozycji tekst został skompi-
lowany przez samego Brahmsa z 
różnych fragmentów Biblii. Autor 
zwraca się do żałobników, którzy 
cierpią i stawia na pierwszym 
planie potrzebę ich pocieszenia i 

dania nadziei. Brahms miał wielu 
żydowskich przyjaciół i antyse-
mityzm określał jako szaleństwo, 
może więc dlatego wyeliminował 
wszystko co chrześcijańskie w 
Requiem aby je otworzyć dla ludzi 
innych wyznań. 

Ponad 1000-osobowa publicz-
ność zgromadzona w berlińskim 
Getsemanikirche nagrodziła to 
wydarzenie owacjami na stojąco.

(TEKST NADESŁANY PRZEZ 
SZ. MORUSA)
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OKIEM GIMNAZJALISTYOKIEM GIMNAZJALISTY
W tczewskim LO im. Marii 
Skłodowskiej-Curie tradycją 
stały się spotkania z mistrzami 
sportu. Gościli tutaj m.in. złoci 
medaliści olimpijscy Leszek 
Blanic i Adam Korol. Ostatnio 
z młodzieżą spotkał się Kazi-
mierz Zimny, brązowy meda-
lista olimpijski i dwukrotny 
wicemistrz świata w biegach 
na 5 km.
Kazimierz Zimy w Tczewie się 
urodził (1935 r.) i wychował. 
Pierwsze doświadczenia sportowe 
zdobywał na przystani wioślar-
skiej tczewskiej „Unii”. Nad Wisłą 
trenował i rozwijał swój ogromny 
talent do biegów długodystanso-
wych. W 1954 roku, został mi-
strzem Polski juniorów na 1500 
metrów

Pierwsze 20 lat spędził Kazi-
mierz Zimny w Tczewie i tutaj od-
nosił pierwsze zwycięstwa. Wraz 
z służbą wojskowo-sportową („Za-
wisza” Bydgoszcz) i opieką trenera 
Józefa Żylewicza, rozpoczęła się 
jego wielka krajowa i międzyna-
rodowa kariera. 

K. Zimny był wielokrotnym mi-
strzem Polski. Wiele lat utrzymywa-
ły się jego rekordy Polski w dystansie 
na 3 km, 5 km i 10 km. Blisko 8 lat 
(1956-1964), należał do światowej 
elity długodystansowców.

W 1960 r., na Olimpiadzie Let-
niej w Rzymie, Kazimierz Zimny 
zdobył brązowy medal na klasycz-
nym dystansie 5 km. W 1958 r. w 
Sztokholmie i w 1962 r. w Belgra-
dzie, został wicemistrzem Europy 
na dystansie 5 km. 

Wiele lat jako trener i działacz 
związany był z Klubem Sporto-
wym „Lechia Gdańsk”. Wychowy-
wał nowych mistrzów. Po zakoń-
czeniu kariery sportowej ukończył 
studia magisterskie w poznańskiej 
AWF, uzupełnił je doktoratem oraz 
zdobył uprawnienia trenera klasy 
mistrzowskiej. Później, w rządzie J. 
Buzka pełnił jedno z kierowniczych 
stanowisk w Ministerstwie Spor-
tu. W życiu osobistym K. Zimny 
pozostaje skromny, zawsze przyja-
znym drugiemu człowiekowi.

Kazimierz Zimny jest współ-
inicjatorem, organizatorem i 
dyrektorem „Maratonu Solidar-
ność”. Chociaż od ponad pół wieku 
mieszka w Gdańsku, wciąż czuje 
się związany z naszym miastem. 
Lubi tu przyjeżdżać i odwiedzać 
przyjaciół. Interesuje się także 
współczesnym rozwojem Tczewa. 
Niedawno np. był na otwarciu 
przystani żeglarskiej nad Wisłą. 

JAN KULAS

Kazimierz Zimny
Olimpijczyk z Tczewa

Sztuka radiowa buduje niezależ-
ność odbiorcy i jego wewnętrz-

ną wolność, dlatego przekazujemy 
i odbieramy wiadomości za po-
średnictwem języka, czyli uczest-
niczymy w komunikacji językowej. 
Podczas mówienia przestrzegamy 
językowego savoir-vivre’u, ponie-
waż to świadczy o naszej kulturze. 
Jasno i zwięźle formułujemy myśli 
oraz nie odbiegamy od tematu. 

Jako młodzi dziennikarze 
wyróżniamy się niezwykłą pra-
cowitością i rzetelnie wykonujemy 
swoje twórcze wyzwania. Pod-
bijamy serca słuchaczy naszego 
Radia Głos, poszukując wciąż 
innowacyjnych form wypowiedzi 
medialnych. 

Nasze działania charytatyw-
ne przynoszą zamierzone efekty, 

W auli Gimnazjum nr 1 od-
była się kolejna edycja Mię-

dzygimnazjalnego Konkursu 
Recytatorskiego „Tylko miłość 
się liczy”, pod okiem p. Katarzy-
ny Kruk. W zmaganiach kon-
kursowych brali udział repre-
zentanci szkół gimnazjalnych z 
Tczewa: Gimnazjum nr 1, 2, 3 

W budynku Państwowej Straży 
Pożarnej przy ul. Lecha w 

Tczewie, odbył się miejski konkurs 
wiedzy pożarniczej. Naszą szkołą re-
prezentowało troje uczniów: Adam 
Kurek, Marcelina Gniewkow-
ska i Wiktoria Andrzejewska z 
klasy 2f. W pierwszym etapie zma-
gań, uczestnicy musieli rozwiązać 

Projekty gimnazjalistów

Cykliczne audycje w Radio Głos

a dobre słowo to skarb, tym cen-
niejszy, im bardziej potrafimy go 

odsłonić i przybliżyć. To właśnie 
jest nasz przepis na sukces!

Tylko miłość się liczy
oraz Zespołu Szkół Katolickich, 
a także Centrum Kształcenia 
Zawodowego „Nauka”. Ponadto 
wystąpili uczniowie z następu-
jących miejscowości: Dąbrówka, 
Smętowo Graniczne, Subkowy i 
Swarożyn.

Wśród nagrodzonych zna-
leźli się reprezentanci naszego 

gimnazjum, a mianowicie: w 
kategorii recytacje indywidual-
ne wyróżnienie zdobył Marceli 
Jażdżewski (kl.3d), natomiast 
w kategorii duety poetyckie 
pierwsze miejsce zajęły uczen-
nice kl. 3g – Paulina Pawlic-
ka i Paulina Rybicka. Gratu-
lujemy !

Ze Strażą Pożarna za pan brat
test pisemny. Do drugiego etapu 
awansowały trzy osoby z najwyższą 
liczbą punktów. Z Gimnazjum nr 1 
był to Adam i Marcelina. 

Kolejna runda konkursu była 
częścią otwartą, czyli ustną. Za-
wodnicy odpowiadali na pytania 
zadawane przez prowadzącego. 
Dotyczyły one historii pożarnic-

twa, obecnie obowiązujących za-
sad oraz sprzętu pożarniczego. 

Ostatecznie Marcelina zajęła 2 
miejsce, a Adam 3. Oboje zakwali-
fikowali się do etapu powiatowego, 
który odbył się 15 marca. Niestety 
nie udało zająć im się czołowych 
miejsc. Uczestnikom i zwycięzcom 
serdecznie gratulujemy.

S T R ONĘ  Z R E DAG OWAŁ  Z E S P ÓŁ  R E DA KC YJ N Y  MŁODYC H  D Z I E N N I K A R Z Y 
Z  GI M NA Z J U M N R  1 : 
Weronika Michalska, Nikola Zakrzewska, Julia Andrzejewska, Katarzyna Żyła, Natalia 
Kasprowicz, Julia Strumska, Oskar Grabowski, Dominik Bąk, Patryk Bobrucki, Przemysław 
Hillar, radiowa grupa absolwentów 
i studentów „Gadu, gadu…” – pod okiem p. Teresy Abram-Kwaśny
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Społeczeństwo

KRÓTKO

 Stowarzyszenie 
„Wspólnie Dzieciom” 
zaprasza na wycieczki 

Stowarzyszenie „Wspólnie 
dzieciom” zaprasza dzieci wraz 
z opiekunami na 3 całodniowe 
wycieczki autokarowe podczas 
wakacji.

1.  Termin 10.07.2013 – Toruń; 
w programie: zwiedzanie 
miasta z przewodnikiem, 
wizyta w Domu Kopernika, 
seans w Planetarium. Koszt 
wycieczki – 19 zł/osoba.

2.  Termin 18.07.2013 – Hel; 
w programie: zwiedzanie 
bunkrów z okresu wojny 
w Chałupach, skansen w 
Jastarni, Fokarium w Helu, 
zwiedzanie latarni morskiej, 
odpoczynek na plaży. Koszt 
wycieczki – 19 zł/osoba.

3.  Termin 08.08.2013 – Łeba; 
w programie: wejście na teren 
Słowińskiego Parku Naro-
dowego, przejazd melexami 
do wyrzutni, prelekcja nt. 
ruchomych wydm, wejście na 
wydmy, odpoczynek na brze-
gu morza, spacer brzegiem 
morza do wyrzutni, powrót 
melexami do miejsca zbiórki. 
Koszt wycieczki – 19zł/osoba.

Zgłoszenie uczestnictwa 
pod numerem : 601 69 18 50

 Biegajacy Tczew z logo

9 maja nastąpiło uroczyste 
wręczenie nagrody głównej 
oraz wyróżnień dla zwycięz-
cy oraz uczestników konkur-
su na logo Stowarzyszenia 
Biegający Tczew. Nagrody 
wręczył Mirosław Pobłocki, 
prezydent Tczewa.

Wpłynęły trzy oferty. Spośród na-
desłanych prac komisja wybrała 
projekt Piotra Grabowskiego, 
który stał się oficjalnym znakiem 
(logiem) Stowarzyszenia.

Wyróżnienia przypadły Marko-
wi Moszyńskiemu i Bartoszo-
wi Sieńkowskiemu.

Więcej o stowarzyszeniu na: 
www.biegajacy.tczew.pl

1. Organizator:
 Miejska Biblioteka Publiczna 

im. Aleksandra Skulteta 
 ul. Jarosława Dąbrowskiego 6
 83-110 Tczew
 tel. (58) 531-36-37 wew. 19, 
 e-mail: mbp@mbp.tczew.pl
2. Cele konkursu:
• popularyzacja czytelnictwa 

wśród najmłodszych,
• pobudzenie wrażliwości pla-

stycznej i aktywności twórczej 
dzieci,

• rozwijanie zdolności manualnych,
• kształtowanie wyobraźni.
3. Temat konkursu:
• zakładka do książki,
• projekt ma tematycznie na-

wiązywać do książek (np. mój 
ulubiony bohater literacki) lub 
bibliotek (np. w mojej bibliotece).

4. Zasady uczestnictwa:
• adresatami konkursu są dzieci 

w wieku od 4 do 13 lat,
• uczestnik konkursu może do-

starczyć maks. 5 samodzielnie 
wykonanych zakładek,

• prace muszą mieć postać za-

Festyn oficjalnie otworzyli Urszu-
la Giełdon prezes Koła Polskiego 
Stowarzyszenia na rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym, 
Mirosław Pobłocki, prezydent 
Tczewa oraz Stanisław Acker-
man, członek Zarządu Powiatu 
Tczewskiego. Wkrótce potem sce-
nę opanowali artyści. Wystąpiły 
m.in. Samborowe Dzieci – ko-
ciewski zespół ze Szkoły Podsta-
wowej nr 10, Marta Tomczyń-
ska, Krzysztof Bukała, Karol 
Niewiedział, Band z Damaszki, 
Sommer Band z Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Tczewie, a tak-
że Trio wokalne ze Szkoły Podsta-
wowej nr 2 oraz zespół muzyczny 
z Warsztatów Terapii Zajęciowej 
z Tczewa – grający na instrumen-
tach Orfa. Gwiazdą wieczoru był 
Roman Puchowski.

Najmłodsi uczestnicy festynu 
chętnie brali udział w konkursach 
i zabawach, a dorośli kupowali 
oryginalne wyroby artystyczne 

Niepełnosprawni świętowali na placu Hallera

wykonane przez osoby niepeł-
nosprawne z Tczewa, Krzywego 
Koła, Skarszew, Damaszki, Kol-
nika, Pelplina, Pruszcza Gdań-
skiego oraz ze Środowiskowych 
Domów Samopomocy w Tczewie. 
Dla wszystkich uczestników było 
swojskie jadło oraz grochówka.

Festyn zorganizowało tczew-
skie koło Polskiego Stowarzy-
szenia na Rzecz Osób z Upośle-
dzeniem Umysłowym. Imprezę 
poprowadził Ludwik Kiedrow-
ski. Głównym założeniem impre-
zy jest prezentacja osiągnięć osób 
niepełnosprawnych. Wydarzenie 
ma formę integracyjnego spo-

tkania, któremu towarzyszy pre-
zentacja wyrobów, występy osób 
niepełnosprawnych, ale także wy-
stępy muzyków – amatorów, za-
bawy rodzinne, konkursy spraw-
nościowe dające okazję włączenia 
się osób niepełnosprawnych do 
wspólnych działań.

Działanie zrealizowane zostało 
w ramach projektu „Rewitalizacja 
strefy A obszaru zdegradowanego 
Starego Miasta w Tczewie”, współ-
finansowanego z Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla Wo-
jewództwa Pomorskiego na lata 
2007-2013.

M. L.

Wystąpił m.in. zespół Samborowe Dzieci z SP 10

M
. L

IN
K

Młody czytelnik – projektantem
Regulamin konkursu dla dzieci na najciekawszą zakładkę do książki

kładki jednostronnej o wymia-
rach 21x6 cm,

• układ rysunku (pion/poziom): 
dowolny,

• prace należy wykonać kredkami, 
pisakami, farbami lub ołówkiem,

• każda praca musi na odwrocie 
zawierać następujące dane wy-
pisane ołówkiem: imię i nazwi-
sko oraz wiek uczestnika, imię 
i nazwisko oraz telefon opieku-
na, nazwa przedszkola/szkoły,

• zakładki przyjmowane są w każ-
dej filii bibliotecznej oraz w Biblio-
tece Głównej przy ul. J. Dąbrow-
skiego 6 do 17 czerwca 2013 r.

5. Rozstrzygnięcie konkursu:
• prace będą oceniane w kilku ka-

tegoriach wiekowych przez jury,
• z wynikami konkursu będzie 

można zapoznać się na stro-
nie internetowej Organizato-
ra www.mbp.tczew.pl od 26 
czerwca 2013 r.,

• laureatom konkursu zostaną 
wręczone nagrody 27 lipca 2013 r. 
około godz. 15:00 podczas Pikniku 
Rodzinnego w Parku Miejskim.

6. Postanowienia końcowe:
• zgłoszone na konkurs prace nie 

będą uczestnikom zwracane,
• organizator zastrzega sobie 

prawo do bezpłatnego wykorzy-
stania zgłoszonych na konkurs 
prac do promocji konkursu 
i działalności Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej w Tczewie, a także 
prawo do bezpłatnego publiko-
wania prac na stronie interne-
towej Biblioteki oraz w prasie 
i innych wydawnictwach,

• organizator zastrzega sobie moż-
liwość wydrukowania nagro-
dzonych prac w formie zakładek 
do książek jako materiału pro-
mocyjnego Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Tczewie (na rewer-
sie zostanie zamieszczone imię 
i nazwisko autora projektu),

• organizator zastrzega sobie 
prawo do bezpłatnej publikacji 
danych osobowych nagrodzo-
nych uczestników konkursu 
oraz ich opiekunów,

• przystąpienie do konkursu ozna-
cza akceptację regulaminu.

Wielu tczewian skorzystało 
z zaproszenia do udziału w 
festynie z okazji Dnia God-
ności Osoby Niepełnospraw-
nej. 7 maja na placu Hallera 
można było obejrzeć występy 
artystyczne, skosztować ko-
ciewskich przysmaków oraz 
kupić oryginalne prace pla-
styczne wykonane przez oso-
by niepełnosprawne.
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Jednym z przełomowych wy-
darzeń w dziejach powojennej 

Polski były obrady Okrągłego 
Stołu (06.02-05.04.1989 r.), które 
zapoczątkowały pokojowe prze-
miany ku demokracji i gospodarce 
wolnorynkowej. Ich konsekwencją 
były częściowo wolne wybory do 
parlamentu, które opierały się na 
bezprecedensowej ordynacji wy-
borczej do sejmu, na mocy której 
35% miejsc w izbie niższej parla-
mentu miała stanowić przedmiot 
wolnej konkurencji, a pozostałe 
65% zagwarantowano kandyda-
tom strony rządzącej. Natomiast 
wybory do senatu miały być 
całkowicie wolne. Termin pierw-
szej tury wyborów ustalono na 4 
czerwca 1989 r. Za prowadzenie 
kampanii wyborczej ze strony 
opozycji odpowiedzialny był Ko-
mitet Obywatelski przy przewod-
niczącym „Solidarności”, mający 
swe terenowe odpowiedniki. 
W programie wyborczym uznano 
za podstawowy cel suwerenność 
narodu i niepodległość kraju oraz 
naprawę Rzeczypospolitej. Pro-
wadzono również szeroko zakrojo-
ną kampanię wyborczą. Zapewne 
wielu tczewian pamięta plakaty 
z hasłami: Musimy wygrać, Gło-
suj na Solidarność, Nie śpij, bo 
Cię przegłosują…. Istną furorę 
zrobił plakat wydrukowany przez 
włoskich związkowców przed-
stawiający G. Coopera w scenie 
z popularnego westernu „W samo 
południe”. Samotny szeryf miał 
przypięty znaczek „Solidarno-
ści”. Kandydaci opozycyjni foto-
grafowali się z Lechem Wałęsą, 
a zdjęcia te jednoznacznie utożsa-

Sceny z życia miasta

WIEC PRZEDWYBORCZY ’89

miały kandydata na plakatach 
wyborczych z tzw. drużyną Wa-
łęsy. Jednym z elementów kam-
panii wyborczej były spotkania 
z wyborcami i wiece. 

27 maja 1989 r. na placu Wol-
ności w Tczewie odbył się wiec 

z udziałem kandydatów Ko-
mitetu Obywatelskiego: Olgą 
Krzyżanowską (kandydatka do 
sejmu), Lechem Kaczyńskim 
i Bogdanem Lisem (obaj kandy-
dowali do senatu). Gościem wiecu 
był Lech Wałęsa. Spotkanie 
poprowadził Szymon Pawlicki, 

przewodniczący Regionalnego 
KO „Solidarność” w Gdańsku. 
Wiec zgromadził tłumy zaintere-
sowanych. Tczewski rynek nabrał 
niecodziennego charakteru. Poja-
wiły się transparenty, olbrzymie 
balony z hasłami „Solidarności”. 
To zasługa liderów ujawniających 
się struktur „Solidarności”, człon-
ków Ruchu Młodzieży Niezależ-
nej oraz wielu niejednokrotnie 
anonimowych bohaterów histo-
rycznych już dni. Podczas wiecu 
zadawano pytania kandydatom, 
była też okazja do bezpośredniego 
kontaktu z nimi. 

Klimat tamtych chwil oddają 
zdjęcia autorstwa Zbigniewa 
Skuzy.

Wybory czerwcowe przyniosły 
niekwestionowany sukces „Soli-
darności”.

Na podstawie materiałów z wysta-
wy przygotowanej w 2009 r. przez 
MBP w Tczewie i APG „Ku demo-
kracji. Wybory czerwcowe’89”.

M.K.
SEKCJA HISTORII MIASTA

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI 
PUBLICZNEJ W TCZEWIE

UL. J. DĄBROWSKIEGO 6

Miejska Biblioteka 
Publiczna w Tczewie 
serdecznie dziękuje 
Panu Zbigniewowi Skuzie 
za udostępnienie zdjęć.

Na wiec przybyły tłumy tczewian

Od lewej Bogdan Lis, Lech Kaczyński, Olga Krzyżanowska

Plac Wolności udekorowany był transparentami Solidarności

Olga Krzyżanowska podpisuje 1. numer tygodnika 
wyborczego Solidarność
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22-23 czerwca

DNI ZIEMI TCZEWSKIEJ

Kultura

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

– w czwartki w godz. 14.00–16.00; 
zastępcy prezydenta Tczewa 

– ZENON DREWA – 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.

CKiS zaprasza
Dzień Dziecka 
park ul. Kołłątaja, 
polana przy zegarze słonecznym

25 maja – majówka na Górkach

Stowarzyszenie ,,Górki”, przy 
współpracy z Centrum Admini-
stracyjnym Placówek Opiekuń-
czo-Wychowawczych w Tczewie, 
Fundacji ,,Zielone Wzgórze” oraz 
przy zaangażowaniu radnego 
Kazimierza Mokwy, pragnie 
zaprosić wszystkich mieszkań-
ców na ,,Majówkę Rodzinną”. 
Impreza odbędzie się 25 maja 
(sobota), od godz. 10.00, na terenie 
rekreacyjnym przy zbiegu ulic 
Fredry i Broniewskiego na osie-
dlu Górki. Organizatorzy przy-
gotowali mnóstwo atrakcji, m.in. 
dmuchańce, przejażdżki konne, 
pokazy WOPR, gry i zabawy dla 
dzieci, malowanie buziek, słodkie 
upominki. Dla zapalonych i tych 
mniej aktywnych sportowców 
odbędą się turnieje sportowe: piłki 
siatkowej, piłki nożnej i unihokeja. 
Szczególną propozycja jest pokaz 
ptactwa ozdobnego. Każdy z pew-
nością znajdzie coś dla siebie.

26 maja – Festyn Parafialny

26 maja w godz. 14-17 na placu 
przy ul. Rokickiej 1 odbędzie się 
Festyn Parafialny. 

W programie wiele atrakcji dla 
dzieci i dorosłych, m.in.:
• występy zespołu muzycznego 

FESTYNY, PIKNIKI…

Konkurs filmowy! 
Nakręć filmik podczas trwania 
DZT 2013 i wygraj atrakcyjne kul-
turalne nagrody! /szczegóły dot. 
Konkursu – www.ckis.tczew.pl/

Sobota, 22 czerwca 

1. Aleja twórców (miejsce, 
w którym każdy artysta 
będzie mógł zaprezentować 
swojątwórczość)

2. Balonowe szaleństwo – ba-
lon dla każdego dziecka!

3. Smakowita niespodzian-
ka! (wszystkich którzy odwie-
dzą Bulwar Nadwiślański 
czeka pyszna niespodzianka)

4. Wielka polonezowa klak-
sonada (klaksonada organi-
zowana jest z okazji 35 urodzin 
Poloneza. W ramach imprezy 
gwarantujemy moc atrakcji: 
specjalna strefa Polonezów, po-
częstunek, parada – przejazd 
po Bulwarze, konkurs na naj-
starsze auto.) 

5. Otwarta platforma tanecz-
na (Zapraszamy wszystkich 
interesujących się tańcem, 
solistów oraz małe grupy ta-

neczne! Kolorowa i roztańczo-
na scena czeka na wszystkich 
zakręconych tańcem – towa-
rzyskim, nowoczesnym, break 
– dancem, hip hopem i wszyst-
kimi innymi stylami!

6. Muzyka – koncerty gwiazd 
– JACEK STACHURSKY 
i MROZU

7. Pokaz fajerwerków
8. Wesołe miasteczko
9. Ogródek gastronomiczny

Niedziela, 23 czerwca 

1. Aleja twórców (miejsce, 
w którym każdy artysta 
będzie mógł zaprezentować 
swoją twórczość)

2. Otwarcie tczewskiej alei 
stóp 2 (kontynuacja zeszł-
rocznego projektu, w ramach 
którego powstała Tczewska 
Aleja Stóp). 

3. Prezentujemy nasze talenty! 
Scena otwarta dla wszyst-
kich! (do współpracy zapra-
szamy wszystkich, którzy 
chcieliby zaprezentowac swój 
talent)

4. Premierowy występ chóru 
mieszanego CKiS

5. Na zakończenie – śpiewać każ-
dy może czyli karaoke z nie-
spodziankami! 

6. Wesołe miasteczko
7. Ogródek gastronomiczny

Już tradycyjnie do udziału 
i wspólnej zabawy podczas Dni 
Ziemi Tczewskiej zaprosiliśmy 
przedszkola, szkoły, stowarzy-
szenia, instytucje i innych. 

Klubu Młodzieżowego „Przy-
stań”, dzieci z przedszkola „Ja-
rzębinka”, 

• pokazy szkoły tańca STAKA-
TO, Klubu Sportowego „Re-
lax”, tańca C-walk

• malowanie twarzy
•  warsztaty plastyczne
•  mix zadaniowy (konkurencje 

sprawnościowe, ćwiczenia lo-
giczne, łamańce językowe, za-
gadki)

•  gra edukacyjna o Bałtyku
•  duże bańki mydlane
•  garncarstwo na kole
•  punkt profilaktyczny: pomiar 

ciśnienia tętniczego i poziomu 
cukru we krwi.
Organizatorem festynu jest 

Świetlica Środowiskowa OAZA 
przy parafii NMP Matki Kościoła 
przy współpracy z Fabryką Sztuk 
oraz Miejską Biblioteką Publiczną.
29 czerwca 

Sobótki na Górkach

W sobotę 29 czerwca od godz. 
15.00, na terenie rekreacyjnym 
przy zbiegu ulic Fredry i Broniew-
skiego na Osiedlu Górki odbędą 
się „Sobótki” dla mieszkańców 
całego miasta. Organizatorzy 
przygotowali dużo atrakcji, m.in. 
gry i zabawy dla dzieci, ognisko, 
śpiewy biesiadne oraz wyjątkowy 
konkurs na najpiękniejszy wia-
nek sobótkowy. W godzinach wie-
czornych odbędzie się tradycyjne, 
staropolskie puszczanie wianków 
na wodę. 

Organizatorami imprezy są 
Stowarzyszenie ,,Górki”, Centrum 
Administracyjnym Placówek Opie-
kuńczo-Wychowawczych w Tcze-
wie, Fundacja ,,Zielone Wzgórze 
oraz radny Kazimierz Mokwa.

START GODZ. 12:00
W programie m.in.
• obóz harcerski 
• II edycja akcji „Moja Stopa 

Mojej Ziemi”
• Występ uczestników warszta-

tów wokalno-aktorskich CKiS
• I Tczewski Przegląd Piosenki 

Harcerskiej
• II edycja akcji 
 „Rodzinny Album”
• Występ zespołu 
 KOSMOKWAKI

SZCZEGÓŁY 
NA WWW.CKIS.TCZEW.PL

NASZE PREZENTY:
500 biletów na karuzelę
coś na ząb
przypinki

Atrakcje dodatkowe:
• harcerskie konkurencje 

sprawnościowe 
• tor przeszkód dla dzieci 

jak i dla rodziców
• walki kogutów
• taniec zbijaniec
• malowanie twarzy
• rzuty lotką do balonów 
• Rzut ringiem do palików
• wbijanie gwoździ w pieniek
• przeciąganie liny
• wspinaczka na skrzynki
• chodzenie po linie zaczepionej 

między drzewami
• łowienie ryb 
• pierwsza pomoc 
• symulacja ran.

Wspólnie przeciw białaczce
Podczas festynu odbywać się 
będzie rejestracja potencjal-
nych dawców szpiku kostne-
go. Chętni powinni mieć przy 
sobie dokument tożsamości 
z numerem PESEL. 
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