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TCZEW OTRZYMA NAWET DO 3 MLN ZŁ 
DOFINANSOWANIA na budowę ul. No-
wosuchostrzyckiej. Porozumienie 
w tej sprawie podpisali prezydent 
Tczewa Mirosław Pobłocki i woje-
woda pomorski Ryszard Stachur-
ski (na zdjęciu). Ulica Nowosucho-
strzycka połączy al. Solidarności 
z ul. Żwirki. Jej zadaniem będzie 
poprawa komunikacji na najwięk-
szym tczewskim osiedlu – Sucho-
strzygach i odciążenie ul. Armii 
Krajowej. 

MAMY DOTACJĘ NA NOWOSUCHOSTRZYCKĄ

Zdrowych, spokojnych Świąt Wielkanocnych, aby był to dla nas wszystkich czas Zdrowych, spokojnych Świąt Wielkanocnych, aby był to dla nas wszystkich czas 
zgody, życzliwości, serdecznych spotkań z najbliższymi. zgody, życzliwości, serdecznych spotkań z najbliższymi. 

Niech te święta, które symbolizują odradzanie się życia, staną się dobrym Niech te święta, które symbolizują odradzanie się życia, staną się dobrym 
początkiem do realizacji planów i marzeń, niech przyniosą nadzieję na przyszłość początkiem do realizacji planów i marzeń, niech przyniosą nadzieję na przyszłość 

i siłę do pokonywania codziennych trudności. i siłę do pokonywania codziennych trudności. 
życzążyczą

Prezydent Tczewa
Mirosław Pobłocki

Przewodniczący Rady Miejskiej
Mirosław Augustyn
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XXX SESJA
Porządek obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Tczewie

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

w Urzędzie Miejskim w Tczewie
I. CZĘŚĆ PIERWSZA:
1. Otwarcie sesji i powitanie gości.
2. Sprawdzenie obecności radnych.
3. Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji.
4.  Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z 28 lutego 2013 r. 
5.  Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za marzec 2013 r. 
6.  Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych w okresie 

od 28 lutego do 27 marca 2013 r.
II. CZĘŚĆ DRUGA:
7.  Informacja z realizacji zadań statutowych realizowanych przez 

TCSiR w 2012 r. 
8.  Informacja z realizacji zadań statutowych realizowanych przez 

MBP, CKiS oraz Fabrykę  Sztuk  w 2012 r. 
9.  Sprawozdanie z wykonania planu pracy Pracowni Edukacji Eko-

logicznej za  rok 2012,
10.  Informacja z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii za 2012 rok.

11. Podjęcie uchwał w sprawie:
 11.1 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakre-

su świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 

 11.2 przyjęcia regulaminu utrzymania czystości  i porządku na 
terenie Gminy Miejskiej Tczew,

 11.3 przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofi-
nansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej 
w ramach konkursu ,,Czyste powietrze Tczewa”,  

 11.4 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz za-
pobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Tczew,

 11.5 przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdu-
jących się na terenie administracyjnym miasta Tczewa,

 11.6 wyrażenia zgody na zawarcie w trybie  bezprzetargowym umo-
wy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gmi-
ny Miejskiej Tczew, położonej przy ul. Jarosława Dąbrowskiego,

 11.7 zmiany budżetu miasta na 2013 rok,
 11.8 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na 

lata 2013-2028.
12.  Zgłaszanie interpelacji i zapytań oraz wniosków.
13.  Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, ży-

czenia itp.) 

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

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

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

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

Aktualności

KTO JEST KIM W RADZIE MIEJSKIEJ
BARTŁOMIEJ KULAS

Ma 20 lat. Jest studentem geografii na Uniwer-
sytecie Gdańskim. W Radzie Miejskiej pra-

cuje od 2010 roku. W Samorządzie Miasta Tczewa 
reprezentuje mieszkańców osiedli Stare Miasto, 
Zatorze, Staszica. Został wybrany z listy Platformy 
Obywatelskiej, zasiada też w klubie radnych PO. 

– Należę do osób aktywnych – mówi o sobie rad-
ny. – Zgłaszam liczne propozycje i zabieram głos w 
istotnych dla mieszkańców sprawach. Moim naj-
ważniejszym celem, który chciałbym zrealizować  
jako radny, jest doprowadzenie do modernizacji ulicy Sambora, o co 
zabiegam od dawna. Mocno interesuję się także sytuacją w tczewskiej 
oświacie, gdzie wielokrotnie zwracałem uwagę na problem pogarszają-
cych się wyników edukacyjnych. Na sercu leży mi też bezpieczeństwo 
mieszkańców. Podjąłem owocną współpracę ze Strażą Miejską. Bez-
zwłocznie reaguję również na wszelkie pojawiające się tematy związane 
z tczewską starówką, która pozostaje w centrum moich zainteresowań. 
Interweniowałem w sprawach prowadzonych inwestycji, problemu zale-
wania tej części miasta przez intensywne opady deszczu czy w rozma-
itych sprawach bieżących. Chciałbym także doprowadzić do poprawy ja-
kości komunikacji miejskiej oraz zapewnienia jej większej dostępności.

Czas wolny spędza najczęściej z narzeczoną Moniką. Rozwija także 
swoje pasje, takie jak zagadnienia związane z geografią polityczną, hi-
storią i społecznościami internetowymi. Od dziecka interesuje się także 
skokami narciarskimi. Lubi dobre kino. 

Z radnym można się skontaktować telefonicznie: 606 407 538, pod 
adresem email: bart.kulas@gmail.com lub osobiście po wcześniejszym 
umówieniu.
 Dyżur radnego: w każdy drugi czwartek miesiąca 

w godzinach 15.00-16.00 w Biurze Rady Miejskiej.

3 marca br. lodowisko „Biały Orlik” zakończyło sezon. Lodowisko było 
czynne od 21 grudnia, z ok. tygodniową przerwą spowodowaną po-

godą. Skorzystało z niego ok. 8,5 tys. osób, z czego ok. 2 tys. to uczniowie 
szkół, 2,5 tys. to uczestnicy półkolonii i osoby, które skorzystały z promo-
cyjnej oferty podczas ferii. 

8,5 TYS. OSÓB SKORZYSTAŁO Z LODOWISKA

ILU NAS JEST?
Na początku marca 2013  r. w Tczewie zameldowanych było 59 370 
osób, w tym 58 164 na pobyt stały i 1206 na pobyt czasowy. Od po-
czątku lutego 2013 r. ubyło 3 mieszkańców miasta.

15 marca do Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku złożony został 
wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Zaprogramowani na suk-

ces – program rozwojowy szkół podstawowych i gimnazjalnych miasta 
Tczewa”. Samorząd Tczewa ubiega się o dofinansowanie unijne w ra-
mach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projektodawcą jest Fundacja Edukacyjne Centrum Doskonalenia 
w Gdańsku, a partnerem miasto Tczew.

Projekt realizowany ma być we wszystkich tczewskich szkołach samorzą-
dowych – podstawowych i gimnazjalnych, od 1 września 2013 r. do 30 czerw-
ca 2015 r. Obejmuje on zajęcia pozalekcyjne rozwijające wiedzę i umiejętności 
naukowo-techniczne, informatyczne, przyrodniczo-matematyczne.

Decyzja o ewentualnym dofinansowaniu zapadnie prawdopodobnie 
w czerwcu.

Z zajęć będzie mogło skorzystać 420 uczniów. Budżet projektu to 
975 522 zł, z czego wnioskowana kwota dotacji wynosi: 829 180 zł.

M.M.

Wniosek o dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych
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Aktualności

Budynek jest 3-kondygnacyjny, 
podpiwniczony, z użytkowym 

poddaszem, o łącznej powierzchni 
użytkowej: 1426,78 m2.

Projekt zakłada podział ist-
niejących sal w celu uzyskania 
większej liczby samodzielnych 
pomieszczeń. Pomieszczenie auli
pozostanie bez podziału. W są-
siedztwie auli zaprojektowano
zaplecze gospodarczo-kuchenne. 
Na poszczególnych kondygna-
cjach zlokalizowano sanitariaty. 
W miejscu istniejącego wejścia 
zaprojektowano windę osobową. 

Inwestycja realizowana będzie 
w ramach Narodowego progra-

mu przebudowy dróg lokalnych – 
Etap II Bezpieczeństwo – Dostęp-
ność – Rozwój (edycja 2013) czyli 
tzw. schetynówek. Uroczystość 
podpisania umów z benefi cjen-
tami odbyła się 13 marca w Po-
morskim Urzędzie Wojewódzkim. 
Łączna kwota do rozdysponowa-
nia na realizację NPPDL Etap 
II w roku 2013, dla województwa 
pomorskiego, to 27 195 000 zł, 
z czego połowa przeznaczona zo-
stanie na drogi gminne, połowa 
na powiatowe.

Dotacja rządowa na budowę 
ul. Nowosuchostrzyckiej wynie-
sie 35,29 proc. wartości zadania, 
co stanowić może do 3 mln zł. Do 
inwestycji dołoży się także powiat, 
który zobowiązał się do przekaza-
nia 1,5 mln zł na ten cel. Pozostała 
kwota pochodzić będzie z budżetu 
miasta.

Rozstrzygnięty został już 
przetarg na wykonanie drogi. 
Do przetargu zgłosiło się 10 firm, 
wybrano ofertę Przedsiębiorstwa 
Budowy Dróg S.A. ze Starogardu 
Gd., która zaproponowała wy-
konanie zadania za 6 638 700 zł 
(ta sama firma w ubiegłym roku 
wykonywała remonty ulic Obroń-
ców Tczewa, Jagiellońskiej „bis” 
i Spółdzielczej). 

Ulica Nowosuchostrzycka 
połączy al. Solidarności (na wy-
sokości ronda przy ul. Topolo-

Ruszają termomodernizacje
Rozstrzygnięte zostały prze-
targi na termomodernizacje 
Centrum Kultury i Sztuki, 
Gimnazjum nr 1 i Szkoły 
Podstawowej nr 12. Łącznie 
te trzy inwestycje mają kosz-
tować niespełna 4,5 mln zł.
W przetargu na termomoderni-
zację CKiS wzięło udział 6 firm. 
Za najkorzystniejszą cenowo 
uznano ofertę Przedsiębiorstwa 
Budowlanego EKOBUD z Gdań-
ska, które zaoferowało wykonanie 
zadnia za 463 594,76 zł. 

Przedmiot zamówienia obej-
muje modernizację systemu wen-
tylacyjnego parteru i piętra sali wi-
dowiskowej wraz z wykonaniem 
systemu klimatyzacji w Centrum 
Kultury i Sztuki i zabezpieczenie 
stropu sali przed dalszą uciecz-
ką ciepła. Termin realizacji mija 
z końcem września br.

Do przetargu na termomoder-
nizację Gimnazjum nr 1 zgłosiło 
się 20 fi rm. Jako najkorzystniej-
szą cenowo wybrano ofertę firmy 
B&W Usługi Ogólnobudowlane 
Bożena Dzidkowska z Pruszcza 
Gd., która zaproponowała wyko-
nanie zadania za 1 168 186,08 zł. 
Termin realizacji inwestycji mija 
14 października br.

Do przetargu na termomoder-
nizację Szkoły Podstawowej nr 12 
stanęło 19 fi rm. Wybrano ofertę 
Przedsiębiorstwa Produkcyjnego, 
Usługowego i Handlowego E&S 
Sp. z o.o. z Borowa, które zapro-
ponowało najkorzystniejsza cenę: 
2 769 463,34 zł.

Termin realizacji inwestycji 
mija 4 listopada br.
Inwestycje są dofi nansowane 
przez Narodowy Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w ramach Systemu Zielonych 
Inwestycji (GIS).

M.M.

Jeszcze w tym roku powstanie nowa ulica
Mamy dotację na Nowosuchostrzycką

wej) z ul. Żwirki. Jej zadaniem 
będzie poprawa komunikacji na 
największym tczewskim osiedlu 
– Suchostrzygach i odciążenie ul. 
Armii Krajowej. Ulica ma być wy-
konana jeszcze w tym roku. 

Skrzyżowanie Nowosucho-
strzyckiej z al. Solidarności (kra-
jowa 91) zostanie wykonane jako 
odrębna inwestycja – przez Gene-
ralną Dyrekcje Dróg Krajowych 
i Autostrad.

* * *
Podczas trwania naboru do Po-
morskiego Urzędu Wojewódzkie-
go wpłynęło łącznie 78 wniosków 
aplikacyjnych (29 – drogi powiato-
we, 49 – drogi gminne). Dofinan-
sowanie otrzymało 16 wniosków 

o łącznej wartości 65 950 189 zł 
z czego 27 195 000 zł to dofinan-
sowanie w ramach Narodowego 
programu przebudowy dróg lokal-
nych – Etap II (edycja 2013). Reali-
zacja tych zadań pozwoli zmoder-
nizować ok. 71 km dróg lokalnych 
w województwie pomorskim.

Podczas czterech lat istnienia Pro-
gramu udało się łącznie zrealizo-
wać 150 inwestycji, co pozwoliło 
na modernizację ok. 363 km dróg 
w województwie pomorskim. 
Ostateczny termin rozliczenia 
wszystkich projektów to 31 grud-
nia 2013 roku.

M.M.

Ulica Nowosuchostrzycka jest jednym z 16 pomorskich 
projektów dofinansowanych w ramach Narodowego programu 
przebudowy dróg lokalnych

Przetarg na modernizację budynku po byłym CED
Ogłoszony został przetarg na modernizację budynku 
przy ul. 30 Stycznia 1 (po byłym CED) z przeznaczeniem 
na siedzibę Urzędu Miejskiego w Tczewie. Termin reali-
zacji inwestycji mija 22 listopada br.

Na poddaszu przewidziano wy-
mianę istniejących okien poła-
ciowych na większe oraz montaż 
dodatkowych okien połaciowych. 
Zaprojektowano zmiany w spo-
sobie zagospodarowania działki. 
Budynek dostosowany zostanie 
do potrzeb administracyjnych 
i biurowych Urzędu Miejskiego 
w Tczewie.

Do wykonawcy należeć będzie 
również zagospodarowanie tere-
nu, wykonanie parkingu i wjazdu 
od ul. Ogrodowej.

M.M.

Tczew otrzyma nawet do 3 mln zł dofi nansowania na budowę ul. Nowosuchostrzyckiej. 
Porozumienie w tej sprawie podpisali prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki i wojewoda 
pomorski Ryszard Stachurski. 
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 Wiosną rozpocznie się 
budowa kolumbarium

Na Cmentarzu Komunalnym 
w Tczewie stanie kolumbarium. 
Konstrukcja składać się będzie 
pierwotnie z 16 nisz na urny, jeśli 
zajdzie taka potrzeba – możliwe 
będzie dobudowywanie kolejnych 
segmentów.

Rozpoczęcie prac planowane 
jest w kwietniu, a zakończenie do 
końca czerwca.

Konstrukcja będzie miała wy-
sokość ok. 270 cm, łącznie z zada-
szeniem. Nisze umieszczone będą 
po dwóch stronach muru.

Kolumbarium znajdować się 
będzie w sąsiedztwie kaplicy 
cmentarnej.

 20 tys. na szczepienia 
przeciw HPV

Tczewscy radni zdecydowali o prze-
znaczeniu 20 tys. zł na szczepienia 
przeciwko wirusowi HPV.

Programu Profi laktyki Za-
każeń Wirusem Brodawczaka 
ludzkiego HPV „Chronię życie 
przed rakiem” realizowany będzie 
w tym roku wspólnie z Powiatem 
Tczewskim.

Z wymienionych środków pla-
nuje się zaszczepić przede wszyst-
kim grupę dziewcząt z rocznika 
2001, które obecnie są objęte sys-
temem opieki społecznej.

 Stołówka MOPS 
– na Niepodległości

Od 4 marca osoby korzystające 
z jadłodajni Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej po posiłek 
udająsię do Zespołu Opiekuńcze-
go przy ul. Niepodległości 10.

MOPS codziennie wydaje 
w stołówce ciepłe posiłki osobom 
potrzebującym. Przeprowadzka 
jadłodajni, która do tej pory mie-
ściła się przy ul. Armii Krajowej, 
związana jest z planowaną zmia-
ną siedziby MOPS.

– Każda podwyżka to trudna de-
cyzja, nikt nie lubi, gdy ceny wzra-
stają – powiedział podczas sesji 
Mirosław Pobłocki, prezydent 
Tczewa. – Ceny muszą jednak ro-
snąć, jeśli chcemy realizować poli-
tykę rozwoju miasta. W Zakładzie 
Wodociągów i Kanalizacji od kilku 
lat systematycznie realizowane są 
inwestycje, a sieć utrzymywana 
jest w odpowiednim stanie tech-
nicznym. W efekcie mamy jedną 
z najlepszych wód w Polsce. To 
wszystko jednak kosztuje.

Jak powiedział prezydent, pier-
wotna propozycja ZWiK zakłada-
ła więcej wydatków na inwestycje 
i podwyżkę cen o średnio 15 proc. 
Na polecenie prezydenta sprawa 
została jeszcze raz przeanalizo-
wana i ostatecznie podwyżki wy-
niosą średnio 9,8 proc.

– 15-procentowa podwyżka 
byłaby niedopuszczalna ze wzglę-
dów społecznych, zwłaszcza, że 
w tym roku czeka nas zmiana 
opłat za śmieci – tłumaczył pre-
zydent. M. Pobłocki. 

Przyjęte w uchwale ceny w roku 
2013 dla poszczególnych grup od-
biorców (ceny i stawki netto) wyno-
szą odpowiednio( patrz tabela):

Od kwietnia

NOWE STAWKI OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI 

Wysokość opłat za 1 m3 wody oraz opłat stałych (w złotych, netto)
– wszyscy odbiorcy usług:

– stała opłata abonamentowa na jednego 
odbiorcę na miesiąc

 – za gotowość qhnom ≤3,5 m3/h
 – za gotowość qhnom >3,5 m3/h, <20,0 m3/h

 – za gotowość qhnom ≥20,0 m3/h

3,02 zł/m3

 
2,46 zł/odb./mies.
51,51 zł/odb./mies.
177,45 zł/odb./mies.

 Wysokość opłat za 1 m3 ścieków (w złotych, netto)
–gospodarstwa domowe i sfera produkcji 

niematerialnej
– sfera produkcji materialnej

4,18 zł/m3

6,55 zł/m3

Taryfy proponowane na okres 
1.04.2013 do 31.03.2014 w porów-
naniu z obecnie obowiązującymi:
a)  wzrosną o 27 groszy na 1 m3 

dostarczonej wody , tj o 9,8%,
b)  opłaty abonamentowe za goto-

wość:
–  dla wodomierzy qhnom ≤ 3,5 

m3/h – wzrosną o 15 groszy na 
miesiąc, tj. o 6,5%

–  dla wodomierzy qhnom > 3,5 m3/
h, < 20 m3h – zmaleją o 1,80 zł na 
miesiąc, tj o 3,4%

–  dla wodomierzy qhnom ≥20 
m3/h zmaleją o 25,69 zł na mie-
siąc, tj o 12,6%

c)  wzrosną o 34 grosze na 1 m3 

odebranych ścieków dla gospo-
darstw domowych i strefy pro-
dukcji niematerialnej , tj o 8,9%

d)  wzrosną o 35 groszy na 1 m3 
odebranych ścieków dla strefy 
produkcji materialnej, tj o 5,6%.

Na takie ukształtowanie się po-
ziomu cen i stawek opłat rzutuje 
w zasadniczy sposób wzrost kosz-
tów ponoszonych przez Spółkę, re-
alizowane przez nią remonty i in-
westycje, a także Wieloletni plan 
rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych oraz kanalizacyj-
nych, stanowiący uzasadnie-
nie dla planowanych wydatków 
inwestycyjnych.

Zależności te szczegółowo wy-
jaśnił Marcjusz Fornalik, pre-
zes ZWiK .

Nowe taryfy gwarantują w roku 
ich obowiązywania pozyskanie 
przychodów na poziomie umożli-
wiającym realizację planowanych 
i koniecznych w 2013 r. remontów 
urządzeń wodociągowych i kana-
lizacyjnych oraz oczyszczalni ście-
ków, co w efekcie wpłynie na roz-
szerzenie zasięgu i poprawę jakości 
świadczonych usług.

M.M

Marcjusz Fornalik, dyr ZWiK tłumaczył, dlaczego opłaty 
wzrastają

Zgodnie z ustawą o syste-
mie oświaty, do przedszkoli 

przyjmowane są dzieci w wieku 
od 3 do 6 lat. Rekrutacja odbywa 
się co roku w oparciu o zasadę 
powszechnej dostępności.
Harmonogram
1.  01.03.2013 r. – 29.03.2013 r. – wy-

dawanie i przyjmowanie kart 
zgłoszenia dziecka do przedszko-
la we wszystkich placówkach.

TRWAJĄ ZAPISY DO PRZEDSZKOLI
 Rodzice, którym została przy-

znana I grupa inwalidztwa 
powinni potwierdzić ten fakt 
stosownymi zaświadczeniami.

 Rodzice samotnie wychowu-
jący dzieci powinni złożyć sto-
sowne oświadczenie. 

2.  Ostatni dzień roboczy kwietnia 
(tj. 30 kwietnia 2013 r.) – dzień, 
w którym na tablicach ogłoszeń 
w poszczególnych przedszkolach 

będą wywieszone imienne listy 
dzieci przyjętych do przedszkola.
 

W przedszkolach będą tworzone 
listy rezerwowe dzieci (o kolejności 
na liście decydować będzie kolej-
ność zgłoszeń)

W czasie roku szkolnego 
przyjmowanie dzieci odbywać 
się będzie na zasadzie kolejności 
na liście rezerwowej.

Od kwietnia zmienią się opłaty za wodę oraz ścieki. Jednym z powodów podwyżki są inwe-
stycje realizowane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Inwestycje te sprawiają jednak, 
że tczewska woda jest jedną z lepszych w Polsce.

Od początku marca trwa nabór dzieci do przedszkoli na rok szkolny 2013/2014.



• 5
PANORAMA MIASTA • www. wrotatczewa.pl • www.bip.tczew.pl • Marzec 2013

Społeczeństwo

Jak co roku, Ministerstwo Kul-
tury i Dziedzictwa Narodo-

wego ogłosiło konkurs grantowy 
dotyczący infrastruktury domów 
kultury, na który przeznaczyło 
kwotę 9 000 000 zł. Napłynęło 
500 aplikacji, z których tylko 39 
otrzymało dofinansowanie. 

– Komisja oceniająca wnio-
ski przyznała naszemu pro-
jektowi 5 lokatę pod względem 
oceny merytorycznej – mówi 
Krystian Nehrebecki, dy-

Sprawa nagród dla jubilatów 
przewijała się przez kilka 

ostatnich sesji. Nagrody te przy-
znawane są na podstawie prawa 
miejscowego – uchwały Rady 
Miejskiej z 2006 r. Zgodnie z jej 
zapisami, osoby które obchodzą 
jubileusz 50-lecia pożycia mał-
żeńskiego otrzymują 1000 zł, po 
55 latach małżeństwa – 1500 zł, 
po 60 latach – 2000 zł. Na pod-
stawie tej samej uchwały, 1000 zł 
otrzymują mieszkańcy Tczewa, 
którzy ukończyli 100 lat oraz ro-
dzice lub opiekunowie dziecka, 
które jako pierwsze urodziło się 
w Tczewie w danym roku. 

Część radnych uważa, że nagro-
dy są wręczane niezgodnie z pra-
wem, aczkolwiek zastrzegają, że 
nie są im przeciwni. Kontrower-
sje rozpoczęły się gdy radny Zbi-
gniew Urban zwrócił się o do Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej w 
Gdańsku z pytaniem, czy wypła-
canie przez prezydenta Tczewa 
nagrody finansowe dla jubilatów 
za długoletnie pożycie małżeń-
skie jest zgodne z prawem. Od-
powiadając radnemu, RIO uzna-
ła, że badanie przedmiotowej 
uchwały nie mieści się w kom-
petencjach Izby (…), w związku 
z tym nie może się odnieść do 
treści uchwały, a jedynie do kwe-
stii ponoszenia wydatków budże-

RADNI CHCĄ UTRZYMANIA NAGRÓD DLA JUBILATÓW
Tczewscy radni podjęli stanowisko, w którym wyrazili wolę utrzymania nagród fi nansowych 
dla jubilatów za długoletnie pożycie małżeńskie. 

towych. W piśmie przytoczono 
jednak stanowisko Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjnego 
w Krakowie (z 2009 r.) dotyczące 
stanowienia prawa miejscowego 
w spr. przyznawania nagród za 
długoletnie pożycie małżeńskie, 
bez odpowiedniego upoważnie-
nia ustawowego. Zdaniem sądu, 
brak przepisów prawa mate-
rialnego wynikających z ustaw, 
które by dopuszczały możliwość 
wypłaty nagród pieniężnych za 
długoletnie pożycie małżeńskie. 
RIO uznała jednak, że jej odpo-
wiedź skierowana do radnego 
to jedynie stanowisko, ponieważ 
Izba nie posiada uprawnień do 

dokonywania powszechnie obo-
wiązującej wykładni przepisów 
prawa.

Podczas lutowej sesji, radna Bry-
gida Genca podkreśliła, że spra-
wa nagród omawiana była rów-
nież przez Komisję Rewizyjną: 
– Członkowie komisji wniosko-
wali, aby przewodniczący Rady 
Miejskiej zwrócił się do wojewody 
pomorskiego w sprawie stwierdze-
nia zgodności z prawem uchwały 
realizowanej w Tczewie.

– To nasze miasto i pieniądze 
naszych podatników – uważam, 
że nagrody jubilatom się należą 
i mamy prawo ich uhonorować 

– stwierdziła radna Gertruda Pie-
rzynowska. 

– Nie ma ustawowego przepisu 
prawnego, który wprost upoważ-
nia Radę Miejską do przekazywa-
nia tych nagród, mamy natomiast 
uchwałę, na mocy której nagrody 
są wypłacane – tłumaczył Miro-
sław Pobłocki, prezydent Tczewa. 
– Prezydent RP przyznaje medale 
za długoletnie pożycie tym małżon-
kom, którzy obchodzą jubileusz 50-
lecia, nasz samorząd uhonorowuje 
ich finansowo. Te nagrody świad-
czą, że doceniamy ludzi, którzy sta-
nowią o sile rodziny i na co dzień 
dają swoim bliskim i otoczeniu 
przykład realizowania wartości 
rodzinnych. Często spotykam się 
z jubilatami podczas uroczystości 
w Urzędzie Stanu Cywilnego. 
Wiem, że dla seniorów – osób 
utrzymujących się z emerytury 
czy renty, to ważna gratyfi kacja 
i wsparcie, ale jeszcze większą 
radość sprawia im to, że miasto 
o nich pamięta i ich docenia. 

Radni większością głosów przyjęli 
stanowisko w sprawie utrzyma-
nia uchwały – spośród obecnych 
na sali radnych 16 było „za”, dwie 
osoby wstrzymały się od głosu 
(Bartłomiej Kulas i Brygida Gen-
ca), jeden radny nie głosował (Zbi-
gniew Urban).

M.M.

Nagrody dla jubilatów wprowadziła uchwała z 2006 r.
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MINISTERIALNA DOTACJA DLA CKIS
74 tys. zł otrzyma Centrum Kultury i Sztuki z Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Grant zosta-
nie wykorzystany m.in. dla powstającej pracowni fi lmu 
i animacji. 

rektor CKiS. – W klasyfi kacji 
końcowej, w skali całego kraju, 
zajęliśmy 13 miejsce. Wniosko-
waliśmy o kwotę 124 000 zł,
przyznano nam 74 000 zł. 
Z pozyskanego grantu zostanie 
zakupione wyposażenie do two-
rzonej pracowni fi lmu i animacji 
oraz pracowni astronomicznej. 
Częściowy zakup niezbędnego 
sprzętu akustycznego również 
zostanie sfi nansowany ze środ-
ków ministerialnych.
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Wysokość diety uzależniona 
jest od funkcji pełnionej 

w Radzie Miejskiej oraz liczby 
komisji, w których radny pracu-
je. Biorąc pod uwagę pełnione 
przez radnego funkcje – uchwa-
ła ustala miesięczne diety w 
niżej wymienionej wysokości 
procentowej w stosunku do 
diety przysługującej przewodni-
czącemu Rady:
–  wiceprzewodniczący Rady 

– 80 %,
–  przewodniczący stałych 

Komisji – 65 %,
–  wiceprzewodniczący stałych 

komisji – 50 %,
–  pozostali radni :
a)  pracujących w dwóch komi-

sjach (lub więcej) – 45 %,
b)  pracujących w jednej Komisji 

– 40 %.
Radnemu, który pełni w 

Radzie więcej niż jedną funkcję 

Samorząd

DIETY RADNYCH BEZ TAJEMNIC
W budżecie Tczewa na 2013 r. na diety radnych przeznaczono 347 692 zł. Wysokość diet określa 
uchwała Rady Miejskiej nr XXXII/285/2009 z 26 marca 2009 r.

–  Grażyna Antczak: 
1590 zł (wiceprzewodnicząca 
RM, członek Komisji Polity-
ki Społecznej oraz Komisji 
Edukacji, Kultury i Kultury 
Fizycznej) – radna niezrze-
szona w klubie 

–  Mirosław Augustyn: 
1987 zł (przewodniczący RM) 
– Porozumienie na Plus;

–  Bożena Chylicka: 
1292 zł (przewodnicząca 
Komisji Polityki Społecznej, 
członek Komisji Polityki 
Gospodarczej – PnP

–  Ewa Czochór: 895 zł (czło-
nek Komisji Finansowo-Bu-
dżetowej, Komisji Edukacji, 
Kultury i Kultury Fizycznej 
oraz Komisji Polityki Gospo-
darczej) – PO

–  Brygida Genca: 1094 zł 
(członek Komisji Rewizyjnej, 
Komisji – Finansowo-Bu-
dżetowej, Komisji Polityki 
Gospodarczej oraz Komisji 
Edukacji, Kultury i Kultury 
Fizycznej) – PO

–  Kazimierz Ickiewicz: 
1491 zł (przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej, członek 

Komisji Finansowo-Budżeto-
wej) – PnP

–  Kazimierz Janusz: 994 zł 
(wiceprzewodniczący Komisji 
Edukacji, Kultury i Kultury 
Fizycznej, członek Komisji 
Polityki Gospodarczej) – PnP

–  Piotr Kajzer: 994 zł 
(wiceprzewodniczący Komisji 
Polityki Społecznej, członek 
Komisji Finansowo-Budże-
towej oraz Komisji Polityki 
Gospodarczej) – PnP

–  Barbara Kamińska: 1590 zł 
(wiceprzewodnicząca RM, czło-
nek Komisji Edukacji, Kultury i 
Kultury Fizycznej oraz Komisji 
Finansowo-Budżetowej) – PiS

–  Krzysztof Korda: 895 zł 
(członek Komisji Polityki 
Gospodarczej oraz Komisji 
Polityki Społecznej) – PnP

–  Roman Kucharski: 1094 zł 
(członek Komisji Rewizyjnej, 
Komisji Finansowo-Budże-
towej oraz Komisji Polityki 
Gospodarczej) – PO

–  Bartłomiej Kulas: 895 zł 
(członek Komisji Finansowo-
Budżetowej, Komisji Edukacji, 
Kultury i Kultury Fizycznej 

1)  za nieobecność na sesji – 25 % 
diety, 

2)  za nieobecność na posiedze-
niach Komisji stałych – 10 % 
diety.
Przepisy te nie mają zastoso-

wania, jeśli nieobecność jest spo-
wodowana wypełnianiem innych 
zadań wynikających z pełnionej 
funkcji w Radzie, zwolnieniem 
lekarskim lub pobytem w szpitalu.

Na pisemny wniosek skiero-
wany do Przewodniczącego Rady 
każdy uprawniony do diety może 
skorzystać z trzech nieobecności 
w ciągu roku, nie powodujących 
konsekwencji zmniejszenia 
przysługującej diety. 

W przypadku niektórych 
radnych, pracodawcy potrącają 
część ich poborów za nieobecność 
w pracy podczas sesji Rady 
Miejskiej.

M.M.

przysługuje jedna zryczałtowa-
na dieta miesięczna w wyższej 
wysokości. 

Radni pracujący w Komisji 
Rewizyjnej, z tytułu udziału w 
kontrolach i pisaniu protokołów 
pokontrolnych, otrzymują dodat-

kowo 10 % diety przewodniczące-
go Rady.

Nieobecność radnego na 
posiedzeniach Komisji lub sesjach 
powoduje zmniejszenie zryczał-
towanej diety w następujących 
wysokościach:

oraz Komisji Polityki Społecz-
nej) – PO

–  Krzysztof Misiewicz: 
1491 zł (przewodniczący 
Komisji Polityki Gospodarczej, 
członek Komisji Rewizyjnej 
oraz Komisji Finansowo-Bu-
dżetowej) – PnP

–  Kazimierz Mokwa: 
1094 zł (członek Komisji 
Polityki Gospodarczej, Komisji 
Finansowo-Budżetowej, 
Komisji Edukacji, Kultury i 
Kultury Fizycznej oraz Komi-
sji Rewizyjnej) – PO

–  Ferdynand Motas: 1193 zł 
(wiceprzewodniczący Komisji 
Rewizyjnej, członek Komisji 
Finansowo-Budżetowej) – PiS

– Włodzimierz Mroczkow-
ski: 1094 zł (członek Komisji 
Rewizyjnej, Komisji Finanso-
wo-Budżetowej oraz Komisji 
Polityki Gospodarczej) – PO

–  Gertruda Pierzynowska: 
1094 zł (członek Komisji Polity-
ki Gospodarczej oraz Komisji 
Rewizyjnej – PnP

–  Piotr Popielarczyk: 
895 zł (członek Komisji 
Edukacji, Kultury i Kultury 

Fizycznej oraz Komisji 
Polityki Społecznej) – PO

–  Czesław Roczyński: 
1292 zł (przewodniczący 
Komisji Finansowo-Bu-
dżetowej, członek Komisji 
Edukacji, Kultury i Kultury 
Fizycznej) – PnP

–  Tomasz Tobiański: 
1292 zł (przewodniczący 
Komisji Edukacji, Kultury 
i Kultury Fizycznej, członek 
Komisji Finansowo-Budże-
towej) – PnP

–  Antoni Truszkowski: 
1094 zł (członek Komisji 
Rewizyjnej oraz Komisji Po-
lityki Gospodarczej ) – PnP

–  Zbigniew Urban: 1193 zł 
(wiceprzewodniczący Komi-
sji Finansowo-Budżetowej, 
członek Komisji Rewizyjnej 
oraz Komisji Polityki Gospo-
darczej) – radny niezrzeszo-
ny w klubie

–  Zenon Żynda: 
994 zł (wiceprzewodniczący 
Komisji Polityki Gospo-
darczej, członek Komisji 
Edukacji, Kultury i Kultury 
Fizycznej) – PiS.

Wysokość diet radnych Rady Miejskiej w Tczewie: 
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Straż Miejska

•  W lutym Straż Miejska odnoto-
wała 611 interwencji, z tego 297 
zgłoszonych przez mieszkań-
ców, 167 – przez operatorów 
monitoringu oraz 147 – przez 
dyżurnych Komendy Powiato-
wej Policji.

•  Przewieziono 10 osób z upoje-
niem alkoholowym – 4 do miej-
sca zamieszkania, 6 – do Pogo-
towia Socjalnego w Elblągu.

•  Przeprowadzono 78 wspólnych 
patroli z policją.

• Skazani z Aresztu Śledczego 
w Starogardzie Gd. wykonując 
prace porządkowe na terenie 
Tczewa zebrali łącznie 29 wor-

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

STRAŻ  MIEJSKA 
W TCZEWIE

Dzielnicowi pracować będą 
na czterech osiedlach: Ewa 

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

– To projekt pilotażowy, wprowadzo-
ny na razie na trzy miesiące – mówi 
Andrzej Jachimowski, komen-
dant Straży Miejskiej. – W czterech 
punktach miasta wyłożone zostaną 
księgi, do których mieszkańcy będą 
mogli wpisywać swoje uwagi i nie-
pokojące sygnały związane ze swo-
ja dzielnicą. Takie księgi pojawią się 
m.in. w budynkach administracji 
osiedli – przy ul. Żwirki, Akacjowej, 
Saperskiej. 

Z dzielnicowymi można się 
kontaktować pod numerem Straży 
Miejskiej w Tczewie: 58 531-39-61 
i alarmowym: 986. Jeśli nowy pro-
jekt straży się sprawdzi, a sygnałów 
będzie dużo – dzielnicowi prawdo-
podobnie otrzymają służbowe tele-
fony komórkowe. 

– Chcemy być bliżej mieszkańców, 
bliżej ich problemów. Liczymy, 
że dzięki temu wizerunek straży 
się ociepli i zwiększy się zaufanie 
mieszkańców do naszej służby 
– powiedział aplikant Robert 
Rzeski.

Zadnia stałe dla dzielnicowego 
Straży Miejskiej w Tczewie
1. Zapewnienie poczucia bez-

pieczeństwa obywateli oraz 
właściwego stanu porządku 
publicznego

DZIELNICOWI STRAŻNICY MIEJSCY RUSZYLI W TEREN
1 marca do pracy ruszyli dzielnicowi strażnicy miejscy. Funkcjonariusze będą ściśle i na co dzień współpracować z mieszkańcami, 
radami osiedli, wspólnotami mieszkaniowymi, samorządowcami, po to by jak najskuteczniej zadbać o bezpieczeństwo i porządek.

2. Rozpoznawanie zagrożeń i po-
trzeb społeczeństwa poprzez 
prowadzenie rozmów z miesz-
kańcami, wspólnotami, admi-
nistracjami budynków itp.

3. Podejmowanie interwencji 
z własnej inicjatywy lub na proś-
bę obywateli

4. Uzyskiwanie informacji w przy-
dzielonej dzielnicy w szczegól-
ności o zjawiskach stwarzają-
cych zagrożenie dla porządku 
publicznego oraz wystąpienia 
zjawisk patologicznych

5. Realizacja zadań o charakterze 
administracyjno-porządkowym:

a) Kontrole i egzekwowanie obo-
wiązku utrzymania czystości 
i porządku na ulicach, nierucho-
mościach, placach, obiektach 
sportowych i innych miejscach 
przeznaczonych do użytku pu-
blicznego

b) Kontrole przestrzegania prze-

pisów porządkowych wynika-
jących z prawa o ruchu drogo-
wym

c) Kontrole przestrzegania zaka-
zów ustawowych przy sprzeda-
ży i podawania napojów alko-
holowych, zwłaszcza w czasie 
i miejscu imprez, zabaw.

d) Egzekwowanie właściwego 
nadzoru i sprawowania opieki 
nad psami

e) Kontrola targowisk miejskich 
i innych terenów, szczególnie 
z uwzględnieniem legalności 
powadzenia działalności

f) Ujawnianie nielegalnych wysy-
pisk śmieci 

g) Ujawnianie porzuconych wra-
ków pojazdów mechanicznych 
i podejmowanie czynności w celu 
ich usunięcia

h) Informowanie odpowiednich 
służb o zauważonych nieprawi-
dłowościach w infrastrukturze, 

a także o awariach sieci ciepłow-
niczej, telekomunikacyjnej itp.

i) Realizacja zadań o charakterze 
profilaktycznym

6. Utrzymanie stałego kontaktu 
z radnymi, pracownikami ad-
ministracji budynków, wspól-
notami oraz uczestnictwo 
w organizowanych spotka-
niach z mieszkańcami

7. Uczestnictwo w spotkaniach 
z mieszkańcami organizowa-
nymi przez Rady Osiedla, Pre-
zesów Działek Ogrodniczych

8. Inne zagadnienia wynikające 
z zapisów ustawy o strażach 
gminnych, aktów prawa miej-
scowego w postaci uchwał Rady 
Miasta oraz innych ustaw i bie-
żących potrzeb, a związanych 
z posiadanym przez Straż za-
kresem uprawnień

M. MYKOWSKA

Dzielnicowi z Suchostrzyg i Os. Bajkowego: 
Ewa Neumann i Michał Wasiljew

ków (o poj. 120 litrów każdy) 
różnego rodzaju odpadów. Pra-
ce skazanych polegały głównie 
na usuwaniu skutków zimy, tj. 
oczyszczaniu chodników i scho-
dów ze śniegu i oblodzeń.

•  W dniach, gdy temperatury 
spadały poniżej zera, kontro-
lowano miejsca przebywania 
osób bezdomnych proponując 
im skorzystanie z noclegowni. 
Patrol Straży Miejskiej udzielał 
wsparcia pracownikom MOPS 
podczas prowadzonego spisu 
bezdomnych.

• Do KPP Tczew przekazano 
materiały z monitoringu doty-

czące trzech kolizji drogowych 
oraz jednego przypadku uszko-
dzenia mienia.

•  W lutym prowadzone były dzia-
łania zmierzające do poprawy 
stanu sanitarno-porządkowego 
dotyczące:

–  egzekwowania od właścicieli 
psów zgodnego z przepisami 
wyprowadzania czworonogów 
i sprzątania po nich. Działania 
prowadzono od godz. 5.00 do 
13.00, przy zaangażowaniu 
maksymalnej liczby strażni-
ków. W ramach akcji „Psy” 
nałożono 37 mandatów, z cze-
go 22 za niezgodne przepisami 

wyprowadzanie psów oraz 15 
za niesprzątanie po psach. Po-
uczono 38 osób.

–  usuwania wszelkich ulotek, 
ogłoszeń itp. wywieszanych 
w miejscach do tego nieprze-
znaczonych. W pracach brali 
udział skazani ze starogardz-
kiego aresztu. 

•  6 lutego uczniowie szkół ponad-
gimnazjalnych przystąpili do 
II etapu VI Olimpiady Wiedzy 
o Bezpieczeństwie „Bezpieczne 
i przyjazne Pomorze”. Do fina-
łu zakwalifikowało się dwóch 
uczniów z Tczewa (termin fina-
łu olimpiady: 21 marca). 

Dzielnicowi z Os. Garnuszewskiego i Starego 
Miasta: Ewa Myszka i Robert Rzeski
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 ULICY NA DZIAŁKACH 
NIE BĘDZIE

W związku z pytaniami i obawa-
mi mieszkańców, zwłaszcza dział-
kowców, dotyczącymi możliwości 
budowy drogi na terenie działek 
przy ul. Traugutta, informujemy, 
że taka inwestycja nie jest plano-
wana.

Zgodnie z obowiązującym miej-
scowym planem zagospodarowa-
nia, jest to strefa przyrodnicza, 
stanowiąca podstawę systemu 
ekologicznego miasta, chroniąca 
zasoby przyrodnicze. Przepisy 
zabraniają zabudowy niezwiąza-
nej z funkcją ekologiczną i rekre-
acyjną tych terenów. Nie ma więc 
możliwości lokalizacji drogi w tym 
miejscu. 

 DZIAŁKA PRZY UL. CZERWONEGO 
KAPTURKA NA SPRZEDAŻ

Prezydent Tczewa podjął za-
rządzenie w sprawie ogłoszenia 
drugiego przetargu ustnego nie-
ograniczonego na sprzedaż grun-
tu niezabudowanego położonego 
w Tczewie przy ul. Czerwonego 
Kapturka. Działka przeznaczo-
na jest pod działalność usługową, 
jej powierzchnia to 29 162 m2. 
Cena wywoławcza (po obniżeniu 
jej o 19 proc.) wynosi 7 452 000 zł 
netto. 

Przetarg odbędzie się 9 maja. 

Wykonawcą robót jest fi rma 
Tym-Bud Zakład Remon-

towo-Budowlany z Pruszcza 
Gdańskiego. Wartość zadania to 
blisko 645 tys. zł. Jest to zadanie 
dwuletnie, prace rozpoczęły się 
pod koniec maja ubiegłego roku. 
Termin zakończenia pierwotnie 
ustalony został na koniec marca 
br., ale z uwagi na konieczność 
wykonania robót dodatkowych 

Do końca kwietnia

Trwa przebudowa kamienicy przy ul. Mickiewicza

W skład zespołu wchodzą: 
–  przedstawiciele Urzędu Miej-

skiego: Jolanta Śliwińska 
(kierująca pracami zespołu), 
Joanna Rzepka, Danuta Bie-
lawska, Zenon Drewa 

–  Krzysztof Bielski (KPP Tczew)
–  Maria Witkowska (Powiatowy 

Zarząd Dróg)
–  Edmund Woyda (Miejski Za-

rząd Dróg)
–  przedstawiciele Rady Miej-

skiej: Krzysztof Misiewicz, 
Tomasz Tobiański, Czesław 
Roczyński)

–  przedstawiciele organizacji po-
zarządowych: Piotr Kończew-
ski, Małgorzata Ciecholińska, 
Marek Bury.
Prace zespołu nadzoruje wice-

prezydent Adam Burczyk.

PREZYDENT POWOŁAŁ ZESPÓŁ DS. POLITYKI ROWEROWEJ

Celem zespołu jest konsultowanie 
i koordynowanie działań na rzecz ru-
chu rowerowego w Tczewie, w tym:

–  opiniowanie koncepcji pro-
jektów drogowych dot. ruchu 
rowerowego, w tym dróg ro-

werowych oraz innych działań 
mających wpływ na rozwój ru-
chu rowerowego

–  opiniowanie dokumentów stra-
tegicznych mających na celu 
rozwój ruchu rowerowego

–  zgłaszanie propozycji działań 
mających na celu rozwój ruchu 
rowerowego

–  współudział w tworzeniu poli-
tyki rowerowej oraz jej aktuali-
zacji w przyszłości

–  opiniowanie i inicjowanie dzia-
łań na rzecz bezpieczeństwa 
ruchu drogowego

–  inicjowanie i prowadzenie 
działań zmierzających do po-
prawy warunków dla ruchu 
rowerowego w zakresie trans-
portu miejskiego oraz turysty-
ki i rekreacji rowerowej.

Pierwsze spotkanie zespołu rowerowego
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Prezydent Tczewa powołał Zespół ds. polityki rowerowej. Jego celem jest konsultowanie i ko-
ordynowanie działań na rzecz ruchu rowerowego w mieście.

Trwa przebudowa kamienicy przy ul. Mickiewicza 18. Termin zakończe-
nia inwestycji został przesunięty o miesiąc z powodu dodatkowych prac.

miasto podpisało z wykonawcą 
aneks do umowy, w którym prze-
sunięto zakończenie inwestycji 
do końca kwietnia. 

W budynku znajduje się jeden 
lokal użytkowy oraz pięć miesz-
kalnych. 

Remont budynku przy ul. Mic-
kiewicza 18 jest realizowany w ra-
mach projektu rewitalizacji Starego 
Miasta. Ten sam projekt obejmie 

również remonty kamienic przy 
ul. Zamkowej 11 i 18. W pierw-
szym z budynków znajduje się 9 
lokali mieszkalnych, odbędzie się 
tam kapitalny remont. Kamieni-
ca przy ul. Zamkowej 18, z 10 lo-
kalami mieszkalnymi, zostanie 
rozebrana, a następnie odtwo-
rzona. Obie inwestycje zrealizo-
wane będą w tym roku.

M.M.
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Punkt jest czynny:
• od poniedziałku do środy w go-

dzinach od 10.00 do 15.00
• w czwartek w godzinach od 

10.00 do 17.00
• w piątek w godzinach od 10.00 

do 14.00.

Już od połowy marca do miesz-
kańców trafi ają informatory 

Został ogłoszony przetarg na od-
bieranie odpadów komunal-

nych z nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy w gra-
nicach administracyjnych Tcze-
wa, a także wyposażenie tych 
nieruchomości w pojemniki do 
zbierania odpadów komunalnych 
zmieszanych oraz w urządzenia 
(pojemniki i worki) do selektyw-
nego zbierania odpadów komu-
nalnych takich jak: papier; szkło; 
tworzywa, metale, opakowania 
wielomateriałowe oraz popioły. 

Do obowiązków fi rmy wy-
łonionej w przetargu należeć 
będzie także utrzymanie pojem-
ników w należytym stanie tech-
nicznym i sanitarnym.

Wykonawca odbierze odpady 
komunalne zmieszane i selek-
tywnie zebrane z nieruchomości, 
na których mieszka szacunkowo 
ok. 55 300 osób. Ta liczba zostanie 
zweryfikowana po złożeniu przez 
mieszkańców deklaracji o wyso-
kości opłaty za gospodarowanie 
odpadami, w której właściciele 
nieruchomości określą liczbę osób 
tam mieszkających.

Termin składania ofert: 
8 kwietnia br.

Termin realizacji zadania: 
31 grudnia 2014 r.

M.M.

W uroczystości, która odbyła 
się 1 marca wziął udział 

Jacek Michałowski, szef Kan-
celarii Prezydenta RP. Wśród 
gości był też m.in. Aleksander 
Smolar, prezes Zarządu Fun-
dacji Batorego.

Tczew znalazł się w gronie 19 
samorządów nominowanych do 
nagrody. Zostaliśmy docenieni 
za przepływ informacji pomiędzy 
samorządem miasta a mieszkań-
cami. Przyczyniły się do tego m.in. 
transmitowanie sesji Rady Miej-
skiej przez Telewizję Tetka oraz 
comiesięczne spotkania z prezy-
dentem miasta na antenie Radia 
Fabryka. Audycja radiowa była 
rejestrowana również przez Tele-
wizję Tetka. Podczas jej trwania 
słuchacze mogli zadawać pytania 
prezydentowi. Te formy współpra-
cy nadal są kontynuowane. 

Mimo, że Tczew nie uzyskał 
nagrody już sama nominacja jest 
ogromnym sukcesem. W tym 
roku do akcji zgłosiło się ponad 170 
uczestników z całego kraju. Na-
grody przyznawane są w ramach 
akcji „Masz głos, masz wybór”. 
Jej głównym organizatorem jest 
Fundacja im. Stefana Batorego. 
Konkurs odbywa się pod patrona-
tem Prezydenta RP.

Zainaugurowana w 2002 r. 
akcja zaangażowała już 600 gmin, 
1350 organizacji i grup nieformal-
nych. W 2012 r. współorganizato-
rami akcji było Stowarzyszenie 
Szkoła Liderów, a partnerami 

Akacja: Masz głos – masz wybór”

TCZEW W GRONIE SUPER SAMORZĄDÓW

Pracownia Badań i Innowacji Spo-
łecznych „Stocznia”, Pracownia na 
rzecz Zrównoważonego Rozwoju 
oraz Stowarzyszenie Liderów Lo-
kalnych Grup Obywatelskich.

– Uczestnicy akcji Masz Głos, 
Masz Wybór zasługują na ogrom-
ne uznanie. Należą do tej mniejszo-
ści, której się chce działać dla dobra 
wspólnego. Organizacje, grupy 
nieformalne, szkoły, biblioteki an-
gażują do działania innych miesz-
kańców, proponują współpracę 
władzom. A te władze, co niezwy-
kle istotne i budujące, współpracę 
tę chętnie podejmują – mówił mi-
nister Jacek Michałowski.

Laureatami Nagrody Su-
per Samorząd 2012 zostali:

• Grupa nieformalna „Plac 
Zabaw Generała Sowińskie-
go” i władze samorządowe 
dzielnicy Lublin Wieniawa

•  Młodzieżowej Rady Gminy 
Płużnica i władze samorządo-
we gminy Płużnica

•  Młodzieżowa Rada Miejska i 
władze samorządowe Olsztynka

•  Sołectwo Sułkowice i władze 
samorządowe gminy Iwanowice

•  Stowarzyszenia „Projekt–Eu-
ropa” i władze samorządowe 
Zamościa

• Stowarzyszenie Przyjaciół Nie-
wodnicy i władze samorządo-
we gminy Turośń Kościelna.

M. MYKOWSKA

PRZETARG „ŚMIECIOWY” 
OGŁOSZONY

Władze samorządowe Tczewa wraz z Fundacją Pokolenia oraz Radiem Fabryka i Telewizją 
TeTka otrzymały nominację do Nagrody Super Samorząd 2012. Nominację odebrał Mirosław 
Pobłocki, prezydent Tczewa podczas uroczystej Gali w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Prezydent Mirosław Pobłocki odebrał nominację podczas Gali 
w Pałacu Prezydenckim w Warszawie

wraz z deklaracjami. Kolporterzy 
roznosili je na osiedlach domków 
jednorodzinnych. Informatory tra-
fiły również do administracji spół-
dzielni mieszkaniowych, wspólnot 
mieszkaniowych i zarządców. 
Można je również otrzymać 
w Urzędzie Miejskim w Tczewie. 
Informatory zostały dołączone do 
marcowej „Panoramy Miasta”.

Pomagają w wypełnianiu deklaracji dotyczącej odpadów
18 marca br. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie 
na parterze przy Biurze Obsługi Klienta uruchomiony 
został punkt pomocy w wypełnianiu deklaracji dot. wy-
sokości opłaty za gospodarowanie odpadami. 
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Przedszkole nr 8 
z Oddziałami Integracyjnymi

dyrektor: Jolanta Jank
adres: ul. Jodłowa 6
telefon: 58 777 17 33
strona internetowa: 
osiem.tczew.pl
adres e-mail: 
sekretariat@osiem.tczew.pl
godziny otwarcia 
przedszkola: 6.00-17.00
liczba miejsc 
w przedszkolu: 145 
liczba grup: 6 grup
odpłatność rodziców w roku 
szkolnym 2012/2013: 
opłata ponad podstawę progra-
mową – średnio 168 zł/m-c
wyżywienie 4 posiłki (śniadanie, 
II śniadanie, obiad i podwieczo-
rek) – średnio 94,50 zł/m-c 
oferta zajęć (w opłacie): świad-
czenia w zakresie wychowania, 
opieki i dydaktyki w wymiarze 
przekraczającym podstawowy 
wymiar godzin zajęć opiekuńczo-
wychowawczych oraz dydaktycz-
nych: gry i zabawy dydaktyczne, 
wspomagające rozwój umysłowy 
dziecka, gry i zabawy badawcze, 
rozwijające zainteresowania 
otaczającym światem, zajęcia 
plastyczne, muzyczne 
i teatralne rozwijające uzdolnie-
nia dzieci, gry i zabawy ruchowe, 
wspomagające rozwój ruchowy 
dziecka, zabawy tematyczne, 
wspomagające rozwój emocjo-
nalny i społeczny dziecka, zajęcia 
muzyczne pozytywnie wpływają-
ce na ogólny rozwój dziecka
oferta zajęć dodatkowo 
opłacanych przez rodziców 
– nieobowiązkowych dla 
wszystkich dzieci: karate 
– 16 zł/m-c, pierwsza pomoc przed-
medyczna – 8 zł/m-c, rytmika – 6 
zł/m-c, opieka lekarska – 2 zł/m-c, 
język angielski: dzieci 4-letnie 
– 290 zł za semestr (30 zajęć po 30 
min.), dzieci 5-6-letnie – 34 zł 
za semestr (30 zajęć po 45 min.)

Przedszkole 
Sióstr Miłosierdzia

dyrektor: s. Bogumiła Ławniczak
adres: ul. Kaszubska 17
telefon: 58 531 54 76
strona internetowa: 
www.przedszkolesiostrtczew.home.pl
adres e-mail: 
przedszkolesm@wp.pl

WYBIERAMY PRZEDSZKOLE DLA DZIECKA
Od marca tczewskie przedszkola przyjmują zapisy na kolejny rok edukacji 2013/2014. Łącznie placówki zajmujące się opieką 
nad przedszkolakami zaoferowały ponad 1600 miejsc dla najmłodszych. Przedszkola proponują swoim podopiecznym nie tyl-
ko podstawową opiekę i wyżywienie, ale coraz bogatszą ofertę zajęć dodatkowych. Maluchy korzystają m.in. z nauki języków 
obcych, zajęć komputerowych, sportowych, lekcji tańca, warsztatów plastycznych, zajęć na basenie, rytmiki i wielu innych. 

godziny otwarcia: 6.00-17.00
liczba miejsc 
w przedszkolu: 175
liczba grup: 6
odpłatność rodziców w roku 
szkolnym 2012/2013: 2 zł za 
godzinę ponad podstawę, 5 zł 
dzienna stawka żywieniowa,
oferta zajęć (w opłacie): rytmi-
ka, zajęcia komputerowe, język. 
angielski wersja podstawowa, 
terapia logopedyczna,
oferta zajęć dodatkowo 
opłacanych przez rodzi-
ców, nieobowiązkowych 
dla wszystkich dzieci: język 
angielski rozszerzony 32 zł/m-c 
gimnastyka korekcyjna 15 zł/m-c, 
zajęcia plastyczne 10 zł/m-c

Przedszkola Niepubliczne 
„Czwóreczka”

osoba prowadząca: 
Małgorzata Gudzińska
adres: ul. Saperska 7 
telefon: 58 531 44 79
strona internetowa: –
adres e-mail: 
malgorzataczworeczka@gmail.com
godziny otwarcia: 5.30-17.00
liczba miejsc 
w przedszkolu: 150
liczba grup: 5
odpłatność rodziców w roku 
szkolnym 2012/2013: 340 zł
oferta zajęć (w opłacie): język 
angielski, zajęcia rytmiczne, 
zajęcia logopedyczne, teatrzyki, 
taniec towarzyski, gimnastyka 
korekcyjna,
oferta zajęć dodatkowo opła-
canych – nieobowiązkowych 
dla wszystkich dzieci: zajęcia 
karate 30 zł/m-c, taniec nowocze-
sny 28 zł/m-c

Przedszkole Niepubliczne 
„Chatka Puchatka” 

osoba prowadząca: 
Róża Laskowska
adres: ul. Orkana 1 
telefon: 58 531 03 09
strona internetowa: 
www.chpuchatka.herobo.com
adres e-mail: 
chpuchatka@gmail.com 
godziny otwarcia: 6.00-17.00
liczba miejsc w przedszkolu: 
150 dzieci
liczba grup: 5
odpłatność rodziców w roku 
szkolnym 2012/2013: 340 zł/m-c

oferta zajęć (w opłacie): 
religia, język angielski, rytmika, 
opieka logopedyczna
oferta zajęć dodatkowo opłaca-
nych – nieobowiązkowych dla 
wszystkich dzieci: tańce 4,5,6-
latki – 30 zł/m-c, 3-latki – 22 zł/m-c

Przedszkole Niepubliczne 
„Muszelka”

osoba prowadząca: 
Alina Walkowska
adres: ul. Pionierów 7
telefon: 58 531 75 41
strona internetowa: 
www.muszelka-tczew.pl
adres e-mail: muszelka-10@wp.pl
godz. otwarcia: 6.00-17.00
liczba miejsc: 106
liczba grup: 4
odpłatność w roku 2012/13: 
345 zł/m-c
oferta zajęć w opłacie: język 
angielski 2x w tygodniu, rytmika 
1x w tygodniu, basen 1x w tygo-
dniu 5-6-latki, terapia logope-
dyczna 1x w tygodniu
oferta zajęć dodatkowych,
nieobowiązkowych dla 
wszystkich dzieci: garncar-
stwo i ceramika 1 x w miesiącu 
14 zł/m-c, warsztaty plastyczne 
1 x w tygodniu 32 zł/m-c, zajęcia 
sportowe z elementami karate 
1 x w tygodniu 30 zł/m-c, szkoła 
tańca 1 x w tygodniu 30 zł/m-c 

Ekologiczne Przedszkole 
Niepubliczne „Jodełka” 

osoba prowadząca: 
Weronika Jodłowska
adres: ul. Jedności Narodu 26
telefon: 58 531 52 72
strona internetowa: www.
jodelka.com.pl
adres e-mail: epnjodelka@wp.pl; 
sekretariat@epnjodelka.com.pl
godziny otwarcia: 5.45-17.00
liczba miejsc 
w przedszkolu: 150
liczba grup: 5
odpłatność rodziców w roku 
szkolnym 2012/2013: 340 zł/m-c
oferta zajęć (w opłacie): 
gimnastyka korekcyjna, opieka 
logopedy, język angielski, zajęcia 
rytmiczno-umuzykalniające, 
cykliczne koncerty muzyczne, 
warsztaty tematyczne, teatrzyki 
i przedstawienia, religia
oferta zajęć dodatkowo opła-
canych – nieobowiązkowych 

dla wszystkich dzieci: zajęcia 
taneczne prowadzone przez szkołę 
tańca GABI, zajęcia karate, grupa 
anglojęzyczna z całodziennym 
pobytem lektora. Przedszkole 
współpracuje ze szkołą językową 
prowadzącą zajęcia metodą Helen 
Doron, zajęcia na basenie połączone 
z nauką pływania. W ramach na-
uki języka angielskiego przedszko-
le współpracuje z międzynarodową 
organizacją Lattitude Global Volun-
teering – aktualnie w przedszkolu 
gości wolontariuszka z Kanady. 
Dzięki tej współpracy przedszkole 
będzie mogło gościć wolontariuszy 
z krajów anglojęzycznych – Austra-
lia, Nowa Zelandia, Kanada. Ceny 
poszczególnych zajęć kształtują się 
ok. 30 zł/m-c.

Przedszkola Niepubliczne 
„Akademia Krasnoludków” 

osoba prowadząca: 
Ewa Górecka
adres: ul. Zielona 5 
telefon: 58 531 03 91
adres e-mail: 
krasnoludki-tczew@neostrada.pl
godziny otwarcia: 6.30-7.00
liczba miejsc 
w przedszkolu: 90
liczba grup: 3
odpłatność rodziców w roku 
szkolnym 2012/2013: 340 zł/m-c
oferta zajęć (w opłacie): logo-
pedyczne, rytmiczne, taneczne, 
plastyczne, język angielski

Przedszkole Niepubliczne 
„Jarzębinka” 

osoba prowadząca: 
Janina Mroczkowska 
adres: ul. Jarzębinowa 4 
telefon: 58 531-62-41
godziny otwarcia: 5.30-17.00
liczba miejsc w przedszkolu/
punkcie przedszkolnym: 168
liczba grup: 6
odpłatność: 290 zł/m-c opłata 
stała, 5 zł dzienna stawka żywie-
niowa,
oferta zajęć (w opłacie): 
4 razy w tygodniu język angiel-
ski, zajęcia rytmiczno- muzyczne, 
nauka tańca, opieka lekarska, 
opieka logopedyczna, zajęcia 
profilaktyczne z gimnastyki 
korekcyjnej, a także: wycieczki, 
teatrzyki, uroczystości mikołajko-
we, Wielkanocne, Dzień Dziecka, 
przedstawienia dla dzieci.
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Przedszkole Niepubliczne 
„Siedem Darów”

osoba prowadząca: 
Ewa Sadokierska
adres: ul. Kościuszki 18
telefon: 58 777 68 08
strona internetowa: 
www.siedemdarow.pl 
adres e-mail: 
siedemdarow@interia.pl
godziny otwarcia: 6.00-17.00
liczba miejsc 
w przedszkolu: 180
liczba grup: 7
odpłatność rodziców w roku 
szkolnym 2012/2013: 340 zł/m-c 
oferta zajęć (w opłacie): 
edukacja żywieniowa z warsz-
tatami kulinarnymi, zabawy 
muzyczno- ruchowe w języku 
angielskim, tańce, śpiewy i gra 
na instrumentach perkusyjnych 
– rytmika, spotkaniach dzieci 
z grupami teatralnymi i mu-
zycznymi, opieka logopedyczna, 
atrakcyjne zajęcia plastyczne, 
współpraca ze środowiskiem 
lokalnym, wycieczki – rodzice 
częściowo dopłacają do dłuż-
szych wycieczek autokarowych 
oraz płacą za bilety wstępu do 
danego obiektu

Przedszkola Niepubliczne 
„Fantazja”

osoba prowadząca: 
Barbara Tomala
adres: ul. Obrońców Tczewa 12 
telefon: 792 900 175
strona internetowa: 
www.fantazja.tcz.pl
adres e-mail: fantazja@tcz.pl
godziny otwarcia: 6:00-18:30
liczba miejsc 
w przedszkolu: 30
liczba grup: 2
odpłatność rodziców w roku 
szkolnym 2012/2013: 400 zł/m-
c + koszt wyżywienia 8 zł/dzień
oferta zajęć (w opłacie): język 
angielski, profilaktyka logope-
dyczna, gimnastyka, zajęcia ar-
tystyczne, rytmika, bajkoterapia, 
savoir-vivre od małego, religia, 
łamigłówki małej główki, Klub 
Młodego Odkrywcy,
oferta zajęć dodatkowo 
opłacanych – nieobowiązko-
wych dla wszystkich dzieci: 
logopedia indywidualna (20-30 
zł/zajęcia), Szkółka Języka An-
gielskiego FANTAZJA dla dzieci 
w wieku 3-9 lat – język angielski 
dodatkowy po południu (210-240 
zł/semestr). 

Przedszkole Niepubliczne 
„Tęczowe Przedszkole”

osoba prowadząca: 
Lidia Kwietniewska

adres: Chełmońskiego 1a
telefon: 888 24 00 22
strona internetowa: 
www.teczowe.edu.pl
adres e-mail: 
teczowe-przedszkole@o2.pl
godziny otwarcia: 6.00-17.00
liczba miejsc 
w przedszkolu: 40
liczba grup: 2
odpłatność rodziców 
w roku szkolnym 2012/2013: 
350 zł/m-c
oferta zajęć (w opłacie): 
język angielski, język francuski, 
rytmika, taniec, gimnastyka 
korekcyjna, terapia logopedycz-
na, konsultacje psychologa i 
pedagoga
oferta zajęć dodatkowo 
opłacanych – nieobowiązko-
wych dla wszystkich dzie-
ci: terapia psychologiczno-peda-
gogiczna dla dzieci z rodzicami 
– 50 zł/godzinę

Przedszkole Niepubliczne 
„Twoja Niania”

osoba prowadząca: 
Kamila Chabowska
adres: Piaskowa 10/1
telefon: 604 066 321
strona internetowa: 
www.twojaniania.net
adres e-mail: 
biuro.twojaniania@gmail.com.
godziny otwarcia: 6.30-17.30
liczba miejsc 
w przedszkolu: 40
liczba grup: 3
odpłatność rodziców 
w roku szkolnym 2012/2013: 
300 zł/m-c + 7 zł/wyżywienie/
dzień
oferta zajęć (w opłacie): 
język angielski, logopeda, 
psycholog, rytmika, tańce, 
basen (grupy 4, 5 i 6-latków), 
informatyka, gimnastyka 
paluszkowa, gimnastyka 
korekcyjna, religia

Przedszkole Niepubliczne 
„Niebieskie Migdały”

osoba prowadząca: Bogusława 
Szczęsna-Gorczyńska
adres: ul. Grunwaldzka 9 
telefon: 505 039 024
strona internetowa: 
www.niebieskiemigdaly.org.pl
adres e-mail: przedszkole@
niebieskiemigdaly.org.pl
godziny otwarcia: 5.30-17.00
liczba miejsc 
w przedszkolu: 90
liczba grup: 3
odpłatność rodziców w roku 
szkolnym 2012/2013: 340 zł/m-c
oferta zajęć (w opłacie): język 
angielski, zajęcia rytmiczne, 
gimnastyka ogólnorozwojowa, 
opieka logopedyczna
oferta zajęć dodatkowo opła-
canych – nieobowiązkowych 
dla wszystkich dzieci: zajęcia 
plastyczne koszt miesięczny 32 zł, 
zajęcia taneczne koszt miesięczny 
23 zł, karate koszt miesięczny 30 zł

Przedszkole Niepubliczne 
„Pan Słonik”

osoba prowadząca: 
Alicja Kotlicka
adres: al. Solidarności 13 
telefon: 509 199 533
strona internetowa: 
www.pan-slonik.pl
adres e-mail: 
alicja.kotlicka@wp.pl
godziny otwarcia: 6.00-17.30
liczba miejsc 
w przedszkolu: 48
liczba grup: 2
odpłatność rodziców w roku 
szkolnym 2012/2013: 290 
zł/m-c + 5 zł dziennie wyżywienie 
lub 350 zł/m-c + 7 zł dziennie wy-
żywienie w zależności od pakietu 
oferowanego przez placówkę
oferta zajęć (w opłacie): karate, 
taniec Gabi, kuchcikowo, język 
angielski codziennie, język rosyj-

ski raz w tygodniu, rytmika, język 
angielski Bright, zajęcia muzyczne 
i plastyczne, zajęcia z Weroniki 
Sherborne z psychologiem.
oferta zajęć dodatkowo 
opłacanych – nieobowiązko-
wych dla wszystkich dzieci: 
zajęcia na basenie z instruktorem 
50 zł/mc

Niepubliczny Punkt 
Przedszkolny „Słoneczko”

osoba prowadząca: 
Łukasz Kotlenga
adres: ul. Sadowa 2a 
telefon: 789-178-867
strona internetowa: 
www.tczsłoneczko.pl
adres e-mail: 
przedszkole.sloneczko.tcz@wp.pl
godziny otwarcia: 05:30-7:00
liczba miejsc 
w przedszkolu: 25
liczba grup: 1
odpłatność rodziców w roku 
szkolnym 2012/2013: 350 zł/m-c 
+ wyżywienie 8 zł/dzień
oferta zajęć (w opłacie): 
język angielski, rytmika, zajęcia 
taneczno-ruchowe, bajkoterapia, 
zajęcia korygujące postawę ciała, 
gimnastyka buzi i języka 
oferta zajęć dodatkowo opła-
canych – nieobowiązkowych 
dla wszystkich dzieci: 
język angielski – 30 zł miesięcz-
nie 5 x w tygodniu

Niepubliczny Punkt 
Przedszkolny „Małe Jagódki”

osoba prowadząca: 
Katarzyna Marut
adres: al. Zwycięstwa 6 
telefon: 518 363 400
strona internetowa: 
www.jagodka-tczew.pl 
adres e-mail: 
biuro.jagodki@wp.pl
godziny otwarcia: 6.00-17.00
liczba miejsc w przedszkolu: 24
liczba grup: 1
odpłatność rodziców w roku 
szkolnym 2012/2013: 400 zł/m-c 
oferta zajęć w przedszkolu 
(w opłacie): zajęcia dydaktycz-
ne, zajęcia rytmiczne, zajęcia 
plastyczne, kuchcikowo, wyjścia 
do teatru, kina, wycieczki, róż-
nego rodzaju pikniki, zabawy w 
ogrodzie przedszkola
oferta zajęć dodatkowo 
opłacanych – nieobowiązko-
wych dla wszystkich dzieci: 
basen 30 zł miesięcznie jeden raz 
w tygodniu, język angielski 30 zł 
miesięcznie dwa razy w tygodniu 
 
Informacje dotyczą roku szkolnego 
2012/2013. Przygotowane zostały 
przez Wydział Edukacji Urzędu 
Miejskiego w Tczewie

Przedszkolaki chętnie prezentują swoje talenty – np. podczas 
Dnia Tczewa wystąpiły dzieci z przedszkola „Jarzębinka”
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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 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 Szymona 
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

• Biznes na obcasach 
– spotkania w każdy 
drugi wtorek miesiąca, 
po wcześniejszym powia-
domieniu drogą mailową, 
poprzez stronę www.dp.tczew.pl 
i nasz newsletter

Terminy i godziny spotkań i kon-
sultacji mogą ulegać zmianom, 
dane kontaktowe do naszych 
doradców i konsultantów znajdą 
Państwo na naszej stronie.

28 lutego w wypełnionej po brze-
gi sali konferencyjnej Domu 

Przedsiębiorcy odbyło się I spo-
tkanie Młodzieżowego Klubu Biz-
nesu zorganizowane dla uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych.

Spotkanie poprowadził Kry-
stian Jendrzejewski, inspektor 
Biura Wspierania Przedsiębiorczo-
ści Urzędu Miejskiego w Tczewie 
oraz Agata Dobosz, doktorantka 
Uniwersytetu Gdańskiego, którzy 
wprowadzili młodzież w zagad-
nienia związane z ideą powstania 
Dom Przedsiębiorcy oraz jego za-
kresem działalności.

Nie zabrakło też informacji 
o planowanej właśnie drugiej 
edycji konkursu „Mój Bizne-
splan 2013” oraz prezentacji fi -
nałowej pracy jednej z laureatek 
I edycji konkursu Aleksandry 
Sokołowskiej. II edycja konkur-

Od kwietnia można będzie wziąć 
udział w II edycji konkursów: 

„Rzemieślnik Roku”, „Nowoczesny 
Tczew” i „Mój Biznesplan”. 

W kolejnym numerze Pa-
noramy Miasta przedstawimy 
Państwu wszystkie informacje 
dot. konkursów oraz szczegółowy 
harmonogram. Już dziś serdecz-

Kontynuujemy cykl rozmów 
z przedsiębiorcami funkcjo-

nującymi w Inkubatorze Przed-
siębiorczości Domu Przedsiębiorcy 
w Tczewie. Do rozmowy zaprosiliśmy 
najmłodszą stażem firmę inkubowa-
ną: Welz-Media.pl Renaty Welz.
– Skąd pomysł na biznes?

Ideą założenia działalności było 
stworzenie firmy rodzinnej, która 
połączy młodość i nowoczesność 
z doświadczeniem w dziedzinie in-
formatyki. Można powiedzieć, że 
zamiłowanie w zakresie tworze-
nia stron internetowych i serwi-
sowania komputerów przerodziło 
się w pomysł, aby stworzyć dzia-
łalność gospodarczą opartą na 
tych działaniach. Własna fi rma 
to nie etat od 8 do 16, lecz praca 24 
godziny na dobę. Dlatego uważa-

Ruszył „Młodzieżowy Klub Biznesu”
su będzie oparta na tych samych 
zasadach co obecnie, jednakże 
zmianie ulegną terminy przyj-
mowania prac (od kwietnia aż do 
połowy października), a udział 
w konkursie będą mogli wziąć 
zarówno uczniowie pierwszych 
klas jak i już kończący. Przewi-
dziana jest również nagroda dla 
nauczyciela prowadzącego.

Agata Dobosz opowiedziała 
przybyłej licznie grupie młodzie-
ży o budowaniu modeli bizne-
sowych oraz swoim pomyśle na 
biznes. Obecnie Pani Agata Do-
bosz jest na dobrej drodze do re-
alizacji swojego przedsięwzięcia 
biorąc udział w projekcie „Start 
i Restart”, organizowanym przez 
Fundację Pokolenia. Projekt 
umożliwia bezrobotnym kobie-
tom z obszarów słabych struktu-
ralnie uzyskanie dofi nansowa-

nia oraz wsparcia doradczego na 
rozpoczęcie działalności gospo-
darczej. Realizacja zamierzenia 
pod nazwą „Roblogistic” pozwo-
liłaby na stworzenie nowych 
miejsc pracy dla młodych, zdol-
nych i ambitnych absolwentów 
z terenu naszego powiatu.

Po spotkaniu nadszedł czas 
na podsumowanie oraz dysku-
sję. Chętnie wsłuchiwaliśmy się 
w głos młodzieży i z zadowole-
niem przyjmowaliśmy deklaracje 
uczestnictwa w kolejnych spotka-
niach. Obecnie pracujemy nad 
zorganizowaniem kolejnego już 
na początku kwietnia. Będą to 
warsztaty związane z tworzeniem 
biznesplanów!

Materiały ze spotkania znaj-
dą Państwo na stronie głównej 
Domu Przedsiębiorcy w zakładce: 
Młodzieżowy Klub Biznesu.

Już wkrótce II edycja konkursów 
Prezydenta Miasta Tczewa! 

nie zapraszamy wszystkich mi-
kro i małych przedsiębiorców oraz 
mieszkańców miasta Tczewa do 
zgłaszania swoich kandydatów do 
tytułu Rzemieślnika Roku oraz 
Innowacyjnego Tczewa.

Wszelkie informacje dot. kon-
kursów „Mój Biznesplan” ad-
resowanego do młodzieży szkół 

ponadgimnazjalnych będą przed-
stawienia przy kolejnych spo-
tkaniach „Młodzieżowego Klubu 
Biznesu”

Szczegółowe informacje, zgło-
szenia i regulaminy dostępne będą 
na stronie Domu Przedsiębiorcy 
w Tczewie: www.dp.tczew.pl oraz 
w jego siedzibie w pok. nr 14. 

Rozmowa z…
my, że pomysł powinien narodzić 
się z idei i tego co lubi się robić, ani-
żeli z ‘pomysłu na zarabianie’.
– Czym zajmuje się wasza 
fi rma?

Zajmujemy się przede wszyst-
kim serwisowaniem komputerów 
oraz projektowaniem stron inter-
netowych. Tworzymy rozwiąza-
nia dla nowoczesnych firm, które 
potrzebują wysokiej jakości usług 
i pewności działania systemów 
informatycznych, które dla nich 
tworzymy i nadzorujemy. Stale 
dopasowujemy swoje usługi do 
oczekiwań klientów, dzięki cze-
mu współpracują z nami zarów-
no małe przedsiębiorstwa, które 
mają mniejszy budżet przezna-
czony na dział IT oraz marketing, 
jak i duże firmy.

Nasza praca to nie tylko wyko-
nywanie konkretnych usług, lecz 
stała pomoc i doradztwo naszym 
klientom. Współpraca z naszymi 
klientami w zasadzie nie kończy 
się nigdy, ponieważ zawsze jeste-
śmy do ich dyspozycji.
– Jak dowiedzieli się Państwo 
o inkubatorze przedsiębiorczo-
ści i dlaczego właśnie to miejsce 
wybraliście dla swojej firmy?

Wiedzę na temat inkubatora 
pozyskaliśmy przede wszystkim 
z Internetu. Tak się złożyło, że ja-
kiś czas później, w miarę rozwoju 
przedsiębiorstwa, potrzebowaliśmy 
lokum w dogodnym miejscu, a opi-
nie znajomych na temat inkubatora 
były bardzo pozytywne. Również 
oferta DP okazała się bardzo atrak-
cyjna pod względem finansowym, 

co dla małej fi rmy było jednym 
z kryteriów wyboru, jeżeli w dalszym 
ciągu chcieliśmy oferować klientom 
usługi w atrakcyjnych cenach.
– Jakie są wasze plany na 
przyszłość?

W najbliższym czasie chcemy 
skupić się na nowoczesnym porta-
lu lokalnym, którego rozwój będzie 
naszym priorytetowym działa-
niem. Chcemy zaoferować jeszcze 
większy wachlarz usług w jeszcze 
atrakcyjniejszych cenach firmom 
z naszego miasta. Jest to pewne-
go rodzaju idea integracji małych 
i średnich fi rm, która w później-
szym czasie może przerodzić się 
w pewne wspólne działania. W póź-
niejszym czasie planujemy rozwi-
nąć sprzedaż naszych produktów 
i usług na rynki zagraniczne. 
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Wokół nas

ADMIRAŁ KAZIMIERZ 
PORĘBSKI (1872–1933)

Minęła 80. rocznica śmierci wi-
ceadmirała Kazimierza Po-

rębskiego. Dzięki niemu powstała 
Szkoła Morska w Tczewie. Położył 
też duże zasługi dla polskiej polity-
ki morskiej.

W okresie Polski międzywojen-
nej, dwie wielkie indywidualności 
kreowały politykę oraz gospodarkę 
morską. Byli nimi: kontradmirał 
Kazimierz Porębski (1872-1933) 
i minister oraz wicepremier Euge-
niusz Kwiatkowski (1888-1974). 

Kazimierz Porębski urodził się 
pod zaborem rosyjskim, w 1872 
roku w Wilnie. Tutaj też ukończył 
gimnazjum klasyczne. Następnie 
6 lat studiował w Morskim Kor-
pusie Kadetów w Petersburgu. 
Kolejne 25 lat służył w rosyjskiej 
marynarce wojennej. Brał udział 
m.in. w wojnie rosyjsko-japońskiej 
(1904-1905) i w I wojnie światowej. 
Doskonalił kwalifi kacje, awan-
sował, nabywał nowe cenne do-
świadczenia. 

5 listopada 1918 roku wstąpił 
do wojska polskiego. Wkrótce 
został szefem Departamentu dla 
Spraw Morskich Ministerstwa-
Spraw Wojskowych. Departamen-
towi podlegały wtedy wszystkie 
sprawy morskie.

Na początku 1920 r. Kazimierz 
Porębski towarzyszył gen. J. Hal-
lerowi w przejmowaniu polskiego 
Pomorza, w tym Tczewa. Był obec-
ny także na uroczystości zaślubin 
Polski z morzem w Pucku, 10 lute-
go 1920 roku. 

17 czerwca 1920 r., z inicjatywy 
K. Porębskiego powołano Szkołę 
Morską w Tczewie. K. Porębski 
uczestniczył w jej uroczystym otwar-
ciu 8 grudnia 1920 r. Szkoła przez 
10 lat (potem w Gdyni) kształciła 
oficerów nawigacji i mechaników 
polskiej floty handlowej.

Kazimierz Porębski posiadał 
wizję i plany kompleksowego roz-
woju polityki i gospodarki mor-
skiej. Z jego polecenia inż. Tadeusz 
Wenda przygotował projekt bu-
dowy portu morskiego w Gdyni. 
Uruchomiono pierwsze kredyty na 
budowę portu polskiego w Gdyni. 
Jako szef Kierownictwa Marynar-
ki Wojennej K. Porębski troszczył 
się o bezpieczeństwo polskiego wy-
brzeża i Pomorza. Ostrzegał przed 
Niemcami.

W 1925 r. wiceadmirała Ka-
zimierza Porębskiego niesłusznie 
oskarżono w tzw. aferze minowej. 
Zanim sąd sprawę umorzył, został 
on odsunięty od służby wojskowej i 
postawiony w stan spoczynku.

Kazimierz Porębski zmarł 
w 1933 roku w Warszawie. Pocho-
wany został na Powązkach. 

JAN KULAS

Mszę św. odprawił ks. infułat 
Stanisław Grunt z kon-

celabransami ks. Piotrem Wysgą 
i ks. Antonim Dunajskim. 

W kazaniu ks. infułat Grunt 
podkreślił, że Powstanie Stycz-
niowe było największym zrywem 
niepodległościowym pod zabora-
mi i mimo klęski przypomniało 
o wielkich aspiracjach Polski do 
wolności, ukazało organizację pań-
stwa podziemnego, przyczyniło do 
uwłaszczenia chłopów, pozosta-
wiło trwały ślad w polskiej sztuce 
i literaturze. Wspomniał o tym, iż 
Powstanie Styczniowe miało wiel-
ki oddźwięk również na Pomorzu, 
które zaopatrywało powstańców w 
broń, środki finansowe i przerzu-
ciło do walk około 2 tysięcy ochot-
ników. Na Kociewiu zachowały się 
też nieliczne groby powstańców 
m in. w Starogardzie Gdańskim, 
Jabłowie, Pelplinie, Pogódkach 
i Nowej Cerkwi. 

Po mszy św., w kaplicy Jana 
Chrzciciela, ks. infułat Grunt po-
święcił tablicę upamiętniającą bo-
haterów Powstania Styczniowego. 

Dzień ten poświęcony został 
pamięci żołnierzy antyko-

munistycznego i niepodległościo-
wego podziemia. Około 8 tysięcy 
żołnierzy Armii Krajowej zostało 
w czasach stalinowskich uwięzio-
nych, z czego 4,5 tysiąca skazano 
na śmierć, a wyroki wykonano.

Przed pomnikiem „Ofiar terro-
ru stalinowskiego” w tczewskim 
Parku Miejskim przedstawicie-
le samorządu miasta i powiatu, 
tczewska młodzież oraz członkowie 
stowarzyszenia „Zawsze Solidarni” 
złożyli kwiaty i zapalili znicze.

– Narodowy Dzień Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych ma być wy-
razem hołdu dla żołnierzy drugiej 
konspiracji, za świadectwo męstwa 
i niezłomnej postawy patriotycznej 
i przywiązania do tradycji niepod-
ległościowych, za krew przelaną 
w obronie naszej Ojczyzny – po-
wiedział nam Zenon Drewa, 
zastępca prezydenta Tczewa.

ZŁOŻYLI HOŁD ŻOŁNIERZOM WYKLĘTYM
Władze miasta i powiatu, członkowie stowarzyszenia „Zawsze Solidarni”, kombatanci, miesz-
kańcy Tczewa uczcili Narodowy Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych – 1 marca. 

– Dzisiejszy dzień gromadzi 
tak wiele młodych osób, to po-
wód do radości, widzimy bowiem, 
że pamięć żołnierzy wyklętych 

M
. L

IN
K

nie zginęła w narodzie polskim 
– stwierdziła Anna Fotyga – po-
seł na Sejm RP.

M.L.

W 150. rocznicę

KWIATY NA GROBACH POWSTAŃCÓW 
STYCZNIOWYCH
W tym roku mija 150. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. Z tej okazji w kościele Pod-
wyższenia Krzyża Św. została odprawiona msza święta, poświęcono tablicę pamiątkową, a na 
grobach powstańców złożono kwiaty i zapalono znicze.

Dalsze uroczystości odbyły się 
na nowym cmentarzu. Jak przy-
pomniał Kazimierz Smoliński, 
mimo wewnętrznych konfl iktów 
w polskim podziemiu, Polakom 
udało się przygotowanie militar-
ne i wspólne wystąpienie zbrojne 
przeciw carskiej Rosji. Patrycja 
Żok, radna Młodzieżowej Rady 
Miasta, odczytała manifest po-
wstańców z 1863 r. Ks. infułat 
Stanisław Grunt odmówił modli-

twę nad grobami powstańców. 
Kolejnym punktem uroczy-

stości był apel poległych, który 
poprowadził płk rez. Włodzimierz 
Mroczkowski. Następnie uczestni-
cy uroczystości, w tym przedstawi-
ciele samorządu miasta i powiatu, 
złożyli kwiaty i zapalili znicze na 
grobach uczestników powstania: 
Feliksa i Stefana Pohoskich oraz 
Kazimierza Porawskiego.

JACEK CHEREK 
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W Tczewie działa Zespół Inter-
dyscyplinarny realizujący 

zadania wynikające z Gminne-
go Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie i Ochrony 
Ofi ar Przemocy w Rodzinie dla 
miasta Tczewa na lata 2011-2015.

Do priorytetowych zadań Ze-
społu należy integrowanie i koor-
dynowanie działań podmiotów, 
których przedstawiciele wchodzą 
w skład Zespołu, diagnozowanie 
problemu przemocy w rodzi-
nie na terenie miasta Tczewa, 
usprawnienie przepływu infor-
macji oraz reagowania na ziden-
tyfi kowane problemy społeczne, 
w tym w szczególności przemocy 
w rodzinie, a także wzmocnienie 
zaufania społecznego w lokal-
nym środowisku oraz umiejęt-
ności współdziałania. Udzielana 
pomoc będzie ma charakter in-
terdyscyplinarny, co oznacza, że 

Społeczeństwo

Osoby zainteresowane udzia-
łem w grupie wsparcia mogą 

zgłaszać chęć uczestnictwa do 
Zespołu Interdyscyplinarnego do 
Spraw Przeciwdziałania Przemo-
cy w Tczewie, pracowników socjal-
nych Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Tczewie ul. Armii Kra-
jowej 39 telefonicznie (58) 777 00 30,
(58) 777 00 20 na adres e-mail: 
zi@mops.tczew.pl lub osobiście.

Flextronics International Po-
land Sp. zo.o. udostępnia dla 
mieszkańców Tczewa i oko-
lic tzw. AED – Automatycz-
ny Defi brylator Zewnętrzny 
– urządzenie ratujące życie 
w przypadku zatrzyma-
nia krążenia. Urządzenie 
znajduje się na posterunku 
ochrony na bramie głównej, 
przy ul. Malinowskiej 28.

– Nasz defi brylator został zgło-
szony do ogólnopolskich baz AED 
(takich jak np. www.ratujzsercem.
pl) i tym samym stał się częścią 
krajowej siatki ogólnodostępnych 
defi brylatorów automatycznych 
– mówi Joanna Żerańska-Le-
ska z fi rmy Flextronics. – Auto-
matyczny Defibrylator Zewnętrz-
ny to urządzenie, pozwalające na 
udzielenie prawidłowej, bezpiecz-
nej i maksymalnie skutecznej 
pierwszej pomocy przedmedycz-
nej. Nowoczesne AED to urzą-
dzenia bardzo proste w obsłudze, 
w dodatku głosowo prowadzące 
ratownika przez cały algorytm 
reanimacji.

Zatrzymanie krążenia na czas 
dłuższy niż 3-4 minuty, bez podję-
cia właściwej pierwszej pomocy, 
prowadzi zazwyczaj do trwałych 
uszkodzeń komórek kory mózgo-
wej. Niestety czas dotarcia facho-
wej pomocy do poszkodowanego, 
wydłużany chociażby przez ruch 
uliczny, jest niejednokrotnie zbyt 
długi w sytuacji, gdy szanse prze-
życia spadają w każdej minucie. 

Rozwiązaniem jest zwiększe-
nie dostępności AED, poprzez 
wyposażenie w nie straż pożar-
ną, policję, straż miejską, ale tak-
że umieszczenie ich w miejscach 
publicznych, przedsiębiorstwach, 
placówkach szkoleniowych. 

AED należący do Flextronics, 
to jedyne publicznie dostępne 
urządzenie tego typu w Tczewie. 

Flextronix udostępnia

Automatyczny 
Defibrylator Zewnętrzny 

optymalną strategię pracy z ro-
dziną ustali zespół specjalistów 

W skład zespołu wchodzą spe-
cjaliści z jednostek:
1) Miejski Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej
2) Komenda Powiatowa Policji 

w Tczewie,
3) Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Tczewie,
4) Gminna Komisja Rozwiązy-

wania Problemów Alkoholo-
wych w Tczewie,

5) Wydział Spraw Społecznych 
Urząd Miejski w Tczewie

6) Zespół Kuratorskiej Służby 
Sądowej przy Sądzie Rejono-
wym w Tczewie. 

Ponadto, w ramach Gminnego 
Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie działa: 

1. Punkt Informacyjno-Kon-

Grupa Wsparcia dla Osób Doświadczających 
Przemocy w Rodzinie: „Razem Bezpieczniej”
W ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie dla miasta Tczewa na lata 2011-2015 zapraszamy do udziału w gru-
pie wsparcia osoby doświadczające przemocy w rodzinie .

Spotkania z uczestnikami 
będą prowadzone przez psycho-
loga, specjalistę pracy socjalnej, 
pedagoga, funkcjonariusza 
prewencji Policji KPP Tczew, 
członka Gminnej Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alko-
holowych, kuratora sądowego 
oraz członków Zespołu Inter-
dyscyplinarnego. Spotkania 
odbywać się będą cyklicznie 

raz w tygodniu we wtorki, 
w godz.16.00 do 18.00 w okresie 
od 09.04.2013 r. do 18.06.2013 r. 
w Forum Inicjatyw Społecznych 
przy ul. Łaziennej 5.

SERDECZNIE ZAPRASZAM

DYREKTOR MIEJSKIEGO 
OŚRODKA POMOCY 

SPOŁECZNEJ W TCZEWIE

JULITA JAKUBOWSKA

NA CZYM POLEGA IDEA 
GRUPY?

• grupa tworzona jest przez 
osoby borykające się z tym 
samym problemem, co Ty

• służy wzajemnemu pomaga-
niu sobie, dawaniu i otrzymy-
waniu wsparcia

• można tu mówić o swoich do-
świadczeniach i przeżyciach, 
dzielić się własnymi odczu-
ciami i własnym zdaniem 
z innymi bez obawy przed 
krytyczną oceną lub radami

• można tu także po prostu 
być, słuchać i czerpać z do-
świadczeń innych 

• członkinie grupy bezwzględ-
nie obowiązuje zasada tajem-
nicy, tzn. wszystko, co zostało 
powiedziane w trakcie grupy 
pozostaje w wiadomości tylko 
jej uczestniczek

CO MOŻESZ ZNALEŹĆ W 
GRUPIE?

• życzliwych Ci słuchaczy
• bezpieczne miejsce
• osoby, które tak jak Ty do-

świadczają krzywdy w mał-
żeństwie lub związku

• możliwość dzielenia się swoimi 
problemami

• naszą grupę dodatkowo 
wzbogacimy o psychoedu-
kację, która da Ci wiedzę 
na temat Twojej sytuacji psy-
chologicznej

• możliwość uczenia się od 
innych, którzy borykają się 
z podobnymi problemami, spo-
sobów radzenia sobie z nimi

• bezpłatne konsultacje z praw-
nikiem, z których możesz sko-
rzystać, jeśli zdecydujesz się na 
kroki prawne.

MOŻESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ 
CZEGOŚ O:

• prawidłowościach psycholo-
gicznych związanych ze zja-
wiskiem przemocy domowej

• możliwych strategiach obro-
ny przed sprawcą przemocy

• mitach dotyczących przemo-
cy w rodzinie

• powodach, dla których po-
zostajesz w związku krzyw-
dzącym

• sposobach radzenia sobie 
w sytuacjach trudnych 

• możliwościach uzyskania po-
mocy ze strony instytucji i osób 
zobowiązanych do jej udziela-
nia osobom doświadczającym 
przemocy, są nimi np. zespoły 
interdyscyplinarne, sądy, po-
licja, ośrodki pomocy społecz-
nej, ochrona zdrowia, oświata, 
liczne stowarzyszenia itd.

Pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie
sultacyjny dla Osób w Kry-
zysie, MOPS Tczew, ul. Armii 
Krajowej 39, pokój nr 4, tel: 
58 777 00 20, 58 777 00 30, Fax 
58 532 60 03, gdzie osoby do-
świadczające przemocy mogą 
uzyskać bezpłatną pomoc 
w zakresie poradnictwa psy-
chologicznego, prawnego, ro-
dzinnego od poniedziałku do 
piątku w godz.7.15-15.15.

2. Zespół Interdyscyplinar-
ny – MOPS, Tczew, ul. Armii 
Krajowej 39, pokój nr 4, tel: 
58 777 00 20, 58 777 00 30, Fax 
58 532 60 03 przewodniczący 
Zespołu Interdyscyplinarne-
go przyjmuje od poniedziałku 
do piątku w godz.7.15-15.15.
Po godzinach pracy ośrodka 

oraz w dni wolne od pracy nale-
ży zwrócić się o pomoc do KPP 
Tczew, ul. Kasprowicza 2, tel. 
58 530 82 22.

W kwietniu Tczewskie Cen-
trum Sportu i Rekreacji za-

prasza na następujące imprezy:

06.04 – V turniej Grand Prix Tcze-
wa w Tenisie Stołowym

12.04 – mini Piłka Nożna SP
16.04 – Piłka Nożna 7-osobowa 

Gimnazja
19.04 – Otwarcie Sezonu LA 

– Szkoły Podstawowe
20.04 – Otwarcie Sezonu LA 

– Gimnazja

Więcej informacji: www.tcsir.tcz.
pl, tel. 58 531 46 26.

TCSiR zaprasza w kwietniu
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Społeczeństwo

Impreza potrwa od godz. 
10.00 do 18.00 na Placu 

Hallera. Handel starociami, 
przedmiotami sztuki, rzemio-
sła i innymi niebanalnymi 
wyrobami wzbogacą występy 
szczudlarzy, żywe rzeźby, mia-
steczko cyrkowe, teatr uliczny, 

Podczas warsztatów uczestnicy 
dowiedzą się, czym w rzeczy-

wistości jest street art. Zapoznają 
się z jego różnorodnymi technika-
mi i formami. Będą tworzyć wła-
sne dzieła przy wykorzystaniu 
szablonów inspirowanych nowo-
czesnym designem i aktualnymi 
trendami. Poznają również histo-
rię street artu i jego czołowych 
twórców. Nauczą się odróżniać ak-
tywność artystyczną w przestrze-
ni miejskiej od wandalizmu.

Warsztaty mają formę cyklicz-
ną. Zajęcia będą się odbywały 
w kamienicy przy ul. Podmurnej 
12 od godziny 16.00 w następu-

Spotkania dla grup zorgani-
zowanych z tczewskich przed-

szkoli i szkół oraz – w godzinach 
popołudniowych – dla wszystkich 
chętnych dzieci odbywały się w fi-
liach dziecięcych i Bibliotece Głów-
nej. Atrakcji było co niemiara. Wiel-
koformatowe gry planszowe, bajki 
z diaskopu, slalom gigant z wyko-
rzystaniem drewnianej zabawki 
zręcznościowej, tworzenie smoczej 
książeczki, teatrzyk kukiełkowy, 
konkurs śmiesznych rysunków, 
bitwa morska, poszukiwanie 

Ferie w bibliotece 

SKORZYSTAŁO PONAD 1800 DZIECI
Ponad 1800 dzieci wzięło udział w warsztatach i konkursach 
plastycznych, zajęciach literackich, historycznych, regional-
nych oraz rekreacyjnych, jakie przygotowała w okresie ferii 
zimowych Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie. 

zaginionego skarbu – to tylko 
niektóre z nich. Duże zaintereso-
wanie wzbudziły również warsz-
taty przybliżające różne techniki 
plastyczne, m.in. decoupage, malo-
wanie na szkle, modelowanie z pla-
steliny, origami. Ogłoszone zostały 
ponadto dwa konkursy plastyczne: 
„Gdyby w Tczewie mieszkał smok, 
to wyglądałby…” oraz „Ciesz się 
zimą”. Zainteresowanych szczegó-
łową relacją z zimowisk w Bibliote-
ce zapraszamy na stronę interneto-
wą: www.mbp.tczew.pl

PRZYGOTUJ SIĘ DO PCHLEGO TARGU – TO JUŻ 2 CZERWCA

muzyka na żywo i wiele innych 
atrakcji dla dzieci i dorosłych. 
Tradycyjnie będziemy przyj-
mować zgłoszenia w Urzędzie 
Miejskim w Wydziale Rozwoju 
Miasta, a szczegółowe informa-
cje wkrótce pojawią się na stro-
nie www.pchlitarg.tczew.pl

„SZTUKA ULICY” W FABRYCE SZTUK
Fabryka Sztuk zaprasza dzieci i młodzież na kolejną edycję warsztatów „Street art for kids”. Interesujecie się nietypowymi 
formami sztuki? Szukacie inspiracji dla swojej twórczej pasji oraz nowych sposobów jej wyrażenia? Te zajęcia są dla Was.

jące poniedziałki: 8 kwietnia, 
15 kwietnia, 22 kwietnia, 29 
kwietnia i 6 maja. 

Warsztaty zorganizowano 
w ramach projektu „Rewitaliza-
cja strefy A obszaru zdegradowa-
nego Starego Miasta w Tczewie” 
współfi nansowanego w ramach 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego dla Województwa Pomor-
skiego na lata 2007-2013. 

Informacje i zapisy: 
tel. 58 530 44 81
Ilość miejsc ograniczona! 
Wstęp wolny
www.fabrykasztuk.tczew.pl

Już po raz trzeci w Tczewie odbędzie się Pchli Targ. Im-
prezę zaplanowano na 2 czerwca, ale warto już rozpo-
cząć przygotowania, zwłaszcza jeśli trzeba przetrząsnąć 
strych albo przepastne szafy w poszukiwaniu ciekawych 
staroci.
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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

8 marca 2013 r. laureaci szkol-
nych konkursów ekologicznych 

pisali testy, które miały na celu 
wyłonienie uczniów o największej 
wiedzy ekologicznej. Test składał 
się z 30 pytań, z których ponad 
połowa nawiązywała do aktual-
nej tematyki konkursu. Wśród 
pozostałych zadań, wiele zawie-
rało problematykę odpadową oraz 
wpływ działań człowieka na stan 
środowiska naturalnego. 
44 uczniów biorących udział 
w konkursie wykazało się nie tyl-
ko wiedzą i umiejętnościami z za-
kresu ekologii, zdobytymi na zaję-
ciach lekcyjnych, pozalekcyjnych, 
zajęciach w Pracowni Edukacji 
Ekologicznej, ale także ogólnym 
oczytaniem dotyczącym tematyki 
eliminacji. 
Dodatkową zachętą do dalszego 
zgłębiania wiedzy ekologicznej 
przez laureatów konkursów 
będą atrakcyjne nagrody. O cza-
sie i miejscu uroczystego wrę-
czenia nagród powiadomimy 
ww. uczniów oraz ich opiekunów 
imiennymi zaproszeniami. 
Urząd Miejski w Tczewie serdecz-
nie gratuluje wiedzy wszystkim 
uczestnikom oraz ich opiekunom. 

ANNA PEICHERT
PRACOWNIA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 

PRZY UM W TCZEWIE

Doroczny Miejski Konkurs Ekologiczny rozstrzygnięty
W XIV Miejskim Konkursie Ekologicznym pod hasłem „Nasza woda” zorganizowanym przez Gimnazjum nr 2 w Tcze-
wie oraz Pracownię Edukacji Ekologicznej Urzędu Miejskiego wzięli udział uczniowie z siedmiu szkół podstawowych 
i czterech gimnazjów. 

I MIEJSCE Martyna Klóskowska 
z kl. 6A – SP 8

nauczyciel:
pani Izabela Hinz

II MIEJSCE nie przyznano

III MIEJSCE

Patrycja Ciepiałowska 
z kl. 6D – SP 10

nauczyciel:
pani Anna Manuszewska

Weronika Kaczorowska 
z kl. 6C – SP 12

nauczyciel 
pani Agnieszka Grzella

Mateusz Kowalski 
z kl. 6F – SP 12

nauczyciel:
pani Katarzyna Nowak

Piotr Struczyński 
z kl. 6A – SP 5

nauczyciel:
pani Anna Kwella-Manikowska

wyróżnienie Weronika Pestka-Dymowska 
z kl. 6A – SP 5

nauczyciel:
pani Anna Kwella-Manikowska

wyróżnienie Bartłomiej Steinka 
z kl. 6A – SP 5

nauczyciel:
pani Anna Kwella-Manikowska

I MIEJSCE Magdalena Radziszewska 
z kl.3 A – Gimnazjum Katolickie

nauczyciel:
pani Anna Samulewicz

II MIEJSCE Mateusz Karcz 
z kl. 3 C – Gimnazjum Katolickie

nauczyciel:
pani Katarzyna Świątkowska

III MIEJSCE Marta Peplińska 
z kl. 2D – Gimnazjum nr 3

nauczyciel:
pani Hanna Rynkiewicz

wyróżnienie Bartosz Malecki 
z kl. 2D – Gimnazjum nr 1

nauczyciel:
pani Alicja Olszewska

Komisja konkursowa stwierdziła, że największą wiedzą spośród uczniów szkół podstawowych 
wykazali się:

W grupie uczniów reprezentujących gimnazja przyznano następujące miejsca: 
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Środowisko

Urząd Miejski w Tczewie – Wydział Spraw Komunalnych
tel./fax (058)  531 76 41, www.pee.tczew.pl, e-mail: pee@um.tczew.pl

Tegoroczna akcja „Przygoda 
z przyrodą” zgromadziła 

na zajęciach Pracowni Edukacji 
Ekologicznej ponad 400 uczestni-
ków z różnych placówek eduka-
cyjnych W nawiązaniu do obcho-
dzonego obecnie przez ONZ Roku 
Współpracy na Rzecz Wody oraz 
Roku Jezior ogłoszonego w woje-
wództwie pomorskim, przygoto-
waliśmy zajęcia pt. „Chronimy 
jeziora i obszary podmokłe”. 
Uczestnicy dowiedzieli się, jak 
funkcjonują ekosystemy wodne, 
jak je chronić oraz jak właściwie 
gospodarować wodą we własnych 
domach. 

7 szkół podstawowych oraz Świe-
tlica Środowiskowa „Oaza” wzięły 
udział w konkursie plastycznym 
pod hasłem „Rośliny i zwierzę-
ta naszych jezior”. Spośród 696 
prac konkursowych poszczególne 
komisje wybrały 156 laureatów. 
Otrzymali oni nagrody rzeczo-
we. Nagrodzone prace trafi ły do 
Pracowni Edukacji Ekologicznej, 
część z nich wystawiono podczas 
IV Miejskiego Konkursu Eko-
logicznego pod hasłem „Nasza 
woda”. W niektórych szkołach 
zorganizowano wystawę pokon-
kursową.

Dodatkowymi atrakcjami były 
wyjazdy na zajęcia terenowe lub 
edukacyjne (PEE dofi nansowa-
ła przejazd 702 uczestników). 
W ramach tegorocznej akcji dzieci 

Akcja „Przygoda z przyrodą” podczas zimowiska 2013 – konkursy 
o wodnych zwierzętach, eksperymenty, wycieczki, spotkania edukacyjne

wzięły udział w wyjazdach m.in. 
do Parku Naukowo-Technolo-
gicznego w Gdańsku, stadniny 
w Turzu, leśniczówki w Bukow-
cu, gospodarstwa ekologicznego 
w Opaleniu, Centrum Hevelianum 
w Gdańsku czy na zajęcia eduka-
cyjne do Akwarium Morskiego. 

Te grupy, które odwiedziły 
stadninę w Turzu (m.in. ze Szko-
ły Podstawowej nr 12) miały moż-
liwość bezpośredniego kontaktu 
z żywymi zwierzętami. Odbywa-
ła się tam jazda konna pod okiem 

instruktora. Dzieci mogły też po-
znać zasady opieki nad zwierzę-
tami, sposób odżywiania i tryb 
życia koni. W czasie przejażdżki 
bryczkami po lesie obserwowały 
tropy zwierząt leśnych oraz okazy 
roślin. Spędzając aktywnie czas 
na świeżym powietrzu, uczest-
nicy akcji „Przygoda z przyrodą” 
uczyli się poszanowania przyro-
dy i obcowania z nią. Atrakcje ze 
zwierzętami w roli głównej były 
również udziałem dzieci z „Oazy”. 
W gospodarstwie „Maciejówka” 
w Opaleniu poznały strusie, króli-
ki, różnobarwne ptactwo, świnki 
wietnamskie oraz konie. Również 
i one mogły brać udział w prze-
jażdżkach bryczkami i nauce jaz-
dy konnej.

Dzieci z SP 10 w ramach na-
szej akcji wybrały zwiedzanie 
ekspozycji Akwarium Morskiego, 
a więc poszerzyły swoją wiedzę 
o zwierzętach wodnych.

W ramach zajęć organizowanych 
przez Pracownię Edukacji Ekolo-
gicznej w SP 5 Tczew odwiedzili 
pracownicy naukowo-dydak-
tyczni Wydziału Biologii Uniwer-

sytetu Gdańskiego. Przeprowa-
dzili oni kilka niezapomnianych 
lekcji w ramach edukacji przy-
rodniczej, na których uczniowie 
mogli samodzielnie przeprowa-
dzać zaskakująco proste acz nie-
banalne eksperymenty fi zyczne, 
chemiczne. Dzieci uczyły się przez 
zabawę, wykorzystując własną 
kreatywność i naturalną cieka-
wość świata. 

Pracownia Edukacji Ekologicz-
nej serdecznie dziękuje organiza-
torkom zimowego wypoczynku 
w placówkach oświatowych za po-
mysły i wspólną realizację uzgod-
nionych propozycji. Dziękujemy 
państwu:

Annie Konys z SSP2
Joannie Karczmarczyk z SP 5
Karolinie Garskiej z SP 7
Annie Steinke z SP 8
Bożenie Czerwińskiej z SP 10
Markowi Trzcińskiemu oraz 
Joannie Wierzbickiej z SP 11
Aleksandrze Maniuk z SP 12
Zofii Daneckiej ze świetlicy 

„Oaza”
ANNA PEICHERT
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Po długiej, nieraz srogiej zimie 
niemal wszyscy z utęsknie-

niem wypatrujemy pierwszych 
zwiastunów wiosny. W tradycji 
ludowej sposobem na wypędze-
nie zimy jest topienie lub pale-
nie Marzanny, zwanej inaczej 
Moreną, Marzaniokiem, Śmier-
cią, Śmierztecką, Śmiertką lub 
Śmiercichą. Kukłę należy naj-
pierw wykonać, używając słomy, 
płótna, wstążek i innych ozdób, 
a potem wyprowadzić poza grani-
ce danej społeczności i spalić lub 
też utopić. Orszak wyprowadzają-
cy Marzannę powinien stosować 
się do pewnych rytualnych zasad, 
ażeby nie sprowadzić na siebie 
nieszczęścia. Otóż, nie wolno do-
tknąć pływającej w wodzie kukły, 
bo uschnie ręka. Aby uniknąć 
choroby, po dokonaniu spalenia/
utopienia Marzanny trzeba nie-
zwłocznie odejść, nie oglądając się 
za siebie. Najgorsze jest potknięcie 
lub upadek, bowiem zwiastuje 
śmierć w najbliższych miesiącach. 
Topienie Śmiercichy odbywa się 
21 marca, który jest również 
dniem wagarowicza.

Jak w naszym mieście obcho-
dzono kiedyś pierwszy dzień ka-
lendarzowej wiosny? Odpowiedzi 
dostarczają nam zdjęcia z 1985 
roku, które obok prezentujemy 
oraz artykuły z „Głosu Wybrze-
ża” z lat 1987-1990. Clou imprezy 
plenerowej pod nazwą „Powitanie 
wiosny” stanowił oczywiście ob-
rzęd topienia w Wiśle Marzanny, 
a właściwie Marzann, które wcze-
śniej zostały poddane ocenie jury. 
Zanim jednak kolorowy korowód 
przebierańców złożony głównie 
z uczniów tczewskich szkół do-
tarł na bulwar, w amfi teatrze 
odbywała się część artystyczna. 
Na przykład w 1989 roku skła-
dały się na nią pokazy obrzędowe: 
„Wyczesywanie kawalerów”, „Sąd 
nad zimą”, „Gaik-maik” (zgodnie 
z tradycją gaikiem była bogato 
przystrojona gałąź jodły lub sosny, 
z którą obchodzono poszczególne 
domostwa na wsiach, składając 
życzenia pomyślności w nowym 

Sceny z życia miasta

POWITANIE WIOSNY
Rozpoczynamy nowy cykl artykułów przybliżających historię Tczewa. Będziemy prezentować 
opatrzone komentarzem zdjęcia z różnych wydarzeń politycznych, kulturalnych oraz ukaże-
my życie społeczne mieszkańców samborowego grodu. 

Topienie Marzann
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roku gospodarczym, a w zamian 
otrzymując różne datki). W 1987 
roku dodatkową atrakcją „Powi-
tania wiosny” był koncert zespołu 
pieśni i tańca „Kolejarz”.

M.K.
SEKCJA HISTORII MIASTA

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI 
PUBLICZNEJ W TCZEWIE
UL. J. DĄBROWSKIEGO 6

Na podstawie:
„Głos Wybrzeża”: 1987, nr 73, s. 6; 1988, 
nr 69, s. 6; 1989, nr 67, s. 6.
Hryń-Kuśmierek R., Polskie tradycje 
doroczne, Poznań 2005.

Wiosenny orszak…

…na czele z Harcerską Orkiestrą Dętą pod batutą Jerzego 
Kubickiego

Scenka obrzędowa w amfiteatrze
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W kwietniu

CENTRUM KULTURY I SZTUKI ZAPRASZA

Kultura

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

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

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

w godz. 15.30-16.30 w Biurze Rady Miejskiej.

5 kwietnia (piątek) godz. 11.00

SPEKTAKL – „Gdyby 
do szkoły chodziły anioły”

Wykonawca: 
Teatr Muzyczny w Gdyni
Bilety: 15 zł

Na szkolnej wywiadówce 
spotykają się rodzice: inżynier 
Wiśniewska, plastyk Światło-
wski, krawcowa Moczyńska, 
magister Kaczor… Dawniej 
Pestka, Żarówa, Wymoczek i 
Kaczor. Wspominają dawne lata, 
a ich przygody ze szkolnej ławki 
dowodzą, że humorem i pomysło-
wością żartów i psot ich własne 
dzieci z trudem im dorównują. 

6 kwietnia (sobota) godz. 18.00

KOMEDIA MUZYCZNA 
„Siostrunie” 

Wykonawca: 
Teatr Muzyczny Gdynia
Bilety: 40 zł/30 zł

Bohaterkami absurdalnej sztuki 
Goggin’a jest pięć zakonnic, 
które pragnąc zebrać pieniądze 
na pochówek współsiostrzyczek 
(a wszystko z winy siostry Julii 
– kucharki z zapałem ekspery-
mentującej z kuchnią francuską), 
zdecydowały się wystąpić przed 
widzami w zaimprowizowa-
nym show. Będą więc tańczyć, 
śpiewać, opowiadać o codzienno-
ści konwentu, o swoich pasjach, 
wyborach drogi życiowej... Będą 
mówić o tym chwilami serio, a 
chwilami z przymrużeniem oka 
– zdając sobie doskonale sprawę z 
tego, co boskie, a co cesarskie.

11 kwietnia (czwartek) 
godz. 9.00 

Tczewski Konkurs Recyta-
torski „Mój ulubiony wiersz”

Wstęp wolny!

Celem konkursu jest rozwój 
zainteresowań dzieci i młodzieży 
recytacją jako aktywną formą 
wypowiedzi, aktywizacja środo-
wisk uczniowskich, populary-
zacja literatury poprzez piękno 

słowa mówionego oraz promocja 
szkolnego ruchu artystycznego. 

13 kwietnia (sobota) 
godz. 18:00

ANATOLY KOGAN – świato-
wej sławy flecista z Izraela 
wraz z Zespołem Muzyki 
Dawnej Cappella Gedanensis 
pod dyrekcją prof. dr Aliny 
Kowalskiej-Pińczak

W programie m.in. S. Merca-
dante „Koncert fletowy”, Y. 
Povolotsky „Nigun” oraz utwory 
kompozytorów izraelskich.

Bilety: 
Normalny: 15 zł/ 10 zł
Dla młodzieży uczącej się, po oka-
zaniu ważnej legitymacji szkolnej 
lub studenckiej: 5 zł 
Dla wiecznie młodych, czyli 55+: 5 zł. 

Anatoly Kogan: wirtuoz fletu. 
Ukończył Akademię Muzyczną 
w Kijowie, a następnie studia 
podyplomowe. Jako solista Fil-
harmonii Narodowej koncertował 
w wielu krajach, uczestniczył 
w licznych festiwalach w byłym 
Związku Radzieckim i zagranicą. 

Zespól Muzyki Dawnej Cap-
pella Gedanensis: rozpoczął 
działalność artystyczną w roku 
1981, a w roku 1992 otrzymał sta-
tus instytucji kultury. Nawiązuje 
do bogatej twórczości muzycznej 
dawnego Gdańska, kontynuując 
tradycje Kapeli Rajców Miejskich, 
założonej w XV wieku. 

14 kwietnia (niedziela) 
godz. 16.00

KONCERT WIOSENNY 
Harcerskiej Orkiestry Dętej 
z cyklu Cztery Pory Roku

Bilety: 2 zł

Tematem przewodnim koncertu 
Harcerskiej Orkiestry Dętej jest 
wiosna. Rozpoczniemy fragmen-
tem koncertu A. Vivaldiego. 
W repertuarze nie zabraknie 
utworów muzyki klasycznej, po-
pularnych piosenek, standardów 
jazzowych czy muzyki tanecznej. 
Dochód z koncertu jest przezna-
czony na działalność statutową 
Harcerskiej Orkiestry Dętej. 

18 kwietnia (czwartek) 
godz. 9.00

Szkolny Festiwal Sztuki 
– Turniej Talentów Teatralnych

Wstęp wolny!

Turniej jest przeznaczony dla 
dziecięcych i młodzieżowych grup 
teatralnych działających przy 
szkołach, placówkach kultury i 
innych instytucjach na terenie 
powiatu tczewskiego. 

19 kwietnia (piątek) godz. 18.00

REWELACJA MIESIĄCA
Operetka „Wiedeńska Krew”

Rewelacja miesiąca nie tylko 
dla melomanów 
Wykonawca: Opera na Zamku 
w Szczecinie
Bilety: 50 zł/40 zł

Jest rok 1815. Napoleon został 
zesłany na Elbę. Trwa Kongres 
Wiedeński zwołany przez zwy-
cięskie narody. Ale jak zauważył 
Charles-Joseph – książę de 
Ligne: „Kongres nie czynił postę-
pów, kongres tańczył”… Ba, cały 
Wiedeń szalał w rytmie walca 
i polki. Takie jest tło “Wiedeń-
skiej krwi” Johanna Straussa II 
– operetki, w której kipi od emocji 
i radości. Jest w niej wszystko, 
co tak lubią miłośnicy operetki: 
melodyjna muzyka, niezwykłe 
zwroty akcji, humor, cudowne 
wnętrza, piękne kobiety, przystoj-
ni mężczyźni… i bal – słowem, 
esencja operetkowej sztuki. 

21 kwietnia (niedziela) 
godz. 17:00

KONCERT WIOSENNY 
Chóru Męskiego Echo 
„Echo zaprasza do Tczewa”

Wstęp wolny!

W programie Koncertu Wio-
sennego Chóru Męskiego Echo 
znajdzie się muzyka operowa, 
najsłynniejsze arie musicalowe 
jak również standardy muzyki 
chóralnej. Gwiazdami wieczoru 
będzie duet śpiewaków opero-
wych Anna Fabrello – sopran 
oraz Grzegorz Piotr Kołodziej 
– baryton, którzy zaśpiewają 
arie z towarzyszeniem chóru.

27 kwietnia (sobota) godz. 18.00

KABARET ŁOWCY.B

Bilety: 50 zł/40 zł

Łowcy.B w niezwykle natu-
ralny, inteligentny i przyjazny 
sposób wciągają w swój spektakl 
widza. To jedyny kabaret który 
wykonuje muzykę wyłącznie na 
żywo. W większości są to ich kom-
pozycje, jeśli sięgają do twórczości 
innych to są to tacy artyści jak 
Sting, Bjork czy Beastie Boys. Ich 
spektakl to przede wszystkim gi-
gantyczna dawka dobrej zabawy 
doprawiona muzyką. 

Wszystkie imprezy odbywają się w sali wi-
dowiskowej CKiS, ul. Wyszyńskiego 10.
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