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STARE MIASTO

ULGI DLA GASTRONOMIKÓW

TCZEW ZWOLNIŁ OD PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI właścicieli lokali ga-
stronomicznych na Starym Mieście. To jeden z elementów polityki 
samorządu miasta zmierzającej do ożywienia historycznego cen-
trum i zachęcenia przedsiębiorców do inwestowania w tej dzielni-
cy. Zwolnienie przysługuje na okres do 36 miesięcy – tym podmio-
tom, które prowadzą już działalność gastronomiczną i tym, które 
dopiero ją rozpoczynają lub rozpoczną.

►  Tczew przygotowuje się 
do „Weekendu za pół ceny”

►  Budżet obywatelski 

– do 28 marca czekamy 
na wnioski od mieszkańców

►  Muzeum Wisły w Tczewie 

czeka gruntowna rozbudowa

►  Oferta tczewskich 
przedszkoli

►  LOT Kociewie i Karolina 

Kornas laureatami 
„Kociewskiego Pióra 2013”

►  Wojna na ulicach Tczewa 
– inscenizacja historyczna 
z 1807 r.
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Ma 49 lat, w Tczewie mieszka 
od 1990 r. Z wykształcenia jest 

politologiem. 
Mandat radnego uzyskał w wybo-

rach w 2010 r. – reprezentuje miesz-
kańców całego miasta, a w szczegól-
ności Starego Miasta, Os. Staszica 
oraz Os. Zatorze.

W Radzie Miejskiej jest wiceprze-
wodniczącym Komisji Polityki Gospo-
darczej i członkiem Komisji Edukacji, 
Kultury i Kultury Fizycznej  oraz  ko-
misji doraźnej ds. nazewnictwa ulic.

Reprezentuje Radę Miejską w Ra-
dzie Konsultacyjnej w Inkubatorze 
Przedsiębiorczości. Jest członkiem Po-
wiatowej Rady Zatrudnienia reprezentującym Pracodawców Pomorza.

Z. Żynda jest pomysłodawcą i wnioskodawcą wielu inicjatyw społecz-
nych, m.in. projektu uchwały w sprawie Tczewskiej Karty Rodziny oraz 
Budżetu Obywatelskiego. Wspierał rodziców wnioskując o wyższe do-
płaty do żłobków.

Zabiegał o zagospodarowanie terenu działek przy dworcu na osiedlu 
Zatorze, budowę nowego placu zabaw, wybiegu dla psów, naprawę chod-
ników, wykonanie naświetlaczy w pobliżu szpitala kolejowego, przebudo-
wę chodnika na ul. Kard. Wyszyńskiego, przebudowę ul. Sambora i in. 
Angażował się w przebudowę ul. Jagiellońskiej „bis” – inwestycja została 
zrealizowana w ramach porozumienia miasta i przedsiębiorców. W 2014 r.
zostanie wykonana kolejna część tej ulicy. Wspiera mieszkańców osiedla 
Staszica w walce z firmami, które zanieczyszczają powietrze.

Bardzo ważna jest dla niego współpraca z mieszkańcami. Na osied-
lach, które reprezentuje w Radzie, organizuje co pół roku spotkania, 
gdzie wsłuchuje się w głos mieszkańców realizując ich bieżące potrzeby. 
Jest zaangażowany przy organizowaniu protestów mieszkańców Tcze-
wa w sprawie budowy biogazowni. Reprezentuje mieszkańców przed 
sądami administracyjnymi wielu instancji.

Pełni funkcję przewodniczącego Koła Miejskiego Prawo i Sprawied-
liwość w Tczewie. W Radzie Miejskiej jest przewodniczącym Klubu Rad-
nych PiS. Decyzją Zarządu Okręgowego oraz władz centralnych PiS zo-
stał kandydatem do Europarlamentu  z listy tej partii.

Jako przedsiębiorca wspiera wiele organizacji, fundacji, jest wie-
loletnim sponsorem turnieju młodych zawodników w piłce nożnej 
Gryf Cup. 

Jego hobby to piłka nożna, dlatego w roku 1992 był pomysłodaw-
cą i organizatorem pierwszych rozgrywek Halowej Ligi Piłki Nożnej 
w Tczewie. Interesuje się podróżami, fotografią i prawem administra-
cyjnym.

Żonaty (żona Iwona), ma dwoje dzieci. Syn Mateusz jest absolwen-
tem Wyższej Szkoły Bankowej, a córka Joanna – studentką II roku 
na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. 

XLII SESJA
Porządek obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Tczewie

na dzień 27 marca 2014 r. (czwartek) 
o godz. 10.00 w sali konferencyjnej im. F. Fabicha 
w Urzędzie Miejskim w Tczewie (ul. 30 Stycznia 1)

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 27 lutego 

2014 r. 
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za marzec 

2014 r. 
6. Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych w okresie 

od 27 lutego do 26 marca 2014 r.
7. Przedstawienie protokołu z przeprowadzonej kontroli komplek-

sowej dotyczącej realizacji zadań ujętych w § 19 Regulaminu Or-
ganizacyjnego Urzędu Miejskiego oraz zadań realizowanych 
w zakresie polityki mieszkaniowej przez ZGKZM. Współpraca 
między Wydziałem Spraw Społecznych a ZGKZM w zakresie poli-
tyki mieszkaniowej.

II. CZĘŚĆ DRUGA:
8. Informacja z realizacji zadań statutowych realizowanych przez 

TCSiR w 2013 r.
9. Informacja z realizacji zadań statutowych realizowanych przez 

MBP, CKiS oraz Fabrykę Sztuk w 2013 r. 
10. Informacja z przebiegu „Nieobozowej Akcji Zima 2014”.
11. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwią-

zywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 2013 roku.
12. Sprawozdanie z wykonania planu Pracowni Edukacji Ekologicznej 

za rok 2013 wraz z informacją na temat selektywnej zbiórki odpa-
dów zorganizowanej w szkołach. 

13. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 13.1 zmiany budżetu miasta na 2014 rok.
 13.2 zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

miasta Tczewa na lata 2014-2027.
 13.3 przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 

i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdu-
jących się na terenie administracyjnym miasta Tczewa.

 13.4 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Tczewa – obejmującej obszar w granicach 
działki nr 368 (obręb 5) położonej przy ul. Jagiellońskiej w jednost-
ce urbanistycznej UMN7.

 13.5 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Tczewa – obejmującej obszar „Wielofunk-
cyjnego zespołu przy ul. Kasztanowej – UMW4 – IV” w jednostce 
urbanistycznej UMW4”. 

 13.6 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Tczewa – obejmującej obszar „Wielofunkcyj-
nego centrum usługowego 20-tysięcznej zachodniej dzielnicy miesz-
kaniowej – UMW4 – I” w jednostce urbanistycznej UMW4, obszar 
w granicach działki nr 43 (obręb 4) położonej przy ul. Wigury w jed-
nostce urbanistycznej UMN7 oraz jednostkę urbanistyczną UP3”.

 13.7 utworzenia na obszarze miasta Tczewa odrębnych obwodów 
głosowania w szpitalach dla przeprowadzenia wyborów do Parla-
mentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 

14. Zgłaszanie interpelacji i zapytań oraz wniosków.
15. 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
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 Urząd Miejski w Tczewie, 

Biuro Rzecznika Prasowego (  58 77-59-322
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DRUK: Zakłady Graficzne w Tczewie

Akt ual noś ci

KTO JEST KIM W RADZIE MIEJSKIEJ
ZENON ŻYNDA

ILU NAS JEST?
Na początku marca  w Tczewie zameldowane były 59 084 osoby, 
w tym 57 821 na pobyt stały i 1263 na pobyt czasowy. Od początku 
lutego przybyło 33 mieszkańców miasta.

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

Zapraszamy na stronę: www.wrotatczewa.pl

innowacyjne możliwości

przyjazna nawigacja

ważne informacje
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Akt ual noś ci

Uchwała w sprawie zwolnie-
nia od podatku od nierucho-

mości w ramach pomocy de mi-
nimis, nieruchomości zajętych na 
prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie usług gastro-
nomicznych, położonych na terenie 
objętych Programem Rewitaliza-
cji Starego Miasta Tczewa została 
przyjęta przez radnych na lutowej 
sesji 19 głosami „za”, przy jednym 
wstrzymującym się.

Dokument został przygotowa-
ny z inicjatywy prezydenta Tcze-
wa Mirosława Pobłockiego.

Po inwestycyjnych i kultural-
nych działaniach rewitalizacyj-
nych, które miasto realizuje już 
od kilku lat, przyszedł czas na po-
mysły, które sprawią, że ze staro-
miejskich witryn znikną tablicz-
ki „do wynajęcia”, a tczewianie 
i turyści chętnie będą odwie-
dzać tę część miasta. Jednym 
z celów programu jest zachęcenie 
przedsiębiorców do otwierania no-
wych punktów gastronomicznych 
i utrzymania już istniejących. 

Zgodnie z uchwałą, zwolnie-
nie od podatku od nieruchomo-
ści dotyczy budynków, budowli, 
gruntów położonych na terenie 
objętych rewitalizacją i związa-
nych z prowadzeniem działalno-
ści gospodarczej o charakterze 
gastronomicznym. Zwolnienie 

Szansa na ożywienie starówki

ULGI DLA GASTRONOMIKÓW

przysługuje na okres do 36 mie-
sięcy – tym podmiotom, które 
prowadzą już działalność gastro-
nomiczną i tym, które dopiero ją 
rozpoczynają lub rozpoczną.

Zwolnienie od podatku na-
stąpi na zasadzie tzw. pomocy de 
minimis (wsparcie o niewielkich 
rozmiarach, które nie zakłóca kon-
kurencji na rynku, pomoc ta nie 
wymaga powiadomienia Komi-
sji Europejskiej), której udzielenie 
następuje zgodnie z rozporządze-
niem Komisji (UE) nr 1407/2013 
z 18 grudnia 2013 r.  w spr. sto-
sowania  art. 107 i 108 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europej-
skiej do pomocy de minimis.

Przedsiębiorcy mający zamiar 
skorzystać ze zwolnienia, są zo-
bowiązani do przedłożenia wraz 
z odpowiednim wnioskiem szere-
gu załączników dotyczących m.in. 
prowadzonej przez siebie działal-
ności gospodarczej, tytułu praw-
nego do nieruchomości, która ma 
być objęta zwolnieniem.

Zwolnienia nie dotyczą tych 
podmiotów, które mają wobec 
gminy zaległości podatkowe.

Treść uchwały i załączniki 
można znaleźć na www.wrota-
tczewa.pl lub  otrzymać w Wydzia-
le Budżetu i Podatków UM (ul. 30 
Stycznia 1).

M.M.

W porozumieniu z Gdańskim 
Obszarem Metropolitalnym, 

który jest koordynatorem wyda-
rzenia, informujemy o dodatko-
wym naborze – ci usługodawcy, 
którzy chcieliby dołączyć do gro-
na naszych partnerów, prosimy 
o zgłaszanie się do Biura Rzecznika 
Prasowego UM (tel. 58 777 59 322, 
salkowska@um.tczew.pl)

Do tej pory deklaracje udziału 
w akcji złożyły: restauracje Moc-
ca, Hacjenda, Mon Blanc, Akro-
polis, Przystań, Quchnia Smaq, 
Słoneczko, bar Hot King, Pizze-
ria Patio, bar mleczny „Kocie-
wiak”, bar mleczny „Staromiejski 
Kredens”, bar Sai-Gon, Pizzeria 
Sette Sette, Biesiadny Dworek 
(Szpęgawa), hotel Link, Tczew-
skie Centrum Sportu i Rekre-

Radni przyjęli uchwałę 19 głosami „za”

Miasto Tczew otrzymało tytuł 
„Gmina na 5”. Tczew znalazł się 
na czwartym miejscu w rankingu 
przygotowanym przez Studenckie 
Koło Naukowe Przedsiębiorczości 
i Analiz Regionalnych, działające 
przy Instytucie Przedsiębiorstwa 
Kolegium Nauk o Przedsiębior-
stwie SGH.

Publikacja ta jest już trzecim 
raportem prezentującym  ocenę 
z badania jakości obsługi poten-
cjalnych inwestorów przez urzę-
dy gmin. Badanie składało się 
z dwóch części: audytu stron in-
ternetowych oraz oceny kontak-
tu elektronicznego z gminami me-
todą tajemniczego klienta (także 
w języku angielskim).

Intencją  realizatorów przed-
sięwzięcia jest nagrodzenie tych 
samorządów, które wyróżniają się 
w zakresie obsługi klienta-przed-
siębiorcy z wykorzystaniem elek-
tronicznych narzędzi komunikacji.

Tczew znalazł się na czwar-
tym miejscu w rankingu, za Os-
trowcem Świętokrzyskim, Lub-
linem i Krosnem.

Badaniem zostało objętych 
649 gmin w całej Polsce, z których 
90 zostało wyróżnionych. W woj. 
pomorskim przebadano 36 gmin, 
a tytuł otrzymało 10.

Treść raportu znajduje się pod 
adresem: https://sites.google.com/
site/sknpar3/strona-glowna 

M.M.

Działa już internetowy System 
Informacji Przestrzennej Urzędu 
Miejskiego w Tczewie. Pozwala on 
m.in. przeglądać przebieg ulic, po-
łożenie nieruchomości, numerację 
i usytuowanie budynków, umoż-
liwia wydruk mapy – również 
w formie tekstowej. 

System Informacji Przestrzen-
nej to pomoc dla mieszkańców 
i inwestorów. Dzięki niemu mają 
możliwość uzyskania dokładnych 
danych przestrzennych dotyczą-
cych Tczewa.

System jest nadal rozbudowy-
wany i na bieżąco aktualizowany, 
w przyszłości pojawią się w nim 
także oferty dla inwestorów.

Oprogramowanie SIP korzysta 
z technologii internetowej i pracuje 
w środowisku przeglądarki inter-
netowej. Oznacza to, że nie jest wy-
magana instalacja żadnego dodat-
kowego oprogramowania, a jedynie 
komputer podłączony do internetu. 
Serwis powinien poprawnie dzia-
łać w każdej z popularnych prze-
glądarek internetowych. System 
Informacji Przestrzennej (SIP) 
wraz z „Punktami adresowymi na 
mapie” dostępny jest pod adresem: 
www.sip.tczew.pl

Weekend za pół ceny – rozsmakuj się w Tczewie

Rada Miejska w Tczewie uchwaliła zwolnienia od podatku od nieruchomości dla gas-
tronomii na Starym Mieście.

acji, Klub Sportowy Aikido, Klub 
Sportowy „Gryf 2009”, Centrum 
Urody „Kosmetika”, Salon Pielęg-
nacji Urody „Styl”, Kącik Pielęg-
nacji Urody,  Bilard i Snooker Pub. 
Szczegółowe informacje na temat 
zakresu rabatów, które proponują 
nasi partnerzy znaleźć można na 
www.wrotatczewa.pl

W ramach „Weekendu za pół ceny” 
organizowany jest również II KON-
KURS KULINARNY dla zawo-
dowych kucharzy, który odbędzie 
się podczas „Wielkiego Show Kuli-
narnego” – 12 kwietnia w Gdań-
sku, na Długim Targu. Poprowa-
dzi go Wojciech Harapkiewicz.

W konkursie mogą uczestni-
czyć zawodowi kucharze z obiek-
tów gastronomicznych, które za-
deklarowały udział w tegorocznej 

akcji „Rozsmakuj się w Tczewie. 
Weekend za pół ceny”.

W rywalizacji uczestniczą 
dwuosobowe bądź jednoosobowe 
ekipy (szef kuchni i jeden pomoc-
nik). Każda z nich ma 60 min. na 
przygotowanie 6 dań – dwa da-
nia trafi ają do jury, jedno danie 
do prezentacji, reszta dań do po-
częstunku dla publiczności. Doli-
czone zostanie także 15 min. na 
przygotowanie stanowiska pra-
cy. Produkty zostaną przygoto-
wane przez organizatorów.

13 kwietnia na Długim Targu 
w Gdańsku gotować będą włoda-
rze miast uczestniczących w ak-
cji. Włodarze pracować będą pod 
opieką profesjonalnych kucharzy.

M.M.

W dniach 12-13 kwietnia Tczew uczestniczyć będzie w akcji „Weekend za pół ceny – roz-
smakuj się w Tczewie”. Zgłosiło się ponad 20 partnerów, którzy zdecydowali się w tym 
czasie obniżyć ceny o połowę.

l Tczew „Gminą na 5” – 
wyróżnienie od studentów 
SGH

l System Informacji 
Przestrzennej już działa
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Do 10 marca wpłynęły 3 ofer-
ty do przetargu na przebu-

dowę ulicy Nowowiejskiej. In-
westycja będzie realizowana 
w systemie „zaprojektuj i wy-
buduj”. Wzdłuż ulicy będzie bie-
gła ścieżka rowerowa. Zadanie 
obejmuje m.in. wykonanie doku-
mentacji projektowej, prace roz-
biórkowe, przebudowę kanaliza-
cji deszczowej, sieci wodociągowej 
i sanitarnej, budowę linii oświet-
lenia drogowego, roboty drogowe 
(roboty ziemne, podbudowy, na-
wierzchnia dróg i chodników). Pla-
nowany termin zakończenia inwe-
stycji to koniec października br.

Ogłoszony został również 
przetarg na przebudowę ul. Sam-
bora – od skrzyżowania z ul. Wy-
szyńskiego do skrzyżowania z ul. 
Jana z Kolna. W zakresie obję-
tym przedmiotem zamówienia 
przewiduje się wykonanie m.in.: 
prac rozbiórkowych, kanalizacji 
deszczowej, przebudowę sieci te-
lekomunikacyjnej, wodociągowej, 
wykonanie oświetlenia, roboty 
drogowe (roboty ziemne, podbu-
dowy, nawierzchnia dróg i chod-
ników).

Zakończenie prac planowane 
jest na koniec września br.

Już w lipcu na Osiedlu Baj-
kowym powstanie nowoczesne 
wielofunkcyjne boisko sportowe. 

Nowowiejska, Sambora, boisko na Bajkowym

Ruszyły przetargi na inwestycje

Radni miejscy przyjęli nowe 
stawki opłat za wodę i ścieki. 

W porównaniu z obecnymi, o po-
nad 5 proc. zmniejszą się opłaty za 
wodę dla gospodarstw domowych 
i strefy produkcji niematerialnej, 
a działkowcy nie zapłacą za odbiór 
ścieków. Nowe stawki obowiązy-
wać będą od 1 kwietnia.

W porównaniu z obecnie obo-
wiązującymi, opłaty od 1 kwietnia 
2014 r. do 31 marca 2015 r. przed-
stawiają się następująco:

ceny za 1 m3 dostarczonej wody: 
– dla gospodarstw domowych 

i sfery produkcji niematerial-
nej spadną o 16 groszy, 
tj. o 5,3 proc., 

– przemysł spożywczy (2 grupa 
odbiorców) wzrost o 77 groszy, 
tj. o 25,5 proc.,

– strefa produkcji materialnej 
(3 grupa odbiorców) wzrost 
o 1,05 zł tj. o 34,8%,

– opłaty abonamentowe za goto-
wość nie ulęgają zmianie.

cena za 1 m3 odebranych ścieków: 
– dla gospodarstw domowych 

i sfery produkcji niematerial-
nej opłaty wzrosną o 32 grosze 
na 1m3, tj. o 7,7%

– dla sfery produkcji material-
nej spadną o 2,05 zł za 1m3 
tj. o 31,3%.
Szczegóły w dodatku z uchwa-

łami Rady Miejskiej.

Cztery uchwały dotyczące ko-
munikacji miejskiej przyjęła 

Rada Miejska na sesji 27 lutego.
Wprowadzone przez radnych 

zapisy określają maksymalne 
opłaty za przewóz osób środkami 
miejskiej komunikacji masowej 
w Tczewie na lata 2015–2019. 
Od 1 stycznia 2015 r. rozpocznie 
się nowy kontrakt na świadcze-
nia usług przewozowych trans-
portu zbiorowego dla potrzeb ko-
munikacji miejskiej w Tczewie 
w latach 2015-2019, w związku 
z czym konieczne było ustalenie 
cennika biletów na czas obowią-
zywania nowego kontraktu. 

Zgodnie z projektem uchwały, 
w 2015 r. opłaty za przejazdy po-

Ogłoszone zostały przetargi na pierwsze miejskie inwestycje realizowane w tym roku. 
Na „pierwszy ogień” poszły remonty ulic – Nowowiejskiej i Sambora oraz boisko na osied-
lu Bajkowym. W tym roku samorząd miasta Tczewa realizować będzie dwie duże in-
westycje drogowe – gruntowną przebudowę ul. Nowowiejskiej i Sambora. 

Ul. Sambora czeka na remont – prace mają się zakończyć 
do października

Do 24 marca czekamy na oferty 
od wykonawców.

Boisko na Os. Bajkowym 
znajdować się będzie w sąsiedz-
twie rowerodromu (między ro-
werodromem a al. Kociewską) 
i jest jednym z dwóch, które 
w tym roku zostaną wykonane 
przez miasto. Druga inwesty-
cja to gruntowna modernizacja 
boiska lekkoatletycznego przy 
Gimnazjum nr 3.

Inwestycja obejmuje wykona-
nie boiska wielofunkcyjnego o na-
wierzchni poliuretanowej o wy-

miarach 20 m x 50 m (2 pola do 
gry w koszykówkę 18 m x 10 m, 
pole do gry w siatkówkę 18 m x 9 
m, pole do gry w tenisa 10,97 m x 
23,77 m, pole do gry w piłkę ręcz-
ną 18 m x 47 m), powierzchnia boi-
ska – 1000 m2.

Do zadań firmy wyłonionej 
w drodze przetargu należało będzie 
również: wykonanie odwodnienia 
boiska wraz z przyłączem kanali-
zacji deszczowej oraz wyposażenie 
boiska i ogrodzenie boiska.

M.M.
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Komunikacja miejska 

Od 2015 r. nie płacimy za bagaż, a doktoranci otrzymają ulgę

zostaną takie jak w roku bieżą-
cym. Np. opłata za bilet normalny 
papierowy wynosić będzie tak jak 
w bieżącym roku: 2,70 zł, w latach 
2016–2018: 2,80 zł, a w 2019 r. – 
2,90 zł. W przypadku osób korzy-
stających z karty miejskiej, opłata 
za przejazd, w zależności od od-
ległości i stanu konta na karcie 
wynosić będzie w 2015 r. od 1,08 
do 2,42 zł, w latach 2016–2018: 
od 1,12 do 2,51 zł, a w 2019 r. od 
1,16 do 2,60 zł (opłaty bez ulg, na 
liniach dziennych). Szczegółowy 
cennik można znaleźć na www.
wrotatczewa.pl

Gmina Miejska Tczew wpro-
wadziła ulgę dla doktorantów 
promując ich wiedzę i wysiłek. 

W Biuletynie Informacji Pub-
licznej miasta Tczewa www.bip.
tczew.pl oraz na stronach www.
wrotatczewa.pl i www.bip.zuk.
tczew.pl zamieszczony został 
„Plan Zrównoważonego Roz-
woju Publicznego Transportu 
zbiorowego dla miasta Tczewa 
na lata 2014–2022”. Z treścią 
planu można zapoznać się tak-
że w Miejskim Zarządzie Dróg 
w Tczewie – Dział Zarządzania 
Transportem Miejskim ul. Po-
morska 18 (budynek Dworca 

PKP wejście boczne obok win-
dy) w godz. 11:00–14:00 w ter-
minie do 27 marca.

Wszelkie uwagi do planu 
można kierować także mailem 
na adres: plan_transportowy@
um.tczew.pl

Debata publiczna na te-
mat przedmiotowego pla-
nu odbędzie się 31.03.2014 r.
(poniedziałek) godz. 17:00 
w sali nr 8 Urzędu Miejskie-
go, pl. Piłsudskiego 1. 

Od 1 kwietnia

Nowe stawki 
za wodę i ścieki

Od nowego roku czekają nas zmiany w komunikacji 
miejskiej – nie będziemy już dodatkowo płacić za bagaż, 
a doktoranci otrzymają prawo do korzystania z przejaz-
dów ulgowych.

Od stycznia 2015 r. będą oni mo-
gli korzystać z przejazdów ulgo-
wych. Od stycznia nie będziemy 
też dodatkowo płacić za bagaż 

przewożony autobusami komu-
nikacji miejskiej.

M.M.

Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu 
zbiorowego dla miasta Tczewa na lata 2014–2022
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Sam orz ąd

Spotkanie odbyło się 3 marca 
w Urzędzie Miejskim. Sala kon-

ferencyjna wypełniła się po brzegi. 
Mieszkańcy zostali poinformowani, 
na jakich zasadach będą mogli dys-
ponować budżetem obywatelskim, 
który wynosi 500 tys. zł. 

– Tczew wchodzi do grona nie-
licznych miast, które zdecydowa-
ły się na budżet obywatelski – po-
wiedział Mirosław Pobłocki, 
prezydent Tczewa. – To pierwsza 
edycja takiego budżetu w Tczewie 
i wybraliśmy trochę inne rozwią-
zania niż duże miasta, które zde-
cydowały się na formę głosowania 
nad projektami.

Zgodnie z przyjętym regula-
minem, projekty do budżetu oby-
watelskiego zgłaszają mieszkań-
cy, którzy gromadzą pod swoim 
wnioskiem głosy poparcia. Wy-
maga to od mieszkańców zaan-
gażowania, ale ta forma sprzy-
ja wyłanianiu lokalnych liderów. 
Zgłaszać projekty można już od 
4 marca, a ostateczna data złoże-
nia ich w Urzędzie Miejskim to 28 
marca. Wnioski wraz z listami po-
parcia można przekazywać osobi-
ście lub listownie.

Jak poinformował prezydent, 
zgłaszane projekty muszą doty-
czyć zadań inwestycyjnych i speł-
niać określone warunki (m.in. 
są możliwe do wykonania w jed-
nym roku budżetowym, zgod-
ne z planem zagospodarowania 
przestrzennego oraz obowiązują-
cą Strategią Miasta, są to zada-
nia pozostające w kompetencjach 
gminy, dotyczą terenów i obiek-
tów stanowiących własność gmi-
ny lub do których gmina posiada 
prawo nieodpłatnego dysponowa-
nia, proponowany teren nie jest 
przeznaczony do sprzedaży lub 
pod inne inwestycje). 

Podczas spotkania pojawi-
ły się już pierwsze propozycje 
mieszkańców, m.in. place zabaw, 
siłownie pod chmurką. Zdecydo-
wana większość zebranych bar-
dzo pozytywnie oceniła tę formę 
partycypacji społecznej jaką jest 
budżet obywatelski, chociaż były 
też propozycje, aby mieszkań-
cy mogli decydować o inwesty-
cjach w całym mieście, a nie tylko 
w swoim okręgu.

– Istotą budżetu obywatelskie-
go jest to, że dotyczy on zadań, 

l Konkurs Fotograficzny 
„Cztery pory roku w Tczewie”

Zapraszamy do udziału w Konkur-
sie Fotograficznym „Cztery pory 
roku w Tczewie – kalendarz 2015”. 

Celem konkursu jest fotogra-
ficzne przedstawienie walorów 
Tczewa, a zwycięskie fotografie 
posłużą do wykonania kalenda-
rza na 2015 rok.

Konkurs ma charakter otwar-
ty. Prace konkursowe należy do-
starczyć do Urzędu Miejskiego 
(Biuro Rzecznika Prasowego) do 
31 października br. z dopiskiem 
„Konkurs Fotograficzny”.

Prace konkursowe powinny 
być dostarczone w postaci odbitek 
na papierze fotograficznym o wy-
miarach 20x30 cm oraz na nośni-
ku CD.

Każdy uczestnik zgłasza od 4 
do 6 fotografii poziomych w for-
macie cyfrowym o rozdzielczości 
przynajmniej 300 dpi, uwzględ-
niających wszystkie pory roku. 

Prace konkursowe, zarówno 
w postaci odbitek jak i na nośni-
ku CD, należy oznaczyć imieniem 
i nazwiskiem autora oraz tytu-
łem lub opisem zdjęcia oraz datą 
i miejscem jego wykonania.

Warunkiem wzięcia udziału 
w konkursie jest przekazanie 
wraz z fotografiami podpisanej 
czytelnie karty zgłoszenia. Kartę 
można pobrać w siedzibie organi-
zatora lub ze strony internetowej 
www.wrotatczewa.pl. 

Przewiduje się 3 nagrody głów-
ne (za I, II i III miejsce) oraz 9 wy-
różnień. Nagrodą za zajęcie I miej-
sca w konkursie jest tablet.

l  Umowa na opracowanie 
koncepcji planu dla terenów 
powojskowych

20 lutego została zawarta umowa 
na opracowanie koncepcji planu 
dla terenu dawnych koszar (ul. W. 
Polskiego) z laureatem ogłoszone-
go we wrześniu ub. r. konkursu – 
Michałem Stangelem prowadzą-
cym działalność gospodarczą pod 
nazwą ARCA – Biuro Projektów 
Urbanistyki i Architektury z sie-
dzibą w Gliwicach.

Zaproszenie autora najlepszej 
pracy do wykonania koncepcji za-
gospodarowania przestrzennego 
było główną nagrodą (oprócz fi-
nansowej) w konkursie.

Zgodnie z umową, projektanci 
do 30 czerwca wykonają koncep-
cję, a do 29 sierpnia – ostateczną 
wizualizację komputerową nie-
zbędną do przygotowania wyso-
kiej jakości oferty inwestycyjnej.

Przedsięwzięcie jest prowadzo-
ne w ramach projektu dofinanso-
wanego z Unii Europejskiej w Pro-
gramie Operacyjnym Innowacyjna 
Gospodarka 2007–2013.

KRÓTKODo 28 marca czekamy na wnioski do budżetu obywatelskiego

DO WZIĘCIA JEST 500 TYS. ZŁ
Po raz pierwszy mieszkańcy Tczewa otrzymali do dyspozycji budżet obywatelski. Debata w tej 
sprawie zgromadziła wielu zainteresowanych.

które będą realizowane w najbliż-
szym otoczeniu mieszkańców, 
którzy zgłaszają projekt i obejmu-
je tylko niewielką kwotę w porów-
naniu do całego tegorocznego bu-
dżetu inwestycyjnego miasta, 
który wynosi 15 mln. zł – wyjaś-
nił prezydent M. Pobłocki. – O 
przeznaczeniu całego budżetu de-
cyduje Rada Miasta i to do swoich 
radnych mogą się zgłaszać miesz-
kańcy, którzy mają pomysł na in-
westycje ogólnomiejskie i wy-
magające większych kwot niż te 
zarezerwowane w budżecie oby-
watelskim. 

Zgodnie z Regulaminem Bu-
dżetu Obywatelskiego , miasto zo-
stało podzielone na 4 okręgi:
I – osiedla: Staszica, Zatorze, 

Stare Miasto
II – osiedla: Czyżykowo, Za Par-

kiem, Bema, Górki, Kolejarz
III – osiedla: Garnuszewskiego, 

Nowe Miasto
IV – osiedla: Prątnica, Bajkowe–

Piotrowo, Suchostrzygi.
Trzy pierwsze okręgi dyspono-

wać będą budżetem w wysokości 
100 tys. zł każdy, a okręg IV – 200 
tys. zł, ponieważ jest on najwięk-
szy i najliczniejszy.

Prawo do zgłaszania wniosków 
i składania podpisów poparcia 
mają mieszkańcy w wieku od 16 
lat, zameldowani na terenie da-
nego okręgu. Mieszkańcy mogą 
oddawać głosy jedynie na te pro-
jekty, które dotyczą ich okręgu, 
ale mogą poprzeć więcej niż jeden 
projekt. Zgłoszone wnioski będą 
weryfikowane pod względem for-
malnym i merytorycznym przez 
zespół urzędników (Hanna Pie-
trzkiewicz – Wydz. Rozwoju, 

Krzysztof Witosiński – naczel-
nik Wydz. Spraw Komunalnych 
i Inwestycji, Maciej Zych – Wydz. 
Spraw Komunalnych i Inwesty-
cji). Prace zespołu nadzoruje wi-
ceprezydent Adam Burczyk. 

Realizowane będą te projekty, 
które zostaną pozytywnie zwery-
fikowane i uzyskają największą 
liczbę głosów (może to być kilka 
projektów z danego okręgu).

Zgodnie z harmonogramem 
budżetu obywatelskiego, do 28 
marca jest czas na zgłaszanie pro-
jektów, w kwietniu będą one we-
ryfikowane, a 30 kwietnia zo-
staną ogłoszone te, które będą 
realizowane.

Pytania w sprawie projektów 
planowanych do realizacji w ra-
mach budżetu obywatelskiego 
miasta Tczewa w 2014 roku, a w 
szczególności: numerów geode-
zyjnych działek, adresu działek, 
zgodności projektu z planem za-
gospodarowania przestrzennego, 
przeznaczenia działek miejskich 
na sprzedaż i pod nowe inwesty-
cje prosimy kierować do:

• insp. Macieja Zycha, 
Wydział Spraw Komu-
nalnych i Inwestycji, 
tel. (058)7759345,
e-mail: zych@um.tczew.pl

• insp. Hanny Pietrzkiewicz, 
Wydział Rozwoju Miasta, 
tel.(058)7775341, e-mail: 
pietrzkiewicz@um.tczew.pl
Formularze i inne dokumenty 

związane z budżetem obywatel-
skim można otrzymać w Urzędzie 
Miejskim lub pobrać ze strony in-
ternetowej: www.wrotatczewa.pl

M.M.



Marzec 2014 • PANORAMA MIASTA • www.wrotatczewa.pl • www.bip.tczew.pl
6 •

Przekaż 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego

Pomaga, a nic nie kosztuje

Wok ół nas

Regulamin konkursu „Czyste powietrze Tczewa” oraz wniosek wraz 
z załącznikami znajdują się do pobrania na www.wrotatczewa.pl

Celem konkursu jest wyłonienie spośród zgłoszonych zadań tych, 
których realizacja spowoduje redukcję substancji szkodliwych do at-
mosfery, a następnie dofinansowanie ich realizacji w formie dotacji 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku i ze środków budżetu miasta. Konkurs jest adresowany do 
osób fizycznych, wielorodzinnych wspólnot mieszkaniowych oraz miesz-
kańców budynków wielorodzinnych, które stanową własność Gminy 
Miejskiej Tczew.

Zgłoszenie konkursowe należy przesłać na adres Urzędu Miejskiego 
w Tczewie, w formie pisemnego wniosku wraz z załącznikami (wszyst-
kie potrzebne formularze można otrzymać w Urzędzie Miejskim lub po-
brać ze strony: www.wrotatczewa.pl)

Wnioski należy składać w terminie do 25 kwietnia 2014 roku (do 
godziny 14:00).

Do wniosku muszą być dołączone następujące dokumen-
ty: planowany efekt ekologiczny, harmonogram rzeczowo-finansowy, 

Do 25 kwietnia czekamy na wnioski

Konkurs – Czyste Powietrze Tczewa (edycja 2014)
W związku z edycją 2014 konkursu, realizowanego przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku, pn. Czyste Powietrze Pomorza, Gmina 
Miejska Tczew zaprasza do składania wniosków o dofinanso-
wanie w ramach konkursu „Czyste powietrze Tczewa 2014”. 

Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki zachęca do przekazy-
wania 1% podatku dochodowego na rzecz wybranej organiza-
cji pożytku publicznego, działającej na rzecz mieszkańców na-
szego miasta.

Dzięki uzyskanemu wsparciu organizacje mogą się rozwijać i jeszcze le-
piej służyć mieszkańcom Tczewa i powiatu tczewskiego, niosąc pomoc 
osobom ubogim, upośledzonym i ich bliskim. Uzyskane przez organi-
zacje pozarządowe środki pomagają im w organizowaniu zajęć kultu-
ralnych, edukacyjnych i sportowych dla dzieci, młodzieży i osób doro-
słych oraz w podejmowaniu działań na rzecz rozwoju naszego miasta 
i regionu.

– Dzięki funduszom, które w ten udaje się zgromadzić, organizacje 
pożytku publicznego starają się uzupełnić zakres swojego działania, po-
mocy innym. Ten jeden procent podatku to zwykle niewielka kwota, ale 
pomnożona przez liczbę osób, które zdecydują się go przekazać, już może 
być znaczącym wsparciem. Wiele organizacji potwierdza, że środki po-
zyskane w ten sposób stanowią bardzo ważną część rocznych budżetów 
i bez nich z pewnością działalność statutowa podmiotów byłaby znacz-
nie trudniejsza. Zachęcam wszystkich do przekazywania jednego pro-
centa – to łatwe i nic nas nie kosztuje, a może pomóc innym – przekonu-
je prezydent Tczewa.

Organizacje pożytku publicznego uprawnione do otrzymania 
1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 rok (dzia-
łające na terenie Tczewa)

• Bank Żywności
Tczew, ul. Armii Krajowej 2A/B/13, KRS: 0000164712

• Caritas Diecezji Pelplińskiej
Pelplin, ul. Sambora 28, KRS: 0000252333

• Fundacja dla Tczewa
Tczew, ul. Andersena 2 / C 4, KRS: 0000262756

• Fundacja Pokolenia
Biuro Fundacji: Tczew, ul. Kołłątaja 9, KRS: 0000125212

• Kolory Życia
Tczew, pl. św. Grzegorza 5, KRS: 0000328840

• Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym 
Tczew, ul. Wigury 84, KRS: 0000066092

dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego (wydruk oraz wersja na 
nośniku elektronicznym), aktualny wyciąg z księgi wieczystej moder-
nizowanej nieruchomości, potwierdzenie możliwości wykonania dane-
go przedsięwzięcia przez odpowiednie organy oraz tytuł prawny do dys-
ponowania nieruchomością w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest jej 
właścicielem oraz zgoda osób uprawnionych na realizację zadania obję-
tego wnioskiem.

Dofi  nansowaniem objęte zostaną udokumentowane wydatki, po-
niesione przez Wnioskodawcę w terminie po uzyskaniu pisemnej in-
formacji z Urzędu o zakwalifi k owaniu wniosku do przyznania dofi -
nansowania. Przewidywany termin otrzymania informacji – lipiec 
2014 roku.

Dzięki udziałowi Tczewa w ubiegłorocznej edycji konkursu, zostały 
zlikwidowane 122 kotły opalane węglem lub koksem, zamontowano 
23 piece gazowe, 4 budynki zostały podłączone do sieci ciepłowniczej, 
a jeden dom został wyposażony w nowoczesną pompę ciepła.

• Liga Obrony Kraju
Tczew ul. Sobieskiego 10, KRS: 0000086818

• Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt „ANIMALS”
Gdynia, ul. Świętojańska 41/16 , Oddział schronisko w Tczewie, 
KRS: 0000069730

• Polski Czerwony Krzyż
Zarząd Rejonowy PCK w Tczewie, ul. Chopina 12, 
KRS: 0000225587

• Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego 
Koło w Tczewie 

 Tczew, ul. Jedności Narodu 30B/12, KRS: 0000114618
• Stowarzyszenie „Króluj nam Chryste” na rzecz budowy 

kościoła pw. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
 Tczew, ul. Jodłowa 15, KRS: 0000334723
• Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie

Tczew, ul. Grunwaldzka 1, KRS: 0000010011
• Stowarzyszenie „Ogród Nadziei”

Tczew, ul. 1 Maja 2, KRS: 0000249026
• Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga 

przy parafii Podwyższenia Krzyża św. 
Tczew, ul. Wodna 8, KRS: 0000226295

• Stowarzyszenie Tczewskich Amazonek
Tczew, ul. Żwirki 49, KRS: 0000268267

• Stowarzyszenie Terapii i Profilaktyki Szkolnej „Przemiana” 
Tczew, ul. Nadbrzeżna 8, KRS: 0000035134

• Tczewskie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej
 Tczew, ul. Wyspiańskiego 3, KRS: 0000303155
• Tczewskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Tczew, ul. A. Dygasińskiego 8/1, KRS: 0000329917
• Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej

Tczew, ul. 30 Stycznia 4, KRS: 0000020655
• Związek Harcerstwa Polskiego 

Hufiec ZHP w Tczewie, ul. Wojska Polskiego 18 A, 
KRS: 0000273799

Wykaz wszystkich organizacji pożytku publicznego uprawnionych do 
otrzymywania 1% podatku za rok 2013 znajduje się na stronie Departa-
mentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: 
http://www.pozytek.gov.pl/Wykaz,organizacji,pozytku,publicznego
,uprawnionych,do,otrzymania,1,podatku,dochodowego,od,osob,fi zy
cznych,za,2013,rok,3484.html
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KRÓTKO

Wok ół nas

l Festyn dla Mateusza

Fundacja Wieloprofilowego Uspraw-
niania „Od Nowa”, uczniowie 
i Rada Rodziców Gimnazjum 
nr 3 w Tczewie oraz Marek Bycz-
kowski zapraszają 12 kwiet-
nia w godz. 9:00–14:30 (Man-
hattan) na festyn pod hasłem: 
,,Uśmiech dla Mateusza”. 

W 2012 r. Rada Rodziców zbie-
rała już pieniądze na leczenie Ma-
teusza, jednak aby mógł kontynu-
ować dalsze leczenie, potrzebne są 
większe środki finansowe.

W programie festynu przewi-
dziano mi.in. pokazy rycerzy, ogni 
i tańca oraz występy zespołów 
muzycznych. 

Oprócz zbiórki pieniędzy do 
puszek, planowana jest również 
licytacja, z której dochód również 
będzie przeznaczony na leczenie 
Mateusza – ucznia III klasy Gim-
nazjum nr 3 w Tczewie.

Zbiórka pieniędzy trwać będzie 
od 31 marca do 13 kwietnia br.

Serdecznie zapraszamy.

l Ul. W. Muscate będzie 
oświetlona 

Pod koniec kwietnia rozpoczną się 
prace przy montażu oświetlenia 
ulicznego przy ul. W. Muscate. Za-
instalowanych zostanie 11 lamp 
ledowych. Koszt zadania to ok. 50 
tys. zł. Zakończenie prac planowa-
ne jest na koniec czerwca.

l Nowy budynek UM 
„zasiedlony”

W wyremontowanym budyn-
ku Urzędu Miejskiego przy ul. 
30 Stycznia 1 już pracują wszyst-
kie wydziały, które miały się 
tam przenieść: Wydział Eduka-
cji, Wydział Spraw Społecznych, 
Wydział Spraw Obywatelskich, 
Wydział Budżetu i Podatków, 
Wydział Budżetu Urzędu, Biu-
ro Rady Miejskiej, kasa. W wyre-
montowanym budynku znajdu-
ją się również gabinety zastępcy 
prezydenta ds. społecznych Zeno-
na Drewy i skarbnik miasta He-
leny Kullas.

Dzięki oddaniu do użytku no-
wego budynku urzędu, znacznie 
poprawiły się warunki obsługi 
mieszkańców – jest więcej miejsca 
i bardziej kameralne warunki do 
rozmów z klientami. Parking przy 
budynku jest do dyspozycji intere-
santów.

Do starostwa powiatowego 
w Tczewie został złożony wniosek 
o pozwolenie na rozbiórkę opusz-
czonego już pawilonu UM. Po 
uzyskaniu pozwolenia rozpoczną 
się prace rozbiórkowe.

Realizacja projektu pod na-
zwą „Centrum Konserwa-

cji Wraków Statków wraz z Ma-
gazynem Studyjnym w Tczewie 
– budowa infrastruktury kultury 
Narodowego Muzeum Morskie-
go w Gdańsku” ma się rozpocząć 
w tym roku – pierwsze prace bu-
dowlane ruszą najpóźniej w lipcu. 
Zakończenie projektu planowane 
jest na koniec kwietnia 2016 r. – Do 
tej pory muzeum borykało się z bra-
kiem magazynów z odpowiednim 
wyposażeniem, w których można 
by było nie tylko przechowywać za-
bytki, należycie je prezentować, ale 
także przeprowadzać prace kon-
serwatorskie i badawcze. Budo-
wane w Tczewie Centrum Kon-
serwacji Wraków Statków wraz 
z Magazynem Studyjnym ma wy-
pełnić tę lukę – powiedział podczas 
konferencji prasowej Jerzy Li-
twin, dyrektor NMM.

Inwestycja będzie realizowa-
na w sąsiedztwie Muzeum Wisły, 
które stanowi oddział Narodowe-
go Muzeum Morskiego. Budynek 
Centrum Konserwacji Wraków 
Statków zaprojektowany został 
w obrębie ulic 30 Stycznia, Pa-
derewskiego i Kołłątaja. Projekt 
Centrum stanowią dwie przeni-
kające się bryły, które wyznacza-
ją wewnętrzny podział na dwie 
podstawowe części – Pracownię 
Konserwacji i Magazyn Studyjny 
wraz z Salą Ekspozycyjną.

W Sali Ekspozycyjnej, o po-
wierzchni ok. 313 m2, będą 
przechowywane i udostępnia-
ne zwiedzającym zabytki wiel-
kogabarytowe. W tym też miej-

22 mln zł na nową inwestycję

W TCZEWIE POWSTANIE CENTRUM 
KONSERWACJI WRAKÓW STATKÓW
22,3 mln zł otrzymało gdańskie Narodowe Muzeum Morskie na inwestycję w Tczewie. 
Przedsięwzięcie ma być nie tylko zapleczem infrastruktury dla muzeum, ale też przyciągać 
mieszkańców Tczewa oraz turystów, odwiedzających województwo pomorskie. 

AUTORZY WIZUALIZACJI: PP STUDIO PATRYK PNIEWSKI, FORMA ARCHITEKCI

DOTACJA

Tczewskie Centrum Konserwacji Wraków to 
nowatorska i rzadko spotykana w Europie in-
westycja. Jej całkowity koszt wynosi 22 mln 
złotych i jest finansowany ze środków Mech-
anizmu Finansowego Europejskiego Obsza-
ru Gospodarczego oraz ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tczewska 
filia Narodowego Muzeum Morskiego jest już 
drugą, po Ośrodku Kultury Morskiej, inwestycją 
dofinansowaną z tego funduszu. Projekt jest 
realizowany w partnerstwie polsko-norweskim 
z Narodowym Muzeum Morskim w Oslo oraz 
z Muzeum Historii Kultury w Oslo.

scu prezentowane mają być m.in 
trzy historyczne jachty: „Dal”, 
„Opty” i „Kumka IV” oraz czę-
ści konstrukcyjne zabytkowych 
statków. Druga przestrzeń Ma-
gazynu Studyjnego – Antresola 
– o powierzchni ok. 169 m2, wy-
posażona będzie w przeszklo-
ne regały przesuwne, w których 
eksponowane będą muzealia 
o małych rozmiarach. Po-
wierzchnię użytkową tczewskiej 
fi l ii NMM zajmować będą prze-
strzenie Pracowni Konserwacji, 
gdzie oprócz prac konserwator-
sko-archeologicznych planowa-
ne są działania związane z digi-
talizacją zabytków ruchomych. 

– W ramach projektu Cen-
trum Konserwacji Wraków 
w Tczewie planujemy wiele działań 
mających na celu rozwój zasobów 
cyfrowych – podkreśla Szymon 
Kulas, koordynator tczewskie-
go projektu i zastępca dyrektora 
ds. administracyjno-technicznych 
NMM. – Jednym z nich jest wyko-
rzystanie technologii rozszerzonej 
rzeczywistości (ang. augmented 
reality) do prezentacji informacji 
o zbiorach muzealnych. 

Rozszerzona rzeczywistość to 
system charakteryzujący się trze-
ma cechami: łączy świat realny 
z rzeczywistością wirtualną, in-
terakcję w czasie rzeczywistym 
oraz umożliwia swobodę ruchów 
w trzech wymiarach. 

W budynku Centrum Konser-
wacji Wraków Statków w Tcze-
wie zdecydowano się wykorzy-
stać rozszerzoną rzeczywistość 
w możliwie szerokim spektrum. 
Goście będą z niej korzystali przy 
użyciu własnych urządzeń mobil-
nych, za pomocą specjalnie przy-
gotowanej darmowej aplikacji in-
ternetowej.

– Wykorzystanie tej rozwi-
jającej się technologii umożliwi 
m.in. przedstawienie konteks-
tu zabytku w niezwykle atrak-
cyjnej i przystępnej dla odbiorcy 
formie, bez konieczności tworze-
nia dodatkowej aranżacji sce-
nografi  cznej. To z kolei pozwoli 
ograniczyć strefę ekspozycji tyl-
ko do przestrzeni niezbędnej dla 
umiejscowienia zabytku – za-
znacza Szymon Kulas.

M.M.
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• Przewieziono 9 osób z upoje-
niem alkoholowym – 3 do miej-
sca zamieszkania, 6 – do Pogo-
towia Socjalnego w Elblągu.

• Przeprowadzono 86 patroli 
wspólnych z funkcjonariusza-
mi KPP.

• Osadzeni z Aresztu Śledczego 
w Starogardzie Gd. wykonu-
jąc prace porządkowe na tere-
nie Tczewa zebrali łącznie 187 
worków (o poj. 120 litrów każ-
dy) oraz 3 przyczepy ciągniko-
we różnego rodzaju odpadów. 
Prace skazanych polegały 
głównie na usuwaniu zanie-
czyszczeń z miejsc publicznych, 
a także odśnieżaniu i usuwa-

l Informacja dla niepełno-
sprawnych wyborców

W związku z zarządzeniem wy-
borów do Parlamentu Europej-
skiego na dzień 25 maja 2014 r. 
Państwowa Komisja Wyborcza 
opracowała „Informację o upraw-
nieniach wyborców niepełno-
sprawnych” sporządzoną w alfa-
becie Braille’a.

Informacja powyższa znajdu-
ję się do wglądu w godzinach pra-
cy urzędu w Wydziale Organiza-
cyjnym i Kadr – budynek Urzędu 
Miejskiego w Tczewie z siedzibą 
przy pl. Piłsudskiego 1, I piętro, 
pok. 30-31. 

l Zapisz dziecko 
do przedszkola

Trwają zapisy dzieci do przed-
szkoli i punktów przedszkolnych. 
Dzieci przyjmowane są zgodnie 
z ustawą o systemie oświaty 
w wieku od 3 do 6 lat. Rekrutacja 
odbywa się co roku w oparciu o za-
sadę powszechnej dostępności.

Harmonogram:
• 3-31.03.2014 r. – wydawanie 

i przyjmowanie kart zgłosze-
nia dziecka do placówki

• ostatni dzień roboczy kwietnia 
(tj. 30 kwietnia 2014 r.) – dzień, 
w którym na tablicach ogło-
szeń w poszczególnych placów-
kach będą wywieszone imien-
ne listy dzieci przyjętych do 
danej placówki.
Więcej o tczewskich przedszko-

lach na str. 14-15.

Na podstawie art.17 pkt 1 usta-
wy z dnia 27 marca 2003r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2012r., 
poz. 647 ze zm.) oraz art. 39 ust. 
1, art. 46 pkt 1, art. 51 ust. 1 usta-
wy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko (j.t. Dz. U. 
z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)

zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miejską 
w Tczewie n/w uchwał o przystą-
pieniu do sporządzenia miejsco-
wych planów zagospodarowania 
przestrzennego i zmiany miej-
scowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego uchwalone-
go Uchwałą Nr XXVIII/263/2005 
Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 
27 stycznia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. 
Pomorskiego Nr 28 poz. 569, zm. 
z 2010 r. Nr 18 poz. 323, z 2012 
poz. 1788, z 2013 poz. 2986):
1) Uchwała nr XLI/331/2014 

z dnia 27 lutego 2014 r. o przy-
stąpieniu do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzen-
nego miasta Tczewa, w rejonie 
ulicy Kościuszki, dz. nr 87 i al. 
Zwycięstwa, dz. nr 288,

STRAŻ MIEJSKA W LUTYM 2014 R. 

niu oblodzenia z chodników 
oraz posypywania ciągów pie-
szych piaskiem.

• Podczas działań w ramach 
Akcji Zima, realizowanych 
w dniach 1-7 lutego, przepro-
wadzone zostały 22 interwen-
cje. Głównie dotyczyły one ob-
lodzeń oraz śniegu i błota 
pośniegowego na chodnikach 
i jezdniach. Mandatów nie na-
łożono, 16 osób zostało pouczo-
nych.

• Dzielnicowi pracujący na os. 
Suchostrzygi i Bajkowym pod-
jęli 30 interwencji własnych 
oraz 32 zlecone – przez admi-
nistracje osiedli, mieszkańców, 

dyżurnych SM. Interwencje 
dotyczyły głównie spożywa-
nia alkoholu w miejscach pub-
licznych, spraw porządkowych 
i wykroczeń drogowych. Na-
łożono 19 mandatów na łącz-
ną kwotę 2150 zł. Pouczono 27 
osób. Wystawiono 10 wezwań 
w spr. wykroczeń.

 Dzielnicowi pełniący służbę 
na Os. Garnuszewskiego i Sta-
rym Mieście podjęli 26 inter-
wencji własnych oraz 39 zleco-
nych. Nałożono 10 mandatów 
karnych na łączną kwotę 850 
zł. Pouczono 16 osób. Wysta-
wiono 1 wezwanie w spr. wy-
kroczenia.

• Do Komendy Powiatowej Poli-
cji w Tczewie przekazano ma-
teriały z monitoringu dotyczą-
ce kradzieży pojazdów (1, 19, 
24.02), wykroczenia drogowe-
go (6.02), włamania (11.02), ko-
lizji drogowej (13.02), usiłowa-
nia kradzieży (24.02).

• Przeprowadzono działania doty-
czące egzekwowania od właści-
cieli psów zgodnego z przepisami 
wyprowadzania czworonogów 
i sprzątania po nich. Nałożono 11 
mandatów, z czego 9 za niezgod-
ne z przepisami wyprowadzanie 
psów oraz 2 za niesprzątanie po 
psach. Pouczono 17 osób. 

M.M.

W lutym straż miejska odnotowała 787 interwencji, z tego 352 zostało zgłoszonych przez mieszkańców, 135 – przez operatorów 
monitoringu, 115 przez dyżurnych Komendy Powiatowej Policji w Tczewie, a 184 to interwencje własne strażników. 

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego i zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Tczewa oraz prognozy oddziaływania na środowisko

2) Uchwała nr XLI/332/2014 
z dnia 27 lutego 2014 r. o przy-
stąpieniu do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzenne-
go miasta Tczewa obejmujące-
go obszar ozn. symbolem „US” 
w jednostce urbanistycznej 
UMN1 – „Za parkiem – Bema” 
należącej do strefy przedmiej-
skiej w obszarze granic działek 
nr 88/1, 88/3, 88/4, 89/12, 93 (ob-
ręb 9) położonych przy ulicach 
ul. Kusocińskiego, Bałdowskiej 
i 30 Stycznia w Tczewie,

3) Uchwała nr XLI/333/2014 
z dnia 27 lutego 2014 r. o przy-
stąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego, obej-
mującego obszar wyłączony 
z ustaleń obowiązującego miej-
scowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego miasta 
Tczewa uchwalonego Uchwa-
łą Nr XXVIII/263/2005 Rady 
Miejskiej w Tczewie z dnia 27 
stycznia 2005 r. oznaczony na 
rysunku planu symbolem „Z1” 
położony w rejonie osiedla Gór-
ki w Tczewie, ograniczony te-
renami: od płn.-wsch. linią ko-
lejową (tereny zamknięte ozn. 
symbolem „Z2”), Aleją Solidar-
ności i osiedlem mieszkanio-
wym jednorodzinnym, od płd. 

Tel. alarmowy 986

Fax 58 77 59 338

Dyżurny Straży Miejskiej 
58 77 59 371

STRAŻ MIEJSKA 
W TCZEWIE

terenami zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej przy ul. 
Głowackiego, od zach. terenem 
strefy otwartej i zakładem uty-
lizacji odpadów stałych przy ul. 
Rokickiej,

4) Uchwała nr XLI/334/2014 
z dnia 27 lutego 2014 r. o przy-
stąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego w re-
jonie ul. Wojska Polskiego oraz 
zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzen-
nego miasta Tczewa w rejonie 
ulicy Wojska Polskiego i Sape-
rów w Tczewie.
Zainteresowani mogą składać 

wnioski do wyżej wymienionych 
planów i zmian miejscowego pla-
nu oraz do prognozy oddziaływa-
nia na środowisko. 

Wnioski należy składać na piś-
mie w siedzibie Urzędu Miejskie-
go w Tczewie, pl. Piłsudskiego 1, 
83-110 Tczew w terminie do dnia 
31 marca 2014 r. 

Wniosek powinien zawierać 
nazwisko, imię, nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wnio-
sku oraz oznaczenie nieruchomo-
ści, której dotyczy. 

PREZYDENT MIASTA TCZEWA

MIROSŁAW POBŁOCKI

KRÓTKO
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Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego 
oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku 
zaprasza do udziału w projekcie „Kierunek na pracę 
– wzmocnienie mobilności na pomorskim rynku pracy”

OGŁOSZENIE

Gos pod ark a

W tym miesiącu w ramach 
cyklu rozmów z przedsię-

biorcami z inkubatora przedsię-
biorczości o wypowiedź poprosi-
liśmy Łukasza Brzezińskiego 
prowadzącego Multiagencję 
Ubezpieczeniową.  

–  Skąd pomysł na biznes?
– Po ukończeniu szkoły śred-

niej zacząłem pracować w firmie 
ubezpieczeniowej, czyli od samego 
początku mojej pracy zawodowej 
byłem związany z ubezpieczenia-
mi. Przez cały ten czas 
w mojej głowie rodził się pomysł, 
aby założyć własną działalność 
gospodarczą związaną z sekto-
rem ubezpieczeń i tak powstała 
Multiagencja Ubezpieczeniowa.

–  Czym zajmuje się wasza 
firma?
– Multiagencja Ubezpiecze-

niowa to zawieranie ubezpieczeń 
zarówno komunikacyjnych jak i 
majątkowych, zawieramy także 

ul. Obrońców Westerplatte 3 w Tczewie

tel. 58 777 53 41/42/43, fax. 58 777 53 43

e-mail: info@dp.tczew.pl, www.dp.tczew.pl, www.facebook.com/dptczew

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

KONSULTACJE 
I DORADZTWO:

Terminy i godziny spotkań i kon-
sultacji mogą ulegać zmianom, 
prosimy o śledzenie informacji 
na stronie Domu Przedsiębiorcy:
www.dp.tczew.pl

Zachęcamy do zgłaszania swoich 
adresów e-mail, na które mogą 
Państwo otrzymywać bieżą-
ce informacje poprzez bezpłatny 
newsletter Domu Przedsiębiorcy.

• Konsultacje z zakresu
poszukiwania funduszy 
unijnych – Bożena Białas, 
w każdy 1 i 3 czwartek miesią-
ca, od 13:00 do 15:00, pok. 18

• Doradca podatkowy 
– Piotr Geliński, w każdą 
2 i 4 środę miesiąca, od 10:00 
do 11:30, pok. 18

• Bezpłatne konsultacje 
prawne: 

–  adwokat Szymon Bubka, 
w każdą 2 środę miesiąca, 
od 15:15 do 17:00, pok. 18 

–  radca prawny Ewa Skrodz-
ka, w 1 poniedziałek miesiąca, 
w godz. 12:30-13:30, pok. 18

–  radca prawny Michał Hoff-
mann, w 3 poniedziałek mie-
siąca, w godz. 12:30-13:30, 
pok. 18

• Konsultacje z ekonomii 
społecznej, w każdy wtorek 
i czwartek w godz. 13:00-17:00, 
pok. 18

• Biuro projektu „Czas na 
biznes” – aktywizacja osób 
bezrobotnych, codziennie 
od poniedziałku do piątku 
w godz. 8:00-16:00 pok. nr 12

W ramach projektu można 
skorzystać z poradnictwa 

zawodowego, szkolenia, instru-
menty mobilnościowe – refunda-
cje kosztów: przejazdu do pracy, 
zakwaterowania, dodatek reloka-
cyjny – do 5 tys. zł. oraz refunda-
cję kosztów opieki nad dziećmi 
do lat 7 i osobami zależnymi.

Celem projektu jest doprowa-
dzenie do zatrudnienia osób bez-
robotnych.

Uczestnikiem projektu może 
być osoba, która:
–  jest osobą pozostającą bez 

zatrudnienia,
– deklaruje gotowość do podję-

cia zatrudnienia poza miej-
scem dotychczasowego za-
mieszkania,

– zamieszkuje w granicach 
województwa pomorskiego,

– nie jest mieszkańcem Trójmia-
sta (Gdańsk, Gdynia, Sopot),

– nie jest właścicielem nieru-
chomości rolnej o powierzchni 
użytków rolnych przekracza-
jących 2 ha przeliczeniowe 

Rozmowa z…
ubezpieczenia od następstw nie-
szczęśliwych wypadków, ubez-
pieczenia turystyczne. W swojej 
ofercie posiadamy także bardzo 
ciekawy pakiet ubezpieczeń na 
życie. Współpracujemy z wiodący-
mi firmami ubezpieczeniowymi 
działającymi na terenie Polski.

–  Jak dowiedzieli się Pań-
stwo o inkubatorze przed-
siębiorczości i dlaczego 
właśnie to miejsce wybrali-
ście dla swojej firmy?
– O istnieniu inkubatora 

przedsiębiorczości dowiedziałem 
się od znajomych oraz ze strony 
internetowej www.dp.tczewa.pl. 
Oferta inkubatora jest atrakcyjna 
dla osób, które rozpoczynają swo-
ją działalność – niski czynsz wraz 
z mediami, pomoc pracowników 
Domu Przedsiębiorczości, konsul-
tacje doradcze dla firm.

– Jakie są wasze plany na 
przyszłość?

– Plany na przyszłość to cały 
czas pozyskiwanie nowych klien-
tów poprzez wzbogacanie naszej 
oferty ubezpieczeniowej. 

Dziękujemy za rozmowę, 
a wszystkich zainteresowanych 
ofertą zapraszamy do kontaktu 
z Multiagencją Ubezpieczeniową 
Brzeziński – inkubator nr 11 (par-
ter) Domu Przedsiębiorcy w Tcze-
wie, ul. Obrońców Westerplatte 3, 
www.ubezpieczenia-brzezinski.pl/ 
Telefon: 790-237-207 ubezpiecze-
nia.brzezinski@wp.pl

Prezydent Miasta Tczewa infor-
muje, że na tablicy ogłoszeń Urzę-
du Miejskiego w Tczewie   (II pię-
tro) zostały wywieszone wykazy 
nieruchomości przeznaczonych 
do sprzedaży w drodze bezprze-
targowej:
–  położonej w Tczewie, przy ul. 

Wiślanej, Obr. 1, dz. 702/2.
–   położonej w Tczewie, przy ul. 

Wiślanej, Obr. 1, dz. 675/1.
–   położonej w Tczewie, przy ul. 

Portowców, Obr. 1, dz. 570/1.
–   położonej w Tczewie, przy ul. 

Wigury, Obr. 5, dz. 64/25.
–   położonej w Tczewie, przy ul. 

Wybickiego, Obr. 9, dz. 406/3.

(w rozumieniu art. 461 KC),
–  nie jest ubezpieczona w KRUS 

z tytułu stałej pracy jako 
współmałżonek lub domownik 
w gospodarstwie rolnym 
o powierzchni użytków rol-
nych przekraczających 2 ha 
przeliczeniowe,

–  nie była zatrudniona przez 
Wojewódzki Urząd Pracy 
w Gdańsku oraz Pomorską 
Agencji Rozwoju Regionalne-
go S.A. w ramach projektów 
w ciągu ostatnich 3 miesięcy 
przed dniem przystąpienia 
do Projektu.
W ramach projektu gwaran-

tujemy:
–  poradnictwo zawodowe, opie-

kę psychologiczną, pośredni-
ctwo pracy, opiekę logistyczną,

–  szkolenia – możliwość uzy-
skania certyfikatów, licencji, 
uprawnień,

–  instrumenty mobilnościowe – 
refundacje kosztów: przejazdu 
do pracy, zakwaterowania, do-
datek relokacyjny

–  refundację kosztów opieki nad 
dziećmi do lat 7 i osobami za-
leżnymi.
Więcej informacji: http://www.

parr.slupsk.pl/
Wszystkich zainteresowanych 

zapraszamy również do Domu 
Przedsiębiorcy, gdzie mieści się 
regionalne biuro Pomorskiej 
Agencji Rozwoju Regionalne-
go ze Słupska (ul. Obrońców We-
sterplatte 3 – I piętro pokój nr 12, 
83-110 Tczew, tel.: 730 127 131; e-
mail: s.mania@parr.slupsk.pl)

Biuro czynne jest od ponie-
działku do piątku w godzinach od 
8:00 do 16:00.

Więcej informacji o dostępnych 
funduszach unijnych i innych 
projektach skierowanych do 
przedsiębiorców znajdą Państwo 
na naszej stronie www.dp.tczew.pl 
w dziale aktualności bądź podczas 
najbliższych konsultacji w Domu 
Przedsiębiorcy z Bożeną Białas 
– godziny podajemy w zakładce 
obok (Konsultacje i doradztwo).
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1 marca przy Pomniku Ofiar 
Stalinizmu złożono wiązanki 
kwiatów – uczczono pamięć 
Żołnierzy Wyklętych.

Narodowy Dzień Pamięci ,,Żoł-
nierzy Wyklętych” obchodzimy 
od 2011 r. Z tej okazji tczewianie 
spotkali się przy pomniku Ofiar 
Stalinizmu w Parku Miejskim. 
Uroczystość rozpoczęła się od ode-
grania hymnu narodowego i usta-
wienia warty honorowej przez 
Straż Miejską oraz harcerzy. 

Jako pierwszy zabrał głos prze-
wodniczący Konwentu Komba-
tantów Miasta i Powiatu Tczew-
skiego, Edmund Pek, który 
przybliżył historię bohaterów an-
tykomunistycznego podziemia.

Następnie wystąpił Mirosław 
Pobłocki, prezydent Tczewa. – W 
całym kraju oddajemy dziś hołd 
żołnierzom zbrojnego podziemia 
antykomunistycznego – szykano-
wanym, prześladowanym, mor-
dowanym w latach komunizmu. 
Za wierność ideałom wielu z nich 
zapłaciło cenę najwyższą – cenę 
życia – powiedział prezydent.

Z kolei Nicole Hartun, przed-
stawicielka Młodzieżowej Rady 
Miasta powiedziała: Celem Żoł-
nierzy Wyklętych była niepodległa 
i suwerenna Polska. Dbajmy o to, 
za co żołnierze podziemia antyko-
munistycznego przelewali krew.

Słowo Boże wygłosił ksiądz 
dziekan Krzysztof Stoltmann.

Wiązanki kwiatów przy po-
mniku złożyli przedstawicie-
le samorządu miasta i powia-
tu, kombatanci, przedstawiciele 
tczewskich szkół, ugrupowań po-
litycznych, instytucji.

TCZEWIANIE UCZCILI 
ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

W imieniu starosty powia-
tu tczewskiego podziękowania 
za udział w uroczystościach zło-
żył członek Zarządu Powiatu Sta-
nisław Ackerman: Narodowy 
Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych ma być wyrazem hołdu dla 
żołnierzy, za świadectwo męstwa, 
niezłomnej postawy patriotycznej 
i przywiązanie do tradycji niepod-
ległościowych za krew przelaną w 
obronie ojczyzny.

Uroczystość prowadził Lu-
dwik Kiedrowski, który m.in. 
zacytował słowa Jana Pawła II: 
Trzeba wspomnieć wszystkich za-
mordowanych rękami także pol-
skich instytucji i służb bezpieczeń-
stwa, pozostających na usługach 
systemu przeniesionego ze Wscho-
du. Trzeba ich przynajmniej przy-
pomnieć przed Bogiem i przed hi-
storią, żeby nie zamazywać prawdy 
o naszej przeszłości w tym decydu-
jącym momencie dziejów.

ESS

Wiązanki składała m.in. młodzież z tczewskich szkół

Inscenizację zorganizowała Fa-
bryka Sztuk. 

W widowisku brało udział 118 
statystów, ubranych w mundu-
ry armii napoleońskiej oraz wojsk 
pruskich. W skład Wielkiej Armii 
Napoleona wchodziły również pol-
skie oddziały pod dowództwem 
gen. Jana Henryka Dąbrowskie-
go, które wyzwoliły miasto z rąk 
wojsk pruskich.

Na pl. Hallera znajdowało się 
obozowisko wojskowe. Licznie 
przybyli tczewianie mieli moż-
liwość zapoznania się z uzbroje-
niem i umundurowaniem żoł-
nierzy sprzed ponad dwustu laty. 
Pokaz starć wojennych rozpoczął 
się w okolicach murów miejskich 
przy ul. Ogrodowej.

Historię przebiegu bitwy przy-
bliżył dr Andrzej Nieuważny z In-
stytutu Historii i Archiwistyki 
Uniwersytetu Mikołaja Koperni-
ka w Toruniu.

Widowiskowe efekty pirotech-
niczne podkreślały dramatur-
gię zmagań wojennych. Nad ca-
łością czuwał pirotechnik Artur 
Sobieraj.

ESS

Inscenizacja bitwy z 1807 roku

WOJSKA NAPOLEOŃSKIE
Ranni, zabici, splądrowane 
miasto, gwałty, rabunki 
– tak było w Tczewie 23 lu-
tego 1807 roku. W 207. rocz-
nicę tego wydarzenia 
(22 lutego) tczewianie mo-
gli zobaczyć inscenizację 
bitwy. Broniąca miasta ar-
mia pruska zmierzyła się 
z wojskami napoleońskimi, 
wśród których były polskie 
oddziały dowodzone przez 
Henryka Dąbrowskiego. 
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Lokalna Organizacja Turystycz-
na „Kociewie”, obchodząca w tym 
roku 10-lecie pracy, została doce-
niona za całokształt działalności, 
a Karolina Kornas w kategorii 
animacja kultury.

Karolina Kornas jest założy-
cielką, kompozytorką i dyrygent-
ką młodzieżowego chóru „Niebo-
skłonni”, istniejącego od 1999 r. 
przy parafii pw. św. Maksymi-
liana Kolbego. Chór włącza się 
w działania charytatywne, przy-
gotowuje spektakle i koncerty. 
W 2013 r. K. Kornas założyła 
także młodzieżowy zespół folk-
lorystyczny „Frantówka”, który 
już na początku swojej działalno-
ści zdobył I miejsce w Przeglądzie 

Antoni Garnuszewski (1886-
-1964) dziewięć lat kierował le-
gendarną Szkołą Morską. Jej 
absolwenci tworzyli najlep-
sze kadry Polskiej Marynarki 
Handlowej. W tym roku mija 
50-lecie śmierci komandora. 

Urodził się 26 marca 1886 r. 
w Warszawie. Już w dzieciństwie 
marzył o morskich podróżach. Po 
ukończeniu gimnazjum oddał się 
szkolnictwu morskiemu. Ze złotym 
medalem ukończył Szkołę Morską 
w Odessie. Praktykę żeglarską 
zdobywał w ówczesnej rosyjskiej 
marynarce handlowej. W 1912 
roku uzyskał dyplom inżyniera 
budowy okrętów na Politechnice 
w Petersburgu. Do wybuchu I woj-
ny światowej ukończył Wojenną 
Szkołę Inżynierów Morskich.

I wojnę światową spędził 
w bazie floty rosyjskiej w dzisiej-
szej Finlandii. Parokrotnie był od-
znaczany i awansował do stopnia 
kapitana sztabowego. W czerwcu 
1918 r. powrócił do kraju. Chciał 
wprowadzać w życie marzenia 
o żegludze pod banderą polską. 

Na polecenie kontradmira-
ła Kazimierza Porębskiego zor-
ganizował pierwszą polską Szko-
łę Morską, która 23 października 
1920 r. w Tczewie rozpoczęła swo-
ją działalność. Komandor nie tyl-
ko szkołę zorganizował, ale kie-
rował nią przez pierwsze 9 lat. 
Służył jej także jako znakomity 
wykładowca i autor podręcznika. 
Osobiście brał udział w szkolenio-
wych rejsach żaglowca „Lwów”. 

A. Garnuszewski, na polece-
nie władz oświatowych zorganizo-
wał w Tczewie także Szkołę Rze-
mieślniczo-Przemysłową. Do jej 
znakomitych kadr należał m.in. 
zasłużony tczewianin Stanisław 
Gniewosz. Szkoła kształciła fa-
chowców na wysokim poziomie.

W latach 30. ub. wieku, A. 
Garnuszewski mieszkał w Gdy-
ni. Pracował jako naczelnik Wy-
działu Administracji Morskiej 
i Marynarki Handlowej. Oku-
pację hitlerowską przeżył w Ge-
neralnej Guberni. Po zakończe-
niu wojny pracował w Głównym 
Urzędzie Morskim, blisko 2 lata 
kierował Szkołą Morską w Gdy-
ni. Do końca życia starał się być 
użyteczny dla polskiego przemy-
słu okrętowego. Zmarł w 1964 r. 
Został pochowany na Cmentarzu 
Powązkowskim w Warszawie.

Imię Antoniego Garnuszew-
skiego noszą: tczewskie osied-
le Śródmieście II (1980) i Zespół 
Szkół Technicznych (2006).

JAN KULAS

Kociewskie Pióro 2013

DWIE NAGRODY DLA TCZEWA
Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE oraz tczewska społeczniczka Karolina Kornas 
zostali laureatami nagrody Kociewskie Pióro 2013.

Kociewskich Zespołów Folklory-
stycznych.

Uroczystość wręczenia „Ko-
ciewskich Piór 2013” odbyła się 27 
lutego w Borzechowie. Nagroda 
przyznawana jest przez Towarzy-
stwo Społeczno-Kulturalne im. 
Małgorzaty Hillar od 2005 r. Z za-
łożenia otrzymują ją twórcy z Ko-
ciewia, działający na teranie Ko-
ciewia i dla Kociewia. Inicjatorem 
nagrody był nieżyjący już Michał 
Spankowski. Co roku, z przerwą 
w roku 2009, odbywa się uroczy-
sta gala, podczas której nagradza-
ni są ludzie pióra, kultury, dzien-
nikarze, publicyści oraz działacze 
kultury w kategoriach: literatu-
ra, publicystyka, oraz animacja 
kultury. Przyznawana jest też 
nagroda za całokształt działalno-
ści. Do tej pory „Kociewskimi Pió-
rami” wyróżniono ponad 60 osób 
i instytucji.

W tym roku napłynęło 25 
wniosków o przyznanie nagrody 
od różnych stowarzyszeń i instytu-
cji z trzech kociewskich powiatów. 
Decyzją Kapituły „Kociewskiego 
Pióra”, której przewodniczył prof. 
Tadeusz Linkner, przyznanych 
zostało 6 nagród w następujących 
kategoriach:
– publicystyka: 

Krystyna Gierszewska

Laureaci i nominowani do „Kociewskiego Pióra” z powiatu tczewskiego razem z senatorem Andrzejem 
Grzybem, wiceprezydentem Tczewa Zenonem Drewą i starostą tczewskim Józefem Puczyńskim
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– literatura: Marek Biegalski
– animacja kultury – indywi-

dualnie: Karolina Kornas 
– animacja kultury – zbioro-

wo: Gminne Koło Polskiego 
Związku Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów w Kaliskach

– za całokształt działalności 
przyznano dwie nagrody: 
dla Lokalnej Organizacji 
Turystycznej KOCIEWIE 
i Gertrudy Woźnickiej.

Ponadto nominacje do nagrody 
otrzymała Ewa Litwińska, prowa-
dząca zespół regionalny „Sambo-
rowe Dzieci” w Szkole Podstawo-
wej nr 10 oraz chór „Nieboskłonni”. 

M.M.

Karolina Kornas – laureatka 
Kociewskiego Pióra w kat. 
animacja kultury
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Piotr Kończewski odebrał 
nagrodę za całokształt 
działalności dla LOT KOCIEWIE

W 50. ROCZNICĘ 
ŚMIERCI KOMANDORA 
A. GARNUSZEWSKIEGO
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Przecięcia wstęgi dokonał pre-
zydent Tczewa Mirosław Po-

błocki, jego zastępca Zenon Drewa, 
przedstawiciele gospodarza, samo-
rządu lokalnego oraz Teresa Ka-
mińska, prezes zarządu Pomorskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

– Nasz żłobek jest nowoczes-
ny i kameralny, znajduje się blisko 
firmy i przeznaczony jest tylko dla 

Materiał pomocniczy do lekcji 
stanowiło opracowanie Bar-

bary Ogrodowskiej z serii „Ocalić 
od zapomnienia” oraz „Elementarz 
gwary kociewskiej”. Uczestnicy 
dowiedzieli się, jak kiedyś obcho-
dzono Sylwestra i pierwszy dzień 
roku, wysłuchali opowieści o zwy-
czajach związanych ze świętem 
Objawienia Pańskiego, rozpozna-
wali poszczególne figurki w prze-
pięknej szopce bożonarodzeniowej 
autorstwa artysty ludowego Jerze-
go Kamińskiego z Barłożna. 

Zgodnie z tematem lekcji nie 
mogło zabraknąć pogadanki o za-
pustach, a w szczególności: zaba-
wach w karczmach, balach masko-
wych, kuligach. Przy okazji dzieci 
usłyszały burczybas i diabelskie 
skrzypce, po czym same naślado-
wały ich dźwięki. Starsi uczest-
nicy zajęć wysłuchali fragmentu 
tekstu w gwarze kociewskiej Jana 

Pierwszy żłobek przyzakładowy w Tczewie otwarty
W minioną sobotę 1 marca uroczyście otwarto żłobek Flex 
Kids, do którego uczęszczać będą dzieci pracowników firmy 
Flextronics International Poland Sp. z o.o. Placówka mieści 
się przy al. Solidarności 19 w budynku przy hotelu Carina. 

„naszych” rodziców. Jego godziny 
pracy są dostosowane do czasu pra-
cy firmy, a koszt dla pracownika 
jest symboliczny. Jestem przekona-
na, że żłobek przyzakładowy uła-
twi pracownikom posiadającym 
małe dzieci zachowanie równowagi 
pomiędzy życiem zawodowym i ro-
dzinnym – powiedziała Agniesz-
ka Lamek z Flextronics.

Prezydent Tczewa Mirosław 
Pobłocki wyraził swoje zadowole-
nie z inicjatywy: Jesteście pierwszą 
firmą na terenie Tczewa, która ot-
worzyła żłobek dla swoich pracow-
ników, umożliwiając tym samym 
kobietom powrót do pracy po prze-
rwie związanej z urodzeniem i wy-
chowaniem dziecka.

Przedsięwzięcie współfinanso-
wał samorząd lokalny i Unia Eu-
ropejska w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

Firma Flextronics działa 
w Tczewie od 2000 roku na tere-

Kociewski karnawał
W ostatnich tygodniach odbywały się w Sekcji Historii Miasta 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie zajęcia „Kociewski 
karnawał”, które były okazją do przybliżenia polskich obrzę-
dów i zwyczajów związanych z zimową porą roku. 

Szulza. Miłą niespodzianką była 
wizyta draba, którego przebra-
nie wywołało dużo śmiechu. Swo-
je zdolności plastyczne dzieci ujaw-
niły przy modelowaniu zwierzątek 
z plasteliny na wzór popularnych 
byśków, które gospodynie piekły 
dla gospodarzy i myśliwych. Dużą 
kreatywnością wykazywały się 
maluchy podczas zdobienia ma-
sek karnawałowych, po wykona-
niu których wszyscy ustawiali się 
do wspólnej fotografii. 

Zgodnie z dawnym obyczajem 
przy okazji święta Trzech Króli, 
podczas zajęć odbywały się wybo-
ry migdałowej pary królewskiej, 
z tym wyjątkiem, że król i królo-
wa nie znaleźli migdałów w cia-
steczkach, jak to onegdaj bywało, 
ale musieli dokładnie przeszukać 
salę, by znaleźć ukryte migda-
ły. Następnie pozostali uczestni-
cy zajęć musieli wykonywać róż-

Klasa O z SP 11 wraz z wychowawcą O. Gontarzewską

ne polecenia migdałowej pary: 
zrobić śmieszną minę, ukłonić się, 
wykonać dwa przysiady czy też 
uśmiechnąć się. Oczywiście nie 
mogło zabraknąć tańców: dużo 
radości przysporzył zarówno ten 
z drapaką przy dźwiękach kociew-
skiej muzyki, jak i kacza cha-cha. 
Jak na karnawał przystało, dobre 
humory dopisywały.

W 22 spotkaniach pt. „Kociew-
ski karnawał” wzięło udział oko-
ło 400 osób z: przedszkoli („Nie-
bieskie Migdały”, „Pan Słonik”, 
„Siedem Darów”), szkół podstawo-
wych (nr 2, 5, 10, 11 i 12), Środo-
wiskowych Domów Samopomocy 
MOPS oraz Ogniska Wychowaw-
czego w Tczewie.

M. K.

nie Pomorskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. Potwierdzeniem 
jej statusu jako przedsiębior-
stwa solidnego, wrażliwego na 
potrzeby otoczenia i utrzymu-
jącego standardy polityki per-
sonalnej na wysokim poziomie 
jest tytuł Lidera Społecznej Od-
powiedzialności, przyznany naj-
większej tczewskiej fi  rmie przez 
Forum Biznesu Gazety Praw-
nej wraz z certyfi katami „Dobra 
Firma 2013” oraz „Dobry Praco-
dawca 2013”.

M.Ś.

Wstęgę jako pierwszy przeciął prezydent M. Pobłocki

Żłobek przeznaczony jest dla 35 dzieci

M
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Publiczne Przedszkole nr 8 
z Oddziałami Integracyjnymi

dyrektor: Jolanta Jank
adres: ul. Jodłowa 6
telefon: 58 531-68-11, 58 777-17-33
adres e-mail: 
sekretariat@osiem.tczew.pl 
p8.tczew@info.progman.pl,
godziny otwarcia 
przedszkola: 6:00-17:00
liczba miejsc 
w przedszkolu: 145 
liczba grup: 6 grup
odpłatność: opłata ponad 
podstawę programową – śred-
nio 84 zł/m-c
wyżywienie (4 posiłki dzienne) 
– średnio 105 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 umysło-
wy dziecka, gry i zabawy badaw-
cze, rozwijające zainteresowania 
otaczającym światem, zajęcia pla-
styczne, muzyczne i teatralne roz-
wijające uzdolnienia dzieci, gry 
i zabawy ruchowe, wspomaga-
jące rozwój ruchowy dziecka, za-
bawy tematyczne, wspomagają-
ce rozwój emocjonalny i społeczny 
dziecka, zajęcia muzyczne pozy-
tywnie wpływające na ogólny roz-
wój dziecka
ponadto:
rytmika, tańce, zajęcia z pierw-
szej pomocy przedmedycznej, ję-
zyk angielski dla wszystkich 
grup wiekowych
oferta zajęć dodatkowo opła-
canych: karate, piłka nożna

Publiczne Przedszkole 
Sióstr Miłosierdzia

dyrektor: s. Cecylia Blamowska
adres: ul. Kaszubska 17
telefon: 58 531-54-76, 58 777-28-75
strona internetowa: 
www.przedszkolesiostrtczew.
home.pl
adres e-mail: 
przedszkolesm@wp.pl
godziny otwarcia: 6:00-17:00
liczba miejsc 
w przedszkolu: 170
liczba grup: 6
odpłatność: 1 zł za godzinę 
ponad podstawę, 
wyżywienie 6 zł/dzień
oferta zajęć (w opłacie): rytmi-
ka, śpiew, język angielski wersja 

WYBIERAMY PRZEDSZKOLE DLA DZIECKA
Od marca tczewskie przedszkola przyjmują zapisy na kolejny rok edukacji 2014/2015. 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. 

podstawowa, terapia logopedycz-
na, plastyka, tańce, zajęcia kom-
puterowe dla najstarszych dzieci

Niepubliczne Przedszkole
„Czwóreczka”

osoba prowadząca: 
Małgorzata Gudzińska
adres: ul. Saperska 7 
telefon: 58 531-44-79
adres e-mail: 
malgorzataczworeczka@gmail.com
godziny otwarcia: 6:00-17:00
liczba miejsc 
w przedszkolu: 150
liczba grup: 5
odpłatność: 340 zł
oferta zajęć (w opłacie): 
język angielski, zajęcia ryt-
miczne, zajęcia logopedyczne, 
teatrzyki, taniec towarzyski, 
gimnastyka korekcyjna
oferta zajęć dodatkowo opła-
canych: zajęcia karate 30 zł/m-c, 
taniec nowoczesny 28 zł/m-c, pił-
ka nożna 30 zł/m-c

Niepubliczne Przedszkole 
„Chatka Puchatka” 

osoba prowadząca: 
Róża Laskowska
adres: ul. Orkana 1 
telefon: 58 531-03-09
adres e-mail: 
chpuchatka@gmail.com 
godziny otwarcia: 6:00-17:00
liczba miejsc 
w przedszkolu: 150 dzieci
liczba grup: 5
odpłatność: 330 zł/m-c 
(od 1.02.2014 r.)
oferta zajęć (w opłacie): 
religia, język angielski, rytmi-
ka, opieka logopedyczna, zaję-
cia ceramiczne, teatrzyki raz 
w miesiącu, spotkanie z muzy-
ką (raz w miesiącu)
oferta zajęć dodatkowo 
opłacanych: tańce 4, 5, 6-latki 
– 30 zł/m-c, 3-latki – 22 zł/m-c

Niepubliczne Przedszkole 
„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: 335 zł/m-c

oferta zajęć w opłacie: język 
angielski 2 razy w tygodniu, ryt-
mika raz w tygodniu, basen raz 
w tygodniu 5-6-latki, terapia lo-
gopedyczna raz w tygodniu
oferta zajęć dodatkowo opła-
canych: garncarstwo i cerami-
ka raz w miesiącu 14 zł/m-c, war-
sztaty plastyczne raz w tygodniu 
32 zł/m-c, zajęcia sportowe z ele-
mentami karate raz w tygodniu 
30 zł/m-c, szkoła tańca raz w ty-
godniu 30 zł/m-c, szkółka piłkar-
ska raz w tygodniu 30 zł/m-c

Niepubliczne Przedszkole 
„Jodełka” 

osoba prowadząca: 
Weronika Jodłowska
adres: ul. Jedności Narodu 26
telefon: 58 531-52-72
strona internetowa: 
www.jodelka.com.pl
adres e-mail: 
sekretariat@jodelka.com.pl
godziny otwarcia: 6:00-17:00
liczba miejsc 
w przedszkolu: 150
liczba grup: 5
odpłatność: 330 zł/m-c
oferta zajęć (w opłacie): gim-
nastyka korekcyjna, opieka lo-
gopedy, język angielski, zaję-
cia rytmiczno-umuzykalniające, 
cykliczne koncerty muzyczne, 
warsztaty tematyczne, teatrzy-
ki i przedstawienia, religia
oferta zajęć dodatkowo opła-
canych: zajęcia taneczne prowa-
dzone przez szkołę tańca GABI, 
zajęcia karate, zajęcia na base-
nie połączone z nauką pływa-
nia. Przedszkole współpracuje ze 
szkołą językową prowadzącą za-
jęcia metodą Helen Doron. Gru-
pa anglojęzyczna z całodziennym 
pobytem lektora – w ramach na-
uki języka angielskiego przed-
szkole współpracuje z między-
narodową organizacją Lattitude 
Global Volunteering – aktual-
nie w przedszkolu gości wolonta-
riuszka z Nowej Zelandii. Dzięki 
tej współpracy przedszkole bę-
dzie mogło gościć wolontariuszy z 
krajów anglojęzycznych – Austra-
lii, Nowej Zelandii, Kanady. Ceny 
poszczególnych zajęć wynoszą ok. 
30 zł/m-c.

Niepubliczne Przedszkole 
„Akademia Krasnoludków” 

osoba prowadząca: 
Ewa Górecka
adres: ul. Zielona 5 

telefon: 58 531-03-91
adres e-mail: 
krasnoludki.tczew@neostrada.pl,
kontakt@krasnoludki-tczew.pl
godziny otwarcia: 6:30-17:00
liczba miejsc 
w przedszkolu: 90
liczba grup: 3
odpłatność: 335 zł/m-c
oferta zajęć (w opłacie): lo-
gopedyczne, rytmiczne, tanecz-
ne, plastyczne, język angielski

Niepubliczne Przedszkole 
„Jarzębinka” 

osoba prowadząca: 
Janina Mroczkowska 
adres: ul. Jarzębinowa 4 
telefon: 58 531-62-41
adres e-mail: jw@mroczkowscy.pl
godziny otwarcia: 5:30-17:00
liczba miejsc 
w przedszkolu: 168
liczba grup: 6
odpłatność: 270 zł/m-c 
+ wyżywienie 5 zł/dzień
oferta zajęć (w opłacie): 
4 razy w tygodniu język angiel-
ski, zajęcia plastyczne, rytmicz-
no-muzyczne, nauka tańca, 
opieka lekarska i logopedyczna, 
zajęcia profi laktyczne z gim-
nastyki korekcyjnej, wyciecz-
ki, teatrzyki, uroczystości mi-
kołajkowe, wielkanocne, Dzień 
Dziecka, przedstawienia dla 
dzieci. Trzy koncerty w CKiS z 
udziałem dzieci dla wszystkich 
zainteresowanych.

Przedszkole Niepubliczne 
„Siedem Darów”

osoba prowadząca: 
Ewa Sadokierska
adres: ul. Kościuszki 18
telefon: 58 777-68-08, 
58 777-68-01
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: 320 zł/m-c 
oferta zajęć (w opłacie): 
edukacja żywieniowa z war-
sztatami kulinarnymi, zaba-
wy muzyczno-ruchowe w języ-
ku angielskim, tańce, śpiewy i 
gra na instrumentach perku-
syjnych – rytmika, warszta-
ty muzyki etnicznej, warszta-
ty ceramiczne, spotkania dzieci 
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z grupami teatralnymi i mu-
zycznymi, opieka logopedyczna, 
zajęcia plastyczne, współpra-
ca ze środowiskiem lokalnym 
(m.in. zajęcia w MBP i Fabryce 
Sztuk), wycieczki edukacyjne

Niepubliczne Przedszkola 
„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: 350 zł/m-c 
+ wyżywienie 8 zł/dzień
oferta zajęć (w opłacie): język 
angielski, język hiszpański, profi-
laktyka logopedyczna, gimnasty-
ka korekcyjno-kompensacyjna, 
zajęcia artystyczne, rytmika, tań-
ce, bajkoterapia, savoir-vivre od 
małego, religia, łamigłówki małej 
główki, Klub Młodego Odkrywcy
oferta zajęć dodatkowo opła-
canych: logopedia indywidual-
na (20-30 zł/zajęcia), Szkółka Ję-
zyka Angielskiego FANTAZJA 
dla dzieci w wieku 3-9 lat – język 
angielski dodatkowy po połu-
dniu (210-240 zł/semestr). 

Niepubliczne Przedszkole 
„Tęczowe Przedszkole”

osoba prowadząca: 
Lidia Kwietniewska-Cabaj
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: 48
liczba grup: 2
odpłatność: 350 zł/m-c
oferta zajęć (w opłacie): język 
angielski, język francuski, ryt-
mika, taniec, gimnastyka korek-
cyjna, terapia logopedyczna, kon-
sultacje psychologa i pedagoga
oferta zajęć dodatkowo 
opłacanych: terapia psycholo-
giczno-pedagogiczna dla dzieci 
z rodzicami – 20 zł/godz., roz-
szerzony program zajęć 
z j. francuskiego – 10 zł/40 min.

Niepubliczne Przedszkole 
„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: 60
liczba grup: 3
odpłatność: 300 zł/m-c + wy-
żywienie 8 zł/dzień
oferta zajęć (w opłacie): 
wszystkie moduły „Klucza do 
uczenia się” (matematyka, mate-
matyka sensoryczna, program li-
teracki, konstrukcje, od bazgra-
nia do pisania, gry rozwijające, 
logika, kreatywne modelowanie, 
program wizualno-przestrzenny, 
program badawczy, ruch ekspre-
syjny, Ty Ja Świat
ponadto: język angielski 5 razy 
w tygodniu dla wszystkich grup, 
logopeda, psycholog, piłka nożna, 
rytmika, tańce, basen (grupy 4, 5 
i 6-latków), gimnastyka paluszko-
wa dla 3-latków, gimnastyka ko-
rekcyjna, religia, Odyseja Umy-
słu dla 5-latków, język hiszpański 
dla 5-latków 2 razy w tygodniu, 
teatrzyki raz w miesiącu, festyn 
majowy i mikołajkowy
W cenie są również wszystkie ma-
teriały plastyczne, podręcznik do 
j. angielskiego, kolorowanka do 
religii oraz ubezpieczenie dzieci.

Niepubliczne Przedszkole 
„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: 6:00-17:00
liczba miejsc 
w przedszkolu: 90
liczba grup: 3
odpłatność: 365 zł/m-c
oferta zajęć (w opłacie): ję-
zyk angielski, zajęcia umuzy-
kalniające, gimnastyka ogól-
norozwojowa, zajęcia ruchowe 
z elementami yogi, opieka logo-
pedyczna, zajęcia plastyczne
oferta zajęć dodatkowo 
opłacanych: zajęcia plastycz-
ne 32 zł/m-c, zajęcia taneczne 
23 zł/m-c, karate 30 zł/m-c

Niepubliczne Przedszkole 
„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: 290 zł/m-c + 5 zł 
dziennie wyżywienie lub 350 
zł/m-c + 7 zł dziennie wyżywie-
nie w zależności od pakietu ofe-
rowanego przez placówkę
oferta zajęć (w opłacie): ka-
rate, taniec Just Dance, kuchci-
kowo, język angielski codzien-
nie (SN Sowa), język rosyjski 
raz w tygodniu, rytmika, zaję-
cia muzyczne i plastyczne, zaję-
cia z psychologiem (metoda We-
roniki Sherborne)
oferta zajęć dodatkowo 
opłacanych: zajęcia na base-
nie z instruktorem 50 zł/mc

Niepubliczne Przedszkole  
„Słoneczko”

osoba prowadząca: 
Łukasz Kotlenga
adres: ul. Sadowa 2a 
telefon: 796-508-700
strona internetowa: 
www.tczsłoneczko.pl
adres e-mail: 
przedszkole.sloneczko.tcz@wp.pl
godziny otwarcia: 5:30-17:00
liczba miejsc 
w przedszkolu: 25
liczba grup: 1
odpłatność: 300 zł/m-c 
+ wyżywienie 8 zł/dzień
oferta zajęć (w opłacie): ję-
zyk angielski, rytmika, zajęcia 
taneczno-ruchowe, bajkotera-
pia, zajęcia korygujące postawę 
ciała, gimnastyka buzi i języ-
ka, opieka logopedyczna

Niepubliczne Przedszkole  
„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,
katarzynamarut@wp.pl
godziny otwarcia: 6:00-17:30
liczba miejsc 
w przedszkolu: 74
liczba grup: 4
odpłatność: 400 zł/m-c (bez do-
datkowych opłat za wyżywienie)
oferta zajęć w przedszkolu 
(w opłacie): zajęcia dydaktycz-
ne, rytmiczne, plastyczne, kuch-
cikowo, wyjścia do teatru, kina, 
wycieczki, pikniki, zabawy w 
ogrodzie przedszkola, zajęcia ko-
rekcyjno-kompensacyjne
oferta zajęć dodatkowo opła-
canych: język angielski 35 zł 
miesięcznie dwa razy w tygodniu 

PUNKTY PRZEDSZKOLNE

Niepubliczny Punkt 
Przedszkolny „Domowe 
Przedszkole”

osoba prowadząca: 
Natalia Kamysz
adres: ul. Królowej Bony 3
telefon: 531-115-332
strona internetowa: 
www.domoweprzedszkoletczew.pl
adres e-mail: domoweprzed-
szkoletczew@gmail.com
godziny otwarcia: 7:00-16:30
liczba miejsc 
w przedszkolu: 25
liczba grup: 2
odpłatność: 400 zł/m-c 
+ wyżywienie 8 zł/dzień
oferta zajęć w przedszkolu 
(w opłacie): język niemiecki 2 
razy w tygodniu, język angiel-
ski (2 razy w tygodniu), zajęcia 
z integracji sensomotorycznej 
z elementami gimnastyki ko-
rekcyjnej prowadzone przez fi -
zjoterapeutkę, rytmika, zajęcia 
logopedyczne, plastyczne, dy-
daktyczne, środy z gośćmi
oferta zajęć dodatkowo 
opłacanych: karate raz w ty-
godniu – 30 zł/m-c

Niepubliczny Punkt 
Przedszkolny „Akademia 
Przedszkolaka”

osoby prowadzące: 
Anna i Łukasz Partyka 
adres: ul. Andersena 2F
telefon: 516-077-724, 516-077-725
strona internetowa: 
akademia-przedszkolaka.net
adres e-mail: akademia_
przedszkolaka@interia.eu
godziny otwarcia: 6:00-18:00
liczba miejsc 
w przedszkolu: 24
liczba grup: 2
odpłatność: 295 zł/m-c 
+ wyżywienie 9 zł/dzień 
(4 posiłki dziennie)
oferta zajęć w przedszkolu 
(w opłacie): język angielski 
(2 razy w tygodniu), język włoski 
(raz w tygodniu), zajęcia rytmicz-
ne z językiem angielskim, zajęcia 
logopedyczne (2 razy w tygodniu), 
zajęcia dydaktyczne, plastyczne, 
rytmiczno-muzyczne, ćwiczenia 
oddechowe, elementy gimnastyki 
korekcyjnej, opieka psychologa

Informacje dotyczą roku szkolnego 
2013/2014. 

Sprostowanie
W poprzednim numerze 
„Panoramy Miasta” w artyku-
le dotyczącym wyboru szkoły 
błędnie podaliśmy nazwisko 
dyrektora SP 10. Funkcję tę 
pełni Iwona Kardasz.
Za pomyłkę serdecznie 
przepraszamy.
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Urząd Miejski w Tczewie – Wydział Spraw Komunalnych
83-110 Tczew, ul. 30 Stycznia 1, tel. 58 77 59 447, www.pee.tczew.pl, e-mail: pee@um.tczew.pl

l  butelki po napojach (np. typu PET), kosmetykach i środkach 
czystości (np.: po szamponach),

l opakowania po żywności (np. margarynach),
l koszyczki po owocach,
l pojemniki po artykułach sypkich,
l art. gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych, 
l czyste kanistry,
l torebki, worki, reklamówki, folie,
l opakowania tekturowe po napojach,
l zakrętki,
l opakowania metalowe.

wrzucaj:

POJEMNIK LUB WOREK W KOLORZE 
ŻÓŁTYM Z NAPISEM „PLASTIK”

POJEMNIK LUB WOREK W KOLORZE 
NIEBIESKIM Z NAPISEM „MAKULATURA”

wrzucaj:
l  książki, gazety, czasopisma, katalogi, prospekty i foldery,
l  papier szkolny i biurowy,
l  torby papierowe,
l  papier pakowy,
l  pudełka kartonowe i tekturowe,
l  tekturę,
l  ścinki drukarskie,
l  zapisane kartki.

POJEMNIK LUB WOREK W KOLORZE 
ZIELONYM Z NAPISEM „SZKŁO”

wrzucaj:
szklane:
l  butelki po napojach i sokach,
l słoiki po żywności,

l butelki po napojach alkoholowych,

l opakowania po kosmetykach.

Opakowania, przed włożeniem do worka lub pojemnika segregacyjnego 
należy opróżnić z płynów, resztek żywności lub innych zanieczyszczeń.

Niecodziennym sposobem obcho-
dzenia Walentynek w Gimna-
zjum nr 1 jest konkurs recytator-
ski, któremu przyświecają słowa 
„Tylko miłość się liczy”, będące ty-
tułem tomiku wierszy i prozy ks. 
Jana Twardowskiego. Już od dzie-
więciu lat gimnazjaliści z powiatu 
tczewskiego i starogardzkiego in-
terpretują najpiękniejsze wiersze 
o miłości. W tym roku, ze względu 
na mały jubileusz, konkurs miał 
niecodzienny charakter. Niezwy-
kle bogata była oprawa muzycz-
na, którą zajął się Szczepan Zieliń-
ski. Utwory muzyczne, te bardziej 
i mniej popularne, wykonali ucz-
niowie Gimnazjum nr 1 w Tcze-
wie oraz Collegium Marianum 
w Pelplinie, a na zakończenie wy-
stąpił zespół „Heavy Side”. Nie za-
brakło krótkiej historii konkursu, 
który przygotowywany jest przez 
polonistów (Iwonę Gończ, Kata-
rzynę Kruk oraz Zbigniewa Pila-
sa) oraz smacznego tortu z okolicz-
nościowym napisem. 

Najważniejszą częścią spotka-
nia były zmagania młodych recy-
tatorów, którzy sięgnęli po polską 
i światową klasykę. W konkursie 
wzięli udział reprezentanci tczew-
skich gimnazjów: Gimnazjum nr 
1 i nr 2 oraz Zespołu Szkół Katoli-
ckich, a także Gimnazjum w Dą-
brówce, Swarożynie i Smętowie 
Granicznym. Jury, w składzie: 
Maria Jasionowska, Małgorzata 
Kruk oraz Zbigniew Pilas, przy-
znało: pierwsze miejsce – Nicole 
Hartun (Gimnazjum nr 2 w Tcze-
wie) i Szymonowi Babińskiemu 
(Gimnazjum w Dąbrówce), nato-
miast drugie – Dżesice Stuczyń-
skiej (Gimnazjum w Smętowie 
Granicznym), zaś trzecie – Alek-
sandrze Sadowskiej (Gimnazjum 
nr 1 w Tczewie). Wyróżnienia 
otrzymali: Agata Borcowska i Łu-
kasz Wodzikowski (Gimnazjum 
nr 2 w Tczewie) oraz Marianna 
Jędrych (Zespół Szkół Katolickich 
w Tczewie).

M.K.

Tylko miłość się liczy
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Spo łec zeń stw o

Urząd Miejski w Tczewie – Wydział Spraw Komunalnych
83-110 Tczew, ul. 30 Stycznia 1, tel./fax (058) 77 59 447, www.pee.tczew.pl, e-mail: pee@um.tczew.pl

XV MIEJSKI KONKURS EKOLOGICZNY ROZSTRZYGNIĘTY

W dniu 14.03.2014 r. laureaci 
szkolnych konkursów ekolo-

gicznych rozwiązywali testy, które 
miały na celu wyłonienie uczniów 
o największej wiedzy ekologicznej. 
Test składał się z 30 pytań, z któ-
rych ponad połowa nawiązywała 
do aktualnej tematyki konkursu. 
Wśród pozostałych zadań, wiele 
zawierało problematykę odpado-
wą oraz wpływ działań człowieka 
na stan środowiska naturalnego. 

Uczniowie biorący udział 
w konkursie wykazali się nie tyl-
ko wiedzą i umiejętnościami z za-
kresu ekologii, zdobytymi na zaję-
ciach lekcyjnych, pozalekcyjnych, 
zajęciach organizowanych przez 
Pracownię Edukacji Ekologicznej, 
ale także ogólnym oczytaniem do-
tyczącym tematyki eliminacji. 

Dodatkową zachętą do dal-
szego zgłębiania wiedzy ekolo-
gicznej przez laureatów konkur-
sów będą atrakcyjne nagrody. 
O czasie i miejscu uroczystego 
wręczenia nagród powiadomimy 
ww. uczniów oraz ich opiekunów 
imiennymi zaproszeniami. 

Urząd Miejski w Tczewie ser-
decznie gratuluje wiedzy wszyst-
kim uczestnikom oraz ich opie-
kunom. 

ANNA PEICHERT

PRACOWNIA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

W XV Miejskim Konkursie Ekologicznym pod hasłem „Mieszkamy nad Bałtykiem” zorganizowanym przez 
Gimnazjum nr 2 w Tczewie oraz Pracownię Edukacji Ekologicznej Urzędu Miejskiego wzięli udział uczniowie 
z siedmiu szkół podstawowych i czterech gimnazjów. 

I  MIEJSCE
Filip Maliszewski

z kl. 6C – SP 10
nauczyciel:
Ewa Wojtek

I  MIEJSCE
Julia Kaffka
z kl. 6C – SP 10

nauczyciel:
Ewa Wojtek

I  MIEJSCE
Weronika Macholl

z kl. 6A – SP 8
nauczyciel:

Izabela Hinz

II MIEJSCE nie przyznano

III  MIEJSCE
Jakub Bonk 
z kl. 5B – SP 11

nauczyciel:
Barbara Pawłuszewicz

wyróżnienie
Jakub Zubrzycki

z kl. 6A – SP 5
nauczyciel:

  Anna Kwella-Manikowska

wyróżnienie
Oskar Makowski

z kl. 6A – SP 10
nauczyciel:
Ewa Wojtek

wyróżnienie
Anna Korpak
z kl. 6A – SP 12

nauczyciel:
Tomasz Erdanowski

I  MIEJSCE
Wiktoria Andrzejewska
z  kl.3F – Gimnazjum nr 1

nauczyciel:
Żaneta Ługowska

II MIEJSCE Bartosz Malecki
z  kl. 3D – Gimnazjum nr 1

nauczyciel:
Alicja Olszewska

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

nauczyciel:
Hanna Rynkiewicz

wyróżnienie
Zuzanna Mai Tran 

z kl. 3D – Gimnazjum Katolickie
nauczyciel:

Anna Samulewicz

wyróżnienie
Bartosz Sieńkowski 

z kl. 3C – Gimnazjum Katolickie
nauczyciel:

Anna Samulewicz

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

W grupie uczniów reprezentujących gimnazja przyznano następujące miejsca:   
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Kochana Erno! Wielki pożar strawił cały kom-
pleks rynku. Posiadłość matki – pożoga także 
zniszczyła. Ratusz i przylegające doń zabudo-
wania spaliły się od czwartku do soboty rano. 
Pocztówka przedstawia ruiny. Przekazuję życze-
nia dla wszystkich. Albert.

O takiej treści została wysłana korespon-
dencja* z Tczewa dnia 21 maja 1916 roku. 
Wówczas pożoga już na zawsze strawiła tczew-
ski staromiejski ratusz wraz z pięcioma przyle-
gającymi doń budynkami. 

Jednakże nie był to ani pierwszy ani naj-
większy pożar w Tczewie. Przez wieki istnienia 
nasze miasto niejednokrotnie musiało walczyć 
z wielkim żywiołem. Z kart historii dowiadu-
jemy się o pożarze 1308 roku, 1433, czy też 
z 4 października 1577 roku. Tłem tego ostat-
niego była wielka polityka, gdyż zdarzył się on 
podczas konfliktu Stefana Batorego z Gdań-
skiem, a dokładniej w trakcie pertraktacji obu 
stron. Pożar wybuchł na jednym z przedmieść, 
gdzie stacjonowały wojska polskie. Znane źród-
ła podają dwie odmienne jego przyczyny: zapa-
lenie się smoły w stodole od pieczonego prosia-
ka albo eksplozja znajdujących się na murach 
obronnych armat z prochem i wybuch prochu 
w płonącym już ratuszu.

O wielkim żywiole, jakim jest pożar, trak-
tuje już szesnastowieczny wilkierz Tczewa. 
Mowa jest w nim o obowiązkach mieszkań-
ców i obywateli względem ochrony miasta 
przed pożarem i zasadach postępowania na 
wypadek jego zaistnienia. Wilkierz wspomina 
również o zasadach odszkodowania dla właś-
cicieli spalonych budynków, zgodnie z który-
mi, gdy spalił się tylko jeden dom, wtedy mia-
sto zobowiązane było odbudować jego połowę, 

ale w przypadku rozprzestrzenienia się ognia 
na inne budynki, ów wymóg już nie obowiązy-
wał. Pożarom w tamtym czasie sprzyjała cias-
na, częściowo drewniana zabudowa oraz pry-
mitywny sprzęt gaśniczy. 

Przechodząc do XIX wieku, wspomnieć też 
trzeba o pożarze z 1873 roku, w wyniku które-
go spaliło się doszczętnie pięć budynków przy 
ul. Wąskiej oraz oczywiście o żywiole, który 
strawił pod koniec stulecia hotel, na pogorzeli-
sku którego wybudowano budynek użyteczno-
ści publicznej – obecny Urząd Miejski. 

Początek XX stulecia – to 
pożar południowej pierzei sta-
romiejskiego Rynku. „Piel-
grzym” informował, że 11 lipca 
1900 roku o godz. 22.30 zaalar-
mowano Ochotniczą Straż Po-
żarną do pożaru budynków 
kupców: Brennera i Klinka 
(kamienica nr 16 i 17). Ogień 
przerzucił się na kolejne zabu-
dowania. Pożar został ugaszo-

Sceny z życia miasta

POŻARY

ny w nocy o godz. 2.00. Jednakże na tym nie 
koniec. W dobę po tym zdarzeniu odnotowano 
ponowne zarzewie na poddaszu kamienicy nr 
13, której właścicielem był E. Priebe. Zarówno 
ten, jak i następny, który wybuchł w spichlerzu 
kupca Cichockiego, ugaszono w zarodku.

Z. Frydryszewski w „Kronice OSP Mia-
sta Tczewa 1582-1997” wymienia jeszcze sześć 
wielkich pożarów w okresie międzywojennym. 
Po 1945 roku odnotować należy m.in. wiel-
ki pożar tartaku z 1960 roku, kościoła farne-
go (1982 rok) oraz zabytkowego młyna przy ul. 
Zamkowej (1987 rok). 

* tłumaczenie: Zdzisław Frydryszewski

Na podstawie:

Historia Tczewa, pod red. W. Długokęckiego, 
Tczew 1998.
Materiały dotyczące Ochotniczej Straży Pożarnej 
opracowane przez Z. Frydryszewskiego.
Mrozek S., Tczewski Genius Loci, Gdańsk 2004.

M. K.
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Pożar południowej pierzei Rynku, 1900 r.

Ruiny ratusza tczewskiego (pocztówka), 1916 r.

Pożar Fary św. Krzyża – płonie drewniana nadbudówka, 1982 r.
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Centrum Kultury i Sztuki zaprasza

Wyd arz eni a

DYŻURY W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW MIESZKAŃCÓW

MIROSŁAW POBŁOCKI, prezydent Tczewa, przyjmuje interesantów 
– w czwartki w godz. 14.00–16.00; 

zastępcy prezydenta Tczewa 

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

a ADAM BURCZYK – w poniedziałki w godz. 14.00–15.30

CZŁONKOWIE PREZYDIUM RADY MIEJSKIEJ pełnią dyżur w środy 
w godz. 15.30–16.30 w Biurze Rady Miejskiej (ul. 30 Stycznia 1).

24 maja w Tczewie, na boi-
sku lekkoatletycznym przy 
Szkole Podstawowej nr 10, 
odbędzie się III Masters Me-
eting.

Organizatorami imprezy są: Po-
morski Klub Weteranów Lekkiej 
Atletyki w Sopocie, UKS Krawiec 
Tczew oraz Szkoła Podstawo-
wa nr 10. Patronat nad wydarze-
niem objął prezydent Tczewa Mi-
rosław Pobłocki.

Zgłoszenia: zgłoszeń można 
dokonywać poprzez elektroniczny 
system zgłoszeń dostępny na stro-
nie PKWLA w Sopocie (www.
pkwla.eurekaweb.pl), lub e-mail-
em na adres organizatora (grze-
gort@vp.pl). Termin zgłoszeń: do 
17.05.2014 r. 

Opłaty: zawodnicy zgłosze-
ni w terminie do 17.05.2014 – bez 
opłat, zgłoszenia po tym termi-
nie 20 zł.

Koszty organizacyjne pokry-
wa organizator, przejazdy i za-
kwaterowanie – we własnym za-
kresie.

KONKURENCJE: oszczep, 
kula, dysk grecki, ciężarek, młot 
szkocki, speerorama, skok w 
dal, skok wzwyż, rzut granatem, 
czwórbój rzutowy (oszczep, kula, 
dysk grecki, młot szkocki).

Regulamin zawodów można 
znaleźć na www.wrotatczewa.pl

• 17.04-30.07 – wystawa plene-
rowa „Z Wadowic do nieba”, 
miejsce i organizator: Fabryka 
Sztuk

• 24.04-15.06 – Ewa Nogaj. 
Tkanina, miejsce i organiza-
tor: Fabryka Sztuk

• 25.04 – wieczór autorski „Mło-
dzi – zdolni”. Spotkanie z To-
maszem Olczakiem, miejsce i 
organizator: Fabryka Sztuk

• Wieczór poezji wiosennej „Wi-
taj nam wiosno”, miejsce i or-
ganizator: Spółdzielczy Dom 
Kultury, ul. Żwirki

• Wystawa „Książki z dzieciń-
stwa naszych dziadków”, miej-
sce i organizator: Miejska Bi-
blioteka Publiczna

• Wystawa wiosenna – kon-
kurs na najpiękniejszą palmę 
wielkanocną, miejsce: Fabry-
ka Sztuk, organizator: Zespół 
Opiekuńczy MOPS.

TCSiR zaprasza:
24.04.2014 – Igrzyska Młodzieży 

Szkolnej – „mini” piłka nożna
28-29.04.2014 – otwarcie sezonu 

w lekkiej atletyce

l  Centrum Kultury i Sztuki oraz 
Tczewska Akademia Krea-
cji Tańca serdecznie zaprasza-
ją na Ogólnopolski Turniej 
Tańca Towarzyskiego 
o Puchar Prezydenta Mia-
sta Tczewa, który odbędzie 
się 29 marca 2014 r.

Ramowy program turnieju:
I blok – rozpoczęcie godz. 11:00
II blok – rozpoczęcie godz. 14:00
III blok – rozpoczęcie godz. 18:00.

Bilety: 10 zł ulgowy, 
15 zł normalny
Ogólnopolski Turniej Tańca To-
warzyskiego o Puchar Prezyden-
ta Miasta Tczewa to największy 
turniej tańca organizowany w 
naszym mieście. Co roku uczest-
niczy w nim ok. 200 tancerzy z 
całej Polski. 

Podczas bloku przedpołu-
dniowego możemy podziwiać 
najmłodszych, początkujących 
tancerzy. W ostatnim bloku naj-
starszych, którzy walczą o Pu-
char Prezydenta Miasta Tczewa. 

l Koncert Martyny Jakubo-
wicz z zespołem Żona Lota 
+ gość specjalny Roman 
Puchowski

5 kwietnia, godz. 19:00
Bilety: 30 zł (przedsprzedaż), 
35 zł (w dniu koncertu)

Martyna Jakubowicz
Jedyna w swoim rodzaju piosen-
karka, która od trzydziestu lat 
oczarowuje słuchaczy wszystkich 
pokoleń. Wymyka się wszelkim 
próbom muzycznego zaszuflad-
kowania, oscylując pomiędzy fol-
kiem, bluesem, jazzem i rockiem. 
Jest mistrzynią tworzenia na-
stroju. 

Od początku swojej kariery wy-
stępowała z wieloma znakomity-
mi muzykami: Ryśkiem Skibiń-
skim (Kasa Chorych), Andrzejem 
Nowakiem (TSA), Janem Hnato-
wiczem, Rafałem Rękosiewiczem, 
Jerzym Piotrowskim (SBB), Alek-
sandrem Koreckim, Wojciechem 
Waglewskim(VooVoo), Mateuszem 
i Marcinem Pospieszalskimi, Je-
rzym Styczyńskim (Dżem).

W wydanej w 2008 r. przez 
Agorę płycie „Te30te urodziny”, 
piosenki Martyny Jakubowicz wy-
konywali: Ewa Bem, Pogodno, In-
dios Bravos, Bracia, Lipali, Kasia 
Stankiewicz, Goya, Krzysztof Ki-
liański, Ela Adamiak, Soomood 
i Hurt.

Na swoim koncie ma aż jede-
naście albumów, które znalazły 
uznanie nie tylko wśród szerokiej 
publiczności, ale również zosta-
ły docenione przez zagraniczną 
prasę (recenzje w „Rolling Stone” i 
„Guitar Player”) i krajową branżę 
muzyczną (nominacje do nagrody 
„Fryderyk” w 1995 i 2011 r).

W 2010 ukazała się jej ostat-
nia, jak do tej pory, autorska pły-

ta pt. „Okruchy Życia”, która ze-
brała znakomite recenzje w prasie 
oraz została uhonorowana nomi-
nacją do nagrody „Fryderyk” w 
kategorii Album Roku Folk/Muzy-
ka Świata.

W grudniu 2011 r nakładem 
wydawnictwa AGORA ukaza-
ło się czteropłytowe wydawnictwo 
z serii „Ikony Kultury” zawierają-
ce książkę ze wspomnieniami, ar-
chiwalnymi zdjęciami i tekstami 
oraz telewizyjny koncert DVD, pły-
tę z dotychczas nie wydawanymi 
nagraniami radiowymi oraz pły-
ty „Wschodnia wioska” i „Bardzo 
groźna księżniczka i ja”.

Zespół wystąpi w składzie:
Martyna Jakubowicz – wokal, 

gitara akustyczna
Dariusz Bafeltowski – gitary /

klasyczna, akustyczna, elek-
tryczna/, mandolina

Przemysław Pacan – perkusja, 
przeszkadzajki

Łukasz Matuszyk – akordeon, 
instrumenty klawiszowe

Paweł Muzzy Mikosz – gita-
ra basowa

oraz
Romek Puchowski – gitara do-

bro, gitara akustyczna (gość 
specjalny!).

l Święty zawsze uśmiech-
nięty – koncert Harcer-
skiej Orkiestry Dętej 
z okazji kanonizacji Jana 
Pawła II

26 kwietnia, godz. 16:00
Bilety: 5 zł

Serdecznie zapraszamy na wyda-
rzenie kulturalne pn. „Święty za-
wsze uśmiechnięty”. Koncert z 
okazji kanonizacji Jana Pawła II 
w wykonaniu Harcerskiej Orkie-
stry Dętej pod dyrekcją Magdale-
ny Kubickiej-Netka. 

Uwaga: będą kremówki, 
anegdoty i radość Jana Pawła II 
uśmiechniętego.

Kwiecień

Z kalendarza imprez

24 maja 

III Masters Meeting
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