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TC Z EW

PANORAMA MIASTA

Jeden z nowo budowanych statków Polskiej Żeglugi Morskiej będzie nosił 
nazwę TCZEW. Decyzja ta jest odpowiedzią na wniosek prezydenta Tczewa 
Mirosława Pobłockiego. „Tczew” zbudowany zostanie w chińskiej stoczni. Na 
morza i oceany wypłynie w 2017 lub 2018 r. To już trzecia jednostka, która 
będzie nosić imię naszego miasta – jedna z nich pływała w latach między-
wojennych , druga zbudowana została pod koniec lat 50. ubiegłego wieku.

TCZEW WYPŁYNIE NA OCEANY

Wśród statków  # oty handlowej PŻM jest już m/s 
Kociewie, za kilka lat dołączy do niego m/s Tczew

Archiwalne zdjęcie „Tczewa” który pływał pod 
polską banderą w latach 1958-1976 (fot. z książki 
„Polska Żegluga Morska. Album ) oty 1951-2014”, 
Krzysztof Gogol, Bohdan Huras)

Świąt radosnych, pełnych 

wiary, dobroci i miłości. 

Czasu spędzonego 

z bliskimi, re% eksji 

nad tym, co dla nas ważne, 

dystansu wobec 

codzienności. 

Odwagi, gdy trzeba zacząć 

od nowa.

Mieszkańcom Tczewa 

oraz ich gościom życzą:

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

MIROSŁAW AUGUSTYN

PREZYDENT TCZEWA

MIROSŁAW POBŁOCKI
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Mam 48 lat, w Radzie Miejskiej od 2014 r. Re-
prezentuję mieszkańców okręgu 3, czyli uli-

cy Sobieskiego, Gdańskiej i okolic, ale będę też 
starał się rozwiązywać problemy mieszkańców 
innych dzielnic. Jestem przedstawicielem Ko-
ciewskiego Klubu Regionalnego, czyli jednego z 
organów statutowych Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Tczewskiej. 

Jestem bezpartyjny, chcę działać na rzecz roz-
woju Tczewa, a nie zajmować się polityką. W 
Radzie Miejskiej pragnę zająć się edukacją, po-
mocą niepełnosprawnym, osobom starszym i 
rodzinom wielodzietnym, rozwojem miasta, wzrostem inwestycji oraz 
każdą zgłoszoną przez mieszkańców sprawą. Będę wspierał wszystkie 
dobre inicjatywy, które spowodują, że będzie nam się żyło lepiej.

Jestem nauczycielem języka polskiego, niemieckiego i informatyki, w 
latach 1997-2012 byłem dyrektorem Sportowej Szkoły Podstawowej 
nr 2, gdzie utworzyłem m.in. oddziały integracyjne. Obecnie jestem 
dyrektorem Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w 
Swarożynie. Od wielu lat organizuję (również charytatywnie) obozy, 
wycieczki, kolonie, półkolonie, zimowiska dla dzieci i młodzieży, aby 
pokazać im piękno naszego kraju. Wielokrotnie byłem szefem Sztabu 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i innych akcji charytatyw-
nych. Do moich największych sukcesów zawodowych mogę zaliczyć 
otrzymanie odznaki „Przyjaciela Dzieci Autystycznych” w roku 2005, 
Medalu Komisji Edukacji Narodowej w roku 2009 i odznaki „Szeryfa 
Praw Dziecka” w 2014 (tym większy sukces, bo odznaka przyznawana 
przez dzieci).

Żonaty, troje dzieci.

Zainteresowania: genealogia, turystyka, szaradziarstwo, edukacja 
dorosłych oraz śmieszne krawaty. 

KONTAKT:
www.jbartoszewski.pl, genealog66@gmail.com, 605320319,
dyżury od kwietnia w każdy pierwszy i drugi czwartek miesiąca 
od 15.00 do 16.00 w gabinecie pedagoga w Szkole Sportowej
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PANORAMA MIASTA – BIULETYN INFORMACYJNY 
SAMORZĄDU MIASTA TCZEWA
RADA PROGRAMOWA: 
PRZEWODNICZĄCY – Kazimierz Ickiewicz 
CZŁONKOWIE – Adam Urban, Katarzyna Mejna, Rajmund Dominikowski, 

Mieczysław Matysiak
REDAKTOR NACZELNA – Małgorzata Mykowska
REDAGUJE: 
 Urząd Miejski w Tczewie, 

Biuro Rzecznika Prasowego ( 58 77–59–322
NAKŁAD: 6 000 egzemplarzy
DRUK: Wydawnictwo Bernardinum Sp. z o.o.

Na początku marca br. w Tczewie zameldowanych było 58 605 osób, 
w tym 57 519 na pobyt stały i 1086 na pobyt czasowy. Od początku 
lutego 2015 r. przybyło 13 mieszkańców miasta.

Ilu nas jest?

V SESJA
Porządek obrad V sesji Rady Miejskiej w Tczewie na dzień 26 marca 

2015 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 26 lutego 

2015 r. 
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za marzec 

2015 r.
6. Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych w okresie 

od  26 lutego do 25 marca 2015 r.

II. Część druga:
1. Informacja z realizacji zadań statutowych realizowanych przez 

TCSiR w 2014 roku
2. Informacja z realizacji zadań statutowych realizowanych przez 

MBP, CKiS oraz Fabrykę Sztuk w 2014 r.,
3. Podsumowanie „Nieobozowej Akcji Zima 2015”,
4. Informacja z realizacji zadań Gminnego Programu Pro; laktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii  za rok 2014,

5. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Wspierania Ro-
dziny na lata 2012-2014 w 2014 r.,

6. Sprawozdanie z wykonania planu pracy Pracowni Edukacji Eko-
logicznej za rok 2014, 

7. Podjęcie uchwał w sprawie:
7.1 zmiany budżetu miasta na 2015 rok,
7.2  zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

miasta Tczewa na lata 2015-2028,
7.3 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej 
Tczew,

7.4 przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i 
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znaj-
dujących się na terenie administracyjnym miasta Tczewa,

7.5  zmieniająca uchwałę  w sprawie zatwierdzenia Gminnego Pro-
gramu Pro; laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie na rok 2015,

7.6 zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia rocznego planu po-
trzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 
Tczewie na rok 2015,

7.7 utworzenia na obszarze miasta Tczewa odrębnych obwodów 
głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.,

7.8 zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych na obszarze 
miasta Tczewa. 

8. Zgłaszanie interpelacji, zapytań oraz wniosków.
9. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, 

życzenia itp.).

Porządek sporządzono 12 lutego 2015 r.

TO JEST KIM W RADZIE MIEJSKIEJ

JAROSŁAW BARTOSZEWSKI

Sukcesem zakończyła się wieloletnia 
batalia tczewskich historyków o to, by 
w podręcznikach historii znalazła się 
informacja o tym, że pierwsze strzały 
II wojny światowej padły w Tczewie.
Jak poinformował Kazimierz Ickie-
wicz, historyk, wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej w Tczewie, informacja 
o tym, że nasze miasto zostało zaata-
kowane przez hitlerowców 1 września 
1939 r. już o godz. 4.34 (Westerplatte 
– o godz. 4.45), znalazła się w nowym 
podręczniku historii. Jest to podręcznik 
do III klas szkół ponadgimnazjalnych, 
wydawnictwa Nowa Era:  „Zrozumieć 
przeszłość. Dzieje najnowsze po 1939 
roku. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum”.

Od wielu lat trwały wysiłki tczewskich historyków o powszechne poin-
formowanie o tych faktach opinii publicznej oraz młodzieży szkolnej. Od 
1999 r. w, dzięki ; nansowemu wsparciu samorządu miasta, ukazało się już 
kilka wydań książki Kazimierza Ickiewicza– „II wojna światowa wybuchła 
w Tczewie” (pierwsze wydanie liczyło 64 strony, ostatnie – z 2012 r. – już 
ponad 160 stron). Publikacja tra; ła do wielu osób, historyków, polityków 
– m.in. rozdawana była w Tczewie podczas kolejnych obchodów rocznicy 
wybuchu II wojny światowej. W 2009 r. oddział Kociewski Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego zwrócił się z wnioskiem do ówczesnej minister 
edukacji – Katarzyny Hall, o umieszczenie informacji o Tczewie w pod-
ręcznikach historii. Udało się to dopiero w tym roku.

M.M.

K. Ickiewicz prezentuje nowy 
podręcznik do historii

To tu zaczęła się II wojna

TCZEW TRAFIŁ DO PODRĘCZNIKÓW 
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Aktualności

Krótko
l Prezydent Tczewa 

we władzach GOM 
i ZMN

Podczas Walnego Zebrania 
Członków Gdańskiego Obsza-
ru Metropolitalnego wybrano 
nowe władze Stowarzyszenia. 
Podczas spotkania, przyjęto 
również nowego – 50 już 
członka GOM, Gminę Włady-
sławowo.

W skład Zarządu GOM wy-
brano 10 osób, reprezen-
tujące poszczególne części 
obszaru metropolitalnego. W 
Zarządzie GOM zasiada m.in. 
prezydent Tczewa Mirosław 
Pobłocki. 

Prezydent M. Pobłocki został 
również wybrany wicepreze-
sem Zarządu Związku Miast 
Nadwiślańskich.

Apel skierowany został do mi-
nistra infrastruktury i rozwoju 

Marii Wasiak oraz do posłów z 
Kociewia (Sławomira Neuman-
na, Kazimierza Smolińskiego 
oraz Jana Kulasa). Prezydent 
Tczewa włączył się do akcji zai-
nicjowanej przez Lokalną Orga-
nizację Turystyczną KOCIEWIE. 
Jak uznało ministerstwo, kolor 
znaków, czyli białe kontury mo-
stów i napis na brązowym tle, są 
niezgodne z rozporządzeniami i 
mają zostać usunięte. 

– Apelujemy do wszystkich śro-
dowisk o wsparcie działań sa-

Mieszkańcy złożyli 68 projek-
tów do budżetu obywatel-

skiego Tczewa 2015. 

Po ich wery; kacji pod względem 
formalnym i merytorycznym, pod 
głosowanie mieszkańców pod-
danych zostało 51 (w tym trzy 
podwójne). Pozytywnie zwery; -
kowane projekty publikujemy w 
dodatku do PM. 

Zgodnie z przyjętym harmono-
gramem budżetu obywatelskie-
go, głosowanie rozpoczęło się 
6 marca i potrwa do 27 marca. 
Głosować może każdy, kto ma 16 
lat (rocznikowo) lub więcej i jest 
zameldowanym mieszkańcem 
Tczewa. Głosować można tylko 
na projekty w swoim okręgu, ale 
można wybrać więcej niż jeden 
projekt. Głosujemy tradycyjnie 
– udzielając głosu poparcia na 
specjalnym papierowym for-
mularzu (do pobrania w Biurze 
Obsługi Klienta UM lub na www.

Budżet obywatelski

Pospiesz się – głosujemy do 27 marca

bo.tczew.pl) lub przez Internet 
(www.bo.tczew.pl)

Do 3 kwietnia ogłoszone zosta-
ną wyniki tegorocznego budżetu 

obywatelskiego. 

Więcej szczegółów 
na www.bo.tczew.pl

M.M. 

Plac zabaw na Os. Witosa to jedna z ubiegłorocznych inwestycji 
obywatelskich

morządu wojewódzkiego oraz 
powiatowego i miejskiego w sta-
raniach o pozostawienie znaków 
informacyjnych na autostradzie. 
Postarajmy się wspólnie na mia-
rę możliwości i kompetencji aby 
krzywdząca dla nas wszystkich 
decyzja Ministerstwa Infrastruk-
tury i Rozwoju została zmieniona 
i znaki pozostały na swoim miej-
scu – mówi Piotr Kończewski, 
dyrektor biura LOT Kociewie. 

Do inicjatywy włączył się prezy-
dent Mirosław Pobłocki:

– Mosty Tczewskie, zwłaszcza 
most drogowy, jest symbolem 

Tczewa i jednym z najcenniej-
szych zabytków inżynierii bu-
dowlanej w Polsce i na świecie. 
To wschodnia brama do miasta, 
zabytek którego niezwykły urok 
zwraca uwagę turystów i podróż-

nych mijających Tczew koleją. 
Most Tczewski to obiekt z które-
go jesteśmy dumni, dziedzictwo, 
którym chcemy się dzielić i które 
przyciąga do Tczewie wielu tu-
rystów, inżynierów, pasjonatów 
historii. Aby jednak zaintereso-
wani mogli odnaleźć ten zaby-
tek, niezbędna jest informacja, 
jak do niego dotrzeć. Tablice in-
formacyjne na autostradzie A–1 
doskonale temu służą. Dlatego 
gorąco apeluję o ich pozostawie-
nie – mówi prezydent Mirosław 
Pobłocki.

M.M.

Ogłoszony został przetarg na 
przebudowę sali gimnastycznej 
w Szkole Podstawowej nr 5 przy 
ul. Obr. Westerplatte 18.

Budynek jest jednokondygna-
cyjny, murowany, niepodpiw-
niczony. Jest położony w stre; e 
ochrony archeologicznej i kon-

serwatorskiej, ujęty w gminnej 
ewidencji zabytków miasta 
Tczewa. W ramach inwestycji 
wykonane zostaną m.in. prace 
rozbiórkowe, wymiana poszycia 
dachu, jeśli będzie taka potrze-
ba – również wymiana elemen-
tów konstrukcyjnych dachu, 
wymiana posadzki na podłogę 
dostosowaną do celów sporto-
wych (atestowaną), wykończoną 
parkietem, ocieplenie, budowa 
systemu wentylacyjnego, wy-
miana instalacji (co, elektryczna, 

sanitarna, deszczowa), naprawa 
elewacji.

Termin składania ofert mija 18 
marca, zaś termin realizacji za-
dania: 5 października br.

Ogłoszony został również prze-
targ na wykonanie izolacji prze-
ciwwodnej w Szkole Podstawo-
wej nr 7. 

Zakres prac obejmuje m.in.: 
naprawę murów i ścian ze-
wnętrznych, wykonanie izolacji 
zewnętrznej ścian piwnic i ścian 

Przetargi na szkolne inwestycje

Apel: Zostawcie „mosty” na autostradzie

fundamentowych, wykonanie 
chodników wokół budynku, od-
tworzenie murków oporowych, 
schodów i zadaszeń, podjazd dla 
niepełnosprawnych, tynki i okła-
dziny wewnętrzne oraz roboty 
malarskie wewnątrz budynku, 
wykonanie kanalizacji deszczo-
wej i drenażu opaskowego.

Termin składania ofert: 20 marca 
br. Termin wykonania zadania: 14 
sierpnia br.

M.M.

Tylko do piątku 27 marca głosujemy na projekty, które będą realizowane w ramach tegorocznego budżetu 
obywatelskiego. Wybieramy spośród 51 projektów, do wydania jest 1 mln zł. 

Ruszyły pierwsze przetargi na 
inwestycje, które będą real-
izowane w tym roku. Dwa z nich 
dotyczą remontów w placówkach 
oświatowych.

W zawiązku z planowaną likwidacją oznakowania turystycznego „Mosty Wiślane” w ciągu Autostrady A–1, prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki 
zaapelował o pozostawienie tych bardzo ważnych elementów promocji naszego miasta i regionu. 
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Ogłoszenia
Prezydent Miasta Tczewa infor-
muje, że na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Tczewie 
(II piętro) został wywieszony:

l wykaz nieruchomości nie-
zabudowanej stanowiącej 
własność Gminy Miejskiej 
Tczew przeznaczonej do 
sprzedaży w drodze prze-
targu.

 Nieruchomość położona jest 
w Tczewie przy ul. Czerwo-
nego Kapturka i oznaczona 
numerem działki 173 obr. 
11 o pow. 6914 m2, KW 
GD1T/00033991/8

 Ww. działka przeznaczona 
jest do sprzedaży na funk-
cje dopuszczone w Zmianie 
miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzenne-
go terenu mieszkalno-usłu-
gowego Piotrowo w Tczewie 
dla terenu oznaczonego 
symbolem  19U/KDP – prze-
znaczenie: tereny usług i ob-
sługi komunikacji.

l ogłoszenie o przetargu ust-
nym nieograniczonym na 
oddanie w dzierżawę na 
okres 20 lat, budynku o po-
wierzchni całkowitej 682,15 
m2, powierzchni użytkowej 
454,52 m2 i powierzchni za-
budowy 331 m2 wraz z przyle-
głym gruntem o powierzchni 
900 m2, położonego na dział-
ce nr 103/2, obręb 11, w Tcze-
wie przy ul. Piotrowo 4, dla 
której Sąd Rejonowy w Tcze-
wie prowadzi księgę wieczy-
stą KW nr GD1T/00017957/0, 
w celu prowadzenia działal-
ności usługowej (z wyłącze-
niem handlu), oświatowej, 
opiekuńczej, kulturalnej lub 
ochrony zdrowia. 

l wykaz nieruchomości sta-
nowiącej własność Gminy 
Miejskiej Tczew, położonej 
na targowisku miejskim 
w Tczewie przy ul. Żwirki – 
boks handlowy nr 13, o pow. 
5,60 m2 w hali nr I, oznaczo-
nej nr działki 32/34, obręb 5, 
KW 16850, przeznaczonej do 
oddania w najem w drodze 
przetargu, w celu prowadze-
nia działalności handlowej.

l wykaz nieruchomości przezna-
czonej do sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej, położonej 
w Tczewie, przy ul. Robotni-
czej, obr. 1, dz. 508/1.

l wykaz nieruchomości prze-
znaczonych do sprzedaży 
w drodze przetargu, poło-
żonych przy ul. Kapitańskiej 
w Tczewie, obr. 2, dz. 28/4 
oraz 28/5.

List intencyjny w sprawie zamia-
ny nieruchomości między sądem 
a gminą miejską Tczew został 
podpisany pod koniec 2013 r. 
W porozumieniu obie strony wy-
raziły wolę współpracy na rzecz 
budowy nowego obiektu dla 
Sądu Rejonowego w Tczewie. Ce-
lem listu intencyjnego było do-
prowadzenie do zamiany nieru-
chomości będącej własnością 
Gminy Miejskiej Tczew (przy al. 
Zwycięstwa) na nieruchomość 
pozostającą własnością Skarbu 
Państwa w trwałym zarządzie 
Sądu Rejonowego w Tczewie 
(przy ul. Kołłątaja 6).

Gdy do tego dojdzie, na działce 
przy al. Zwycięstwa, powstanie 
nowy gmach Sądu Rejonowego. 
Zmiana planu to kolejny krok 
w tym kierunku – umożliwia rea-
lizację tego rodzaju obiektu przy 
al. Zwycięstwa. Wolę budowy no-
wego budynku Sądu Rejonowe-
go w Tczewie potwierdził obecny 
minister sprawiedliwości Cezary 
Grabarczyk podczas rozmowy 
z prezydentem Tczewa Mirosła-
wem Pobłockim (wcześniej de-
klaracje takie składał poprzedni 
minister – Marek Biernacki pod-
czas wizyty w Tczewie). 

Zmiany w planie zagospodarowa-
nia przestrzennego: 

REJON AL. ZWYCIĘSTWA
– obejmuje działkę o pow. 1,6492 
ha, stanowiącą własność Gminy 
Miejskiej Tczew, położoną na 
Osiedlu Garnuszewskiego. Od 
strony północno-zachodniej 
graniczy z osiedlem zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, 
po stronie południowej i połu-
dniowo-zachodniej znajduje się 
osiedle mieszkaniowe wieloro-
dzinne zrealizowane w latach 
1945-1989. Od strony północnej 
przylega ul. Gdańska, od wscho-
du al. Zwycięstwa. Północną część 
działki stanowi skwer miejski, 
w części południowej znajduje 
się teren nieużytkowany – po 
dawnym dworcu PKS. Południo-
wo-zachodnią część terenu zaj-
muje ogólnodostępny parking.

Zmiana planu pozwoli na rea-

Zmiany w planie zagospodarowania

PRZY AL. ZWYCIĘSTWA BĘDZIE MÓGŁ 
POWSTAĆ NOWY BUDYNEK SĄDU
Tczewscy radni uchwalili zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego w rejonie ul. Kościuszki i al. Zwycięstwa. Pozwoli to m.in. na realizację nowej 
siedziby Sądu Rejonowego.

lizację planowanej inwestycji 
– budynku Sądu Rejonowego. Na 
części terenu obecnego skweru 
dopuszczona zostanie lokaliza-
cja usług gastronomii, handlu, 
administracji. Zachowana bę-
dzie funkcja zieleni dla pozosta-
łej części skweru oraz parking 
w części południowo-zachodniej 
Planowane funkcje odpowiadają 
aktualnym potrzebom społecz-
nym miasta, a zmiana obecnego 
użytkowania terenu przyczyni się 
do powstania nowej przestrzeni 
architektoniczno-urbanistycznej, 
co doprowadzi do zmiany wize-
runku tej części miasta.

REJON UL. KOŚCIUSZKI 
– obejmuje działkę pomiędzy uli-
cą Kościuszki (po stronie wschod-
niej) i ulicą Obrońców Wester-
platte (po stronie zachodniej) 
w obrębie historycznego Starego 
Miasta.

Działka jest zabudowa od stro-
ny ul. Kościuszki i od strony ul. 
Obrońców Westerplatte. Jej po-
wierzchnia to 0,2538 ha. Prze-
znaczenie terenu uzupełnione 
zostanie z funkcji mieszkaniowej 
na funkcję mieszkaniową z towa-
rzyszącą funkcją usługową.

Radni zdecydowali również o przy-
stąpieniu do Studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Tczewa 
w obszarze dawnego poligonu 
w rejonie osiedla Górki w Tczewie.

Obszar objęty zmianą studium 
to teren byłego poligonu, poło-
żony w południowo-zachodniej 
części miasta Tczewa. Od pół-
nocnego-zachodu z obszarem 
sąsiaduje teren składowiska 
odpadów, od wschodu znajdu-
je się osiedle domów jednoro-
dzinnych „Górki”.

Dokonanie zmiany studium 
umożliwi stworzenie zasad dla 
inwestycji związanych z rekreacją 
i sportem.

Jest to teren o bardzo urozmaico-
nym ukształtowaniu naturalnym, 
atrakcyjny krajobrazowo, posia-
da wyniesienia ponad tereny 
z nim sąsiadujące, skąd jest widok 
na rozległe panoramy widokowe 
Tczewa. Teren jest zadrzewiony. 
Poprzez swoje ukształtowanie 
oraz pokrycie wysokimi drzewa-
mi, nadaje się na zaprojektowa-
nie w tym miejscu parku rekre-
acyjnego o charakterze leśnym 
(miejski park rekreacyjny).

Dominującym przeznaczeniem 
ma być przeznaczenie usługowo-
mieszkaniowe, a w programie 
użytkowym tej części miasta zna-
leźć miałyby się także niektóre 
usługi o charakterze publicznym 
np. szkoła. Planiści za wskazane 
uważają zaprojektowanie róż-
nych funkcji, w tym mieszka-
niowej, tworzącej miejsca pracy, 
usługowej oraz rekreacyjnej.

M.M.

 Radni przyjęli obie uchwały planistyczne
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Wśród siedmiu osób, które otrzymały to 
wyróżnienie znalazł się Krzysztof Korda, 

od wielu lat aktywny członek oddziału ko-
ciewskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskie-
go w Tczewie, radny Rady Miejskiej w latach 
2006-2014, a obecnie w kadencji 2014-2018 
radny Rady Powiatu Tczewskiego.

Zawodowo od kilku lat Krzysztof Korda zwią-
zany jest z Europejskim Centrum Solidarności. 
W lutym2015 roku wygrał konkurs na dyrek-
tora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie. 
Funkcję tę obejmie w maju bieżącego roku.

Krzysztof Korda w 2013 roku w Instytucie 
Historii Uniwersytetu Gdańskiego obronił 

Do konkursu zgłosiło się 8 kandydatów, 
spośród nich 4 przeszło pozytywnie oce-

nę formalną, z pozostałymi przeprowadzone 
zostały rozmowy kwali; kacyjne. Najwyższą 
notę komisji otrzymał Krzysztof Korda. 
Stanowisko obejmie z początkiem maja. K. 
Korda zastąpi dotychczasową dyrektor pla-
cówki – Urszulę Wierycho, która przechodzi 
na emeryturę.

Wśród planowanych przez nowego dyrektora 
przedsięwzięć są m.in.:

• udział w ogólnopolskich oraz lokalnych 
projektach czytelniczych (np. popularyzacja 
noblistów, Tydzień Ksiąg Zakazanych, Naro-
dowe Czytanie, Cała Polska czyta dzieciom)
• promocje książek, wieczorki z poezją, war-
sztaty literackie
• sesje popularnonaukowe, promocje książek 
naukowych
• rozwijanie działalności wydawniczej (Ko-
ciewski Kantor Edytorski)

Dotacja przyznana została przez Minister-
stwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

i jest powiązana z grantem w wysokości 300 
tys. zł (wkład z budżetu miasta do 700 tys. 
zł), który CKiS otrzymał w ubiegłym roku (do 
zrealizowania w latach 2014–2016).

Tegoroczna dotacja została przeznaczona na 
poprawę warunków pracy sekcji zaintereso-
wań. Jak poinformował Krystian Nehrebe-
cki, dyrektor Centrum Kultury i Sztuki, kwota 
ta została rozdysponowana na:

– zakup luster do sal tanecznych i baleto-
wych
– zakup sprzętu do sali wystawienniczej (dzię-
ki temu tarasy będą mogły zamienić się w ga-
lerię prac uczestników zajęć plastycznych)

Zmiany w Centrum Kultury i Sztuki 

KOLEJNA DOTACJA – KOLEJNE ZAKUPY
– zakup rejestratorów dźwięku, mikrofonów, 
kolumn odsłuchowych
– zakup i montaż monitora w holu, gdzie wy-
świetlane będą informacje nt. działalności 
CKiS
– zestaw sprzętu akustycznego do sal tanecz-
nych.

To kolejne zmiany w tczewskiej placów-
ce. Niedawno zmieniona została sala wi-
dowiskowa – podniesiono am; teatralnie 
siedzenia, pojawiło się nowe oświetlenie 
i nagłośnienie. Doposażono sekcje zaintere-
sowań, m.in. ; lmową, rakietową, powstała 
platforma dla miłośników obserwacji astro-
nomicznych.

M.M.
Tak wkrótce będzie wyglądać galeria na 
tarasach (wizualizacja CKiS)

NOWY DYREKTOR MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
• drugie życie książki (zbiórka książek od 
mieszkańców, „wymienialnia” książek)
• popularyzacja wypożyczalni międzybiblio-
tecznej
• współpraca ze szkołami wyższymi w zakre-
sie informacji naukowej i bibliogra; cznej
• akcje biblioteczne dla dzieci, m.in. podczas 

Krzysztof Korda wygrał ogłoszony przez prezydenta Tczewa konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie.

Krzysztof Korda 
Historyk, doktor nauk humanistycznych, ukończył studia podyplomowe z zakresu pedagogiki 
oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Od 2008 r. zatrudniony w Europejskim Centrum Solidar-
ności. W latach 2006-2014 r. radny Rady Miejskiej w Tczewie, obecnie (w kadencji 2014-2018) 
– radny Rady Powiatu Tczewskiego. Działalność samorządową rozpoczynał w Młodzieżowej 
Radzie Miasta Tczewa w latach 1997-1999. W latach 2007-2010 – członek Rady Programowej 
Kociewskiego Kantoru Edytorskiego – sekcji wydawniczej Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Tczewie, współtwórca Kociewskiej Biblioteki Internetowej, inicjator i redaktor audycji 
historyczno-regionalnej w b. Radio Fabryka. Członek Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego. 
W latach 2004-2010 prezes Oddziału Kociewskiego ZKP w Tczewie, w latach 2011-2014 wice-
prezes Zarządu Głównego ZKP ds. kociewskich. Współredaktor rocznika „Teki Kociewskie”, 
autor wielu artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz recenzji. 

SKRA ORMUZDOWA DLA KRZYSZTOFA KORDY

doktorat poświęcony osobie ks. ppłk. Józefa 
Wryczy. Należy on do najbardziej aktywnych 
działaczy społecznych, głównie na niwie re-
gionalnej. Jest m.in. współredaktorem „Tek 
Kociewskich”, popularnego dziś czasopisma 
regionalnego poświęconego Kociewiu, książ-
ki „Postacie z Kociewia” oraz wielu artykułów 
historycznych popularyzujących Kociewie i 
Pomorze.

Za swoje liczne działania i dokonania w za-
kresie regionalizmu Krzysztof Korda jak naj-
bardziej zasłużył na wyróżnienie Skra Ormuz-
dowa.

KAZIMIERZ ICKIEWICZ

80 tys. zł pozyskało Centrum Kultury i Sztuki na cele związane rozwojem infrastruktury.

W dniu 19 lutego 2015 roku w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku odbyła się uroczystość wręczenia wyróżnień miesięcznika „Pomerania” Skra 
Ormuzdowa za 2014 rok.

ferii i wakacji
• spotkania przy Ławeczce Landowskiego
• stworzenie wokół biblioteki grupy wolon-
tariuszy
• korzystanie z możliwości do; nansowania 
zewnętrznego
i wiele innych…
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7 nagród pieniężnych oraz jedno 
wyróżnienie wręczono w konkur-
sie prezydenta Tczewa na „Najład-
niejszy wystrój świąteczny”.

Uroczystość wręczenia nagród 
odbyła się 19 lutego w Urzędzie 
Miejskim.

Komisja konkursowa w składzie: 
Adam Burczyk, wiceprezydent 
Tczewa oraz Iwona Base i Ewa 
Banaszak z Wydziału Spraw Ko-
munalnych UM oceniła nadesła-
ne zgłoszenia. 

Do konkursu na najładniejszy wy-
strój świąteczny przyjęto 7 zgło-
szeń oraz 1 poza regulaminem 
tj. wystrój świąteczny otoczenia 
przy budynku wielomieszkanio-
wym. W kategorii budynków 
wielomieszkaniowych (balkony) 
– przyjęto 5 zgłoszeń. W kategorii 
domów jednorodzinnych przyję-
to 2 zgłoszenia.

Komisja konkursowa jednogłoś-
nie ustaliła werdykt:

w kategorii budynków wielo-
mieszkaniowych – balkony

I miejsce (ex aequo) – Lech Na-
górski (ul. Rokicka 20C), Roman 
Dubiela (ul. Saperska 11),
II miejsce (ex aequo) – Kazi-

W związku ze skargami miesz-
kańców Os. Staszica na nieprzy-
jemne zapachy, prezydent Tcze-
wa Mirosław Pobłocki wystąpił do 
marszałka oraz wojewódzkiego 
inspektora ochrony środowiska 
o przeprowadzenie kontroli.

Pisma zostały skierowane do: 

– Wojewódzkiego Inspektora 
Ochrony Środowiska w Gdańsku 
o przeprowadzenie kontroli za-
kładów zlokalizowanych w rejo-
nie ulicy Malinowskiej i Osiedla 
Staszica w Tczewie, których dzia-
łalność powoduje powstawanie 
uciążliwości odrowych i nałoże-
nie na nie dodatkowych wyma-
gań zapewniających ochronę 
powietrza i ich systematyczne 
nadzorowanie mające na celu 
zabezpieczenie przed emisją 
odorów do atmosfery,

– Marszałka Województwa Po-
morskiego, będącego organem 
właściwym ochrony środowiska 
do przeprowadzenia kontroli 
w zakładach OILER S.A., „COMAL” 

l Na sesji Rady Miejskiej 
w Tczewie 26 lutego 2015 r.
 podjęto następujące uchwały:

– Nr IV/32/2015 zmieniająca 
uchwałę Nr XXV/195/2012 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 25 października 2012 r.
 w sprawie określenia zasad 
gospodarowania nierucho-
mościami Gminy Miejskiej 
Tczew;

– Nr IV/33/2015 w sprawie 
uchwalenia zmiany miej-
scowego planu zagospo-
darowania przestrzennego 
miasta Tczewa w rejonie ulicy 
Kościuszki i al. Zwycięstwa;

– Nr IV/34/2015 w sprawie 
przystąpienia do sporządze-
nia zmiany Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego 
miasta Tczewa w obszarze 
dawnego poligonu w rejonie 
osiedla Górki w Tczewie;

– Nr IV/35/2015 zmieniająca 
uchwałę w sprawie zarządze-
nia poboru opłaty skarbo-
wej w drodze inkasa oraz 
wyznaczenia inkasentów i 
wysokości wynagrodzenia 
za inkaso;

– Nr IV/36/2015 w sprawie 
zatwierdzenia Taryf dla zbio-
rowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego od-
prowadzania ścieków przez 
Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji Spółka z o.o. 
w Tczewie.

Z sesji

Krótko
l Rozlicz PIT w ratuszu
Naczelnik Urzędu Skarbowego 
w Tczewie we współpracy z 
Prezydentem Miasta Tczewa 

zaprasza mieszkańców Tczewa 
i okolic w dniach: 23, 24 i 25 
marca br. w godzinach 9.00–
14.00 do Urzędu Miejskiego 
w Tczewie (pl. Piłsudskiego 1, 
I piętro, pok. 34-35). 

W tym dniu będzie można:

– złożyć zeznanie podatkowe 
oraz uzyskać informacje 
i wyjaśnić wątpliwości, 
związane z rozliczeniem po-
datku dochodowego od osób 
; zycznych

– wysłać deklarację przez 
Internet, korzystając z 
komputera z dostępem do In-
ternetu i pomocy pracownika 
urzędu skarbowego.

Nagrody za najpiękniejszy wystój świąteczny

Komisja przyznała 7 nagród i jedno wyróżnienie

mierz Langmesser (ul. Jedn. 
Narodu 13), Janusz Myszk 
(ul. Jedn. Narodu 20F);
III miejsce – Leonard Kryża 
(ul. Wyzwolenia 6c)

w kategorii budynków jednoro-
dzinnych

I miejsce – Elżbieta Orzechow-
ska (ul. Starowiejska);
II miejsce – Halina Hejnowska 
(ul. Wyspiańskiego)

wyróżnienie: Ryszard Koszałka 
(ul. Sobieskiego 9).

Nagrody wręczył laureatom 
Adam Burczyk, wiceprezydent 
Tczewa. 

– Bardzo dziękuję za Państwa 
trud i zaangażowanie, którego 
efektem jest coraz ładniejsze 
miasto – powiedział A. Burczyk. 
– Samorząd miasta również co 
roku stara się wzbogacać ulice 
o kolejne iluminacje świąteczne. 
Za rok szykujemy prawdziwą nie-
spodziankę…

M.M.

Śmierdzący problem na Os. Staszica

Potrzebne kontrole służb wojewódzkich
Sp. z o. o. Terminal ZUO Tczew 
i Kommunalservice Vornkahl Pol-
ska Sp. z o.o. – z uwagi wydane 
decyzje/ pozwolenia w zakresie 
odzysku lub unieszkodliwiania 
odpadów (pozwolenia zintegro-
wane) i i nałożenie na te zakłady 
dodatkowych wymagań w celu 
likwidacji emisji odorów do at-
mosfery.

W piśmie do obu organów pre-
zydent Tczewa poinformował 
m.in., że:

– 20.02.2015 r. przedsiębior-
stwo Flextronics, zwróciło się do 
Urzędu Miasta Tczewa z prośbą 
o pomoc w rozwiązaniu proble-
mu wydzielających się odorów 
gazowo-paliwowych, które do-
cierają na teren zakładu w wy-
niku procesu technologicznego 
odbywającego się w sąsiednich 
zakładach.

– 27.02.2015 r. do prezydenta 
Tczewa wystąpili również miesz-
kańców Osiedla Staszica w Tcze-
wie, protestując przeciw dalsze-

mu tolerowaniu wieloletniego 
emitowania silnych odorów po-
chodzących głównie z trzech ; rm 
zlokalizowanych na tym terenie.

– Skargi kierowane w ciągu 
ostatnich lat do Straży Miejskiej 
w Tczewie, Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego Starostwa Powia-
towego w Tczewie dotyczą odo-
rów wynikających z eksploatacji 
instalacji do odzysku lub unie-
szkodliwiania odpadów należą-
cych do ; rm:

– Oiler S. A.

– Kommunal,service Vornkahl 
Polska Sp. z o. o. 

– „COMAL” Sp. z o. o. 

W wyniku wniosków kierowanych 
w ciągu ostatnich lat do Woje-
wódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska w Gdańsku i wielo-
krotnych kontroli ww. zakładów 
uciążliwości związane z odorami 
nie uległy zmniejszeniu, wręcz się 
nasiliły. 

M.M.
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30 lat temu (26 lutego 1985) zmarł 
Leon Galiński. Był wieloletnim i 
wybitnym dyrygentem Chóru Mę-
skiego „Echo”. Dał się również po-
znać jako znakomity farmaceuta 
i prawy człowiek.

Leon Galiński urodził się 6 czerw-
ca 1908 roku w Chełmnie nad Wi-
słą. Wychowywał się w rodzinie 
rzemieślniczej. Już w najmłod-
szych latach ujawniły się jego ta-
lenty muzyczne. Pobierał prywat-
ne lekcje muzyki. W rodzinnym 
Chełmnie ukończył gimnazjum 
i uzyskał świadectwo dojrzało-
ści. Następnie rozpoczął zaocznie 
dwuletnie studium pomaturalne 
w Toruniu. Po jego ukończeniu 
uzyskał dyplom farmaceuty. Pra-
wie całe życie był aptekarzem. 
Początkowo był związany w 
Chełmnie z miejscowym chórem 
męskim „Harmonia”, który przez 
pewien czas prowadził.

W 1931 roku przeprowadził się do 
Tczewa i podjął prace w aptece 
przy ul. Gdańskiej. Z miejsca też 
wstąpił do Chóru Męskiego „Echo”. 
Z początkiem stycznia 1934 roku 
został jego dyrygentem. Z chórem 
uczestniczył w uroczystościach 
patriotycznych i koncertował dla 
mniejszości polskiej w Wolnym 
Mieście Gdańsku. 

Wojnę spędził Leon Galiński w 
Szkocji. Służył tam w formacjach 
sanitarnych Polskich Sił Zbroj-
nych (PSZ). Prowadził również 
chór żołnierski. W kwietniu 1946 
roku powrócił do Tczewa. Dopro-
wadził do reaktywacji Chóru Mę-
skiego „Echo”. Zabiegał o wzbo-
gacenie jego programu. Napisał 
kompozycje do pięknych pieśni 
patriotycznych pt. „Czy znasz ten 
gród” i do „Kantaty o Tczewie”. 
W połowie 1966 roku z powo-
du stanu zdrowia zrezygnował 
z funkcji dyrygenta Chóru Mę-
skiego „Echo”, ale czasem z nim 
występował. 

Leon Galiński ponad ćwierć wie-
ku kierował Chórem Męskim 
„Echo”. W Tczewie ożenił się z Pa-
nią Anielą (z d. Donaj). Pomimo 
nawału obowiązków społecz-
nych i zawodowych, znajdował 
czas dla swoich dwóch synów 
i dwóch córek. 

Leon Galiński zmarł 26 lutego 
1985 roku w Tczewie. Przeżył bli-
sko 77 lat. Syn Wojciech zapisał 
piękne karty w kulturze muzycz-
nej naszego miasta. Brat Tadeusz 
jest nauczycielem w SP nr 11. 
W kolejnym pokoleniu wysoko 
jest ceniony talent malarski Pa-
wła Galińskiego.

JAN KULAS

Uroczystości rozpoczęła msza 
św. w kościele szkolnym Po 

mszy uczestnicy przeszli pod bu-
dynek Miejskiej Biblioteki Pub-
licznej, gdzie pod pamiątkową 
tablicą złożono kwiaty i zapalo-
no znicze. Kolejnym punktem 
programy było symboliczne od-
słonięcie tablicy z nazwą Rondo 
Żołnierzy Wyklętych. Zgodnie 
z uchwałą podjętą w maju ubie-
głego roku przez Radę Miejską 
w Tczewie – nazwę tę nosi rondo 
w pobliżu wieży ciśnień.

O godz. 12.00 rozpoczęły się 
uroczystości przy Pomniku O; ar 
Stalinizmu. Uczestniczyli w nich 
przedstawiciele samorządu mia-
sta i powiatu, instytucji, harcerze, 
młodzież szkolna, kombatanci, 
mieszkańcy Tczewa. 

Uroczystości uświetnił chór 
Passionata, działający przy Cen-
trum Kultury i Sztuki. Chórzyści 
wykonali pieśni patriotyczne 
zachęcając do wspólnego śpie-
wania uczestników uroczystości.
O Żołnierzach Wyklętych oraz 
historii tego stosunkowo nowe-
go święta (ustanowione zostało 
w 2011 r.) przypomniał Krzysz-
tof Korda, prowadzący uroczy-
stość. 

Jak powiedział Mirosław Pobło-
cki, prezydent Tczewa – To świę-
to, które narodziło się z poczucia 
krzywdy, gdy ludziom , którzy 
walczyli o wolną Polskę odmó-
wiono nie tylko szacunku, ale 
i miejsca w społeczeństwie. Dzi-
siaj oddajemy cześć tym, którzy 
mimo że bronili naszej narodo-
wej suwerenności, w powojennej 
Polsce zostali uznani za wrogów 
publicznych. Wielu zginęło z wy-
roku komunistycznych sądów, 
a ci którym udało się przetrwać, 
przez lata żyli z piętnem – jak to 
określała ówczesna propaganda 
– „bandytów” i „faszystów”. 

Prezydent przypomniał, że szcze-
gólne bolesne było to w przy-
padku osób, które po tym jak 
ucierpiały z rąk hitlerowców, były 
prześladowane przez rodaków. 
Represje dotknęły nie tylko tych, 
którzy po zakończeniu wojny nie 
złożyli broni, ale również byłych 
żołnierzy Armii Krajowej. Przykła-
dem może być honorowy obywa-
tel naszego miasta – Kazimierz 

Tczewianie uczcili Żołnierzy Wyklętych

Piechowski. więzień Auschwitz, 
któremu udało się uciec z obozu 
śmierci. Po ucieczce Piechowski 
wstąpił do Armii Krajowej, w sze-
regach której walczył do końca 
wojny. Już po wojnie ktoś do-
niósł Urzędowi Bezpieczeństwa o 
jego AK-owskiej przeszłości. Zo-
stał skazany na 10 lat więzienia, 
z czego odsiedział 7.

– Mimo ogromnych wysiłków 
powojennej propagandy, mimo 
represji i fałszowania historii, pa-
mięć o żołnierzach walczących 
w antykomunistycznym podzie-
miu przetrwała – pielęgnowana 
w polskich rodzinach, przekazy-
wana kolejnym pokoleniom Pola-
ków. Ta pamięć, chociaż zakazana, 
podsycała sprzeciw wobec narzu-
conego nam porządku i zrodziła 
gniew, który dał początek walce 

o nową lepszą Polskę. To Polska, 
którą dziś sami kształtujemy i za 
którą jesteśmy odpowiedzialni 
– taka, na którą czekali Żołnierze 
Wyklęci – powiedział prezydent 
Mirosław Pobłocki.

O potrzebie uhonorowania Żoł-
nierzy Wyklętych mówili również 
Edmund Pek, przewodniczący 
Konwentu Organizacji Kombatan-
ckich oraz Patryk Lasocki z Mło-
dzieżowej Rady Miasta Tczewa.

Pod Pomnikiem O; ar Stalinizmu 
złożono kwiaty i zapalono znicze.

Za udział w uroczystości podzię-
kowali starosta tczewski Tade-
usz Dzwonkowski oraz Ryszard 
Graczyk ze Stowarzyszenia „Za-
wsze Solidarni”.

M.M.

Uroczystości uświetnił Chór Passionata

Prezydent Mirosław Pobłocki i Ryszard Graczyk („zawsze Solidarni” 
symbolicznie odsłonili tablicę z nazwą: Rondo Żołnierzy Wyklętych

Mieszkańcy Tczewa uczestniczyli w uroczystościach 
patriotyczno-religijnych zorganizowanych w hołdzie 
Żołnierzom Wyklętym. 

LEON GALIŃSKI 
(1908-1985)
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• Przewieziono 14 osób z upoje-
niem alkoholowym – 3 do Po-
gotowia Socjalnego w Elblągu, 
3 – do ogrzewalni w Tczewie, 
6 – do miejsca zamieszkania, 2 
– do ośrodka dla bezdomnych 
w Malborku.

• Przeprowadzono 85 wspól-
nych patroli z funkcjonariu-
szami KPP.

• Osadzeni z Aresztu Śledcze-
go w Starogardzie Gd. wyko-
nując prace porządkowe na 
terenie Tczewa zebrali łącznie 
150 worków (o poj. 120 litrów 
każdy) różnego rodzaju odpa-
dów stałych. Część zebranych 
odpadów, tam gdzie była taka 
możliwość, została wyrzuco-
na bezpośrednio do pojem-
ników.

• Dzielnicowi strażnicy miejscy 
działający na osiedlach Sucho-
strzygi i Bajkowym podjęli 48 
interwencji własnych oraz 44 
zlecone (przez administracje 
osiedli, dyżurnych SM, miesz-
kańców), nałożyli 17 manda-
tów karnych na łączną kwotę 
1300 zł. Wystawiono też 23 
wezwania dla sprawców wy-
kroczeń, 31 osób pouczono.

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

S T R A Ż  M I E J S K A 
W  T C Z E W I E

18 lutego odbył się drugi etap VIII 
Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeń-
stwie. Zakwali; kowało się do 
niego 35 uczniów z 7 tczewskich 
szkół ponadgimnazjalnych. Do 
; nału olimpiady, który odbędzie 
się 26 marca zakwali; kowały się 
trzy osoby:

– Marcelina Gniewkowska 
– Kacper Drągowski
– Michał Kulpa.

Finałowa rozgrywka odbędzie się 
w Sopocie, w Centrum Konferen-
cyjnym Hotelu Sheraton. Finaliści 
będą musieli nie tylko wykazać 
się odpowiednią wiedzą , ale też 
przygotować i zaprezentować 

VIII Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie – II etap 18 lutego
autorski projekt dotyczący po-
prawy bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym w swoim miejscu za-
mieszkania. 

Konkurs organizuje dziewięć 
straży miejskich z województwa 
pomorskiego (w tym tczewska) 
oraz Wyższa Szkoła Humanistycz-
na w Gdańsku. Hasło tegoroczne-
go konkursu to: „Jestem uczestni-
kiem ruchu drogowego”.

Olimpiada skierowana jest do 
uczniów szkół ponadgimnazjal-
nych i składa się z trzech etapów. 
Pierwszy odbył się 10 grudnia 
w I LO. Przystąpiło do niego 72 
uczniów z tczewskich szkół. M

. F
AB

IC
H

STRAŻ MIEJSKA W LUTYM 2015 R. 

 Na terenie Nowego Miasta 
i os. Zatorze dzielnicowi pod-
jęli 15 interwencji własnych 
oraz 17 zleconych, nałożyli 7 
mandatów karnych na łącznie 
450 zł, wystawili 12 wezwań 
dla sprawców wykroczeń oraz 
2 osoby pouczyli. 

 Na terenie Starego Miasta 
dzielnicowi podjęli 47 inter-
wencji własnych oraz 67 zle-
conych, nałożyli 12 manda-
tów karnych na łącznie 1050 
zł, wystawili 18 wezwań dla 
sprawców wykroczeń oraz 29 
osób pouczyli. 

 Interwencje dzielnicowych 
dotyczą głównie spraw po-
rządkowych, spożywania al-
koholu w miejscach publicz-
nych, wykroczeń drogowych.

• Usunięto 4 pojazdy długo 
nieużywane (Mazda z ul. Pa-
derewskiego, Opel z ul. Armii 
Krajowej, Daewoo z ul. Bos-
mańskiej, oraz Daewoo z ul. 
Piaskowej.

• Do Komendy Powiatowej 
Policji przekazano materiały 
z monitoringu: kolizja drogo-
wa (2.02.), wypadek drogowy 
(3.02.), uszkodzenie mienia 

(6.02.), kradzież telefonu 
(11.02.), kradzież (Galeria Ko-
ciewska – 23.02.), interwencja 
służb mundurowych (24.02.).

• Funkcjonariusze przeprowa-
dzili 565 kontroli w miejscach 
zagrożonych występowaniem 
zjawisk niepożądanych: 65 
– na terenie byłej jednostki 
wojskowej (przeciwdziałanie 
dewastacjom i kradzieżom), 
74 – Stare Miasto (przeciw-
działanie wandalizmowi), 
65- zintegrowany węzeł trans-
portowy (przeciwdziałanie 
paleniu papierosów, spoży-
waniu alkoholu w miejscu 
publicznym itp.), 361 – pozo-
stałe miejsca.

• 7 lutego patrol mieszany 
(strażnik i policjant) pod-
jął interwencję w związku 
z napadem w okolicy Mostu 
Tczewskiego – spacerujący 
mężczyzna został tam ugo-
dzony nożem. Ranny mężczy-
zna został zabrany do szpitala. 
Sprawca został zatrzymany 
przez policję kilka dni po zda-
rzeniu. 

• 15 lutego patrol straży miej-
skiej interweniował w związ-
ku ze zgłoszeniem kradzieży 

w salonie Empik. Po przybyciu 
patrolu na miejsce, pracow-
nik ochrony sklepu przekazał 
funkcjonariuszom sprawcę, 
który ukradł 6 gier kompute-
rowych. Po odebraniu skra-
dzionego towaru, zatrzyma-
nego przewieziono do KPP 
w Tczewie.

• 20 lutego straż miejska wspól-
nie z sekcją ruchu drogowego 
KKP w Tczewie, przeprowadzi-
ła działania pn.: Niechronieni 
uczestnicy ruchu drogowego. 
Nałożono 3 mandaty karne, 
w wysokości 50 zł każdy.

• Przeprowadzono działania 
dotyczące egzekwowania od 
właścicieli psów zgodnego 
z przepisami wyprowadzania 
czworonogów i sprzątania po 
nich. Łącznie przeprowadzo-
no 26 interwencji. Nałożono 
2 mandaty karne na kwotę 
łącznie 150 zł, za niezgodne 
z przepisami wyprowadzanie 
psów oraz 3 mandaty karne 
(łącznie 150 zł) za niesprzą-
tanie po psach. Pouczono 7 
osób. Do schroniska dla bez-
domnych zwierząt zgłoszono 
6 psów bez opieki. 

M.M.

W lutym 2015 r. tczewska straż miejska odnotowała 553 interwencji, w tym 326 zgłoszo-
nych przez mieszkańców i przedstawicieli instytucji, 107 zgłoszonych przez dyżurnych 
Komendy Powiatowej Policji w Tczewie oraz 120 – to interwencje własne strażników.
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REGULAMIN 

1. Akcja „Rozsmakuj się w Tczewie – weekend za pół ceny” odbędzie się w dniach 18-19 kwietnia 
2015. 

2. Przystąpienie do akcji „Rozsmakuj się w Tczewie – weekend za pół ceny” jest całkowicie dobro-
wolne. 

3. Akcja otwarta jest dla wszystkich, którzy oferują usługi gastronomiczne, hotelowe, kulturalne, 
sportowe, kosmetyczne i turystyczne oraz są gotowi obniżyć ceny oferowanych produktów i usług 
w weekend 18-19 kwietnia 2015 r. o 50%.

4. Podpisanie deklaracji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu przystąpienia do akcji i obliguje 
właściciela do bezwzględnego przestrzegania zawartych w nim zasad.

5. Uczestnicy, którzy przystąpią do „Rozsmakuj się w Tczewie – weekend za pół ceny” są zobowiązani do 
umieszczenia w widocznym miejscu plakatów i innych materiałów promujących akcję.

6. Lokale gastronomiczne przystępujące do akcji zobowiązują się zaoferować część lub całość swojej 
oferty za pół ceny. Oferta obowiązywać będzie na wybrane i wskazane dania i napoje z karty. Lista 
zaoferowanych dań wraz z dokładną ofertą cenową będzie wcześniej opublikowana na stronie www.
wrotatczewa.pl oraz wyeksponowana na plakatach na drzwiach lub wewnątrz lokalu. 

7. Oferta „za pół ceny” obowiązuje w sobotę 18 kwietnia od otwarcia lokalu do niedzieli 19 kwietnia 
2015 roku do godz. 24.00 lub do zamknięcia lokalu.

8. Oferta „za pół ceny” nie dotyczy cen alkoholu, chyba, że właściciel lokalu sam wyrazi chęć obniżenia 
cen na te produkty. 

9. Lokale gastronomiczne przystępujące do akcji nie przyjmują rezerwacji stolików na ten weekend.
10. Zakupione wcześniej kupony zniżkowe Groupon, Citeam itp. nie łączą się z ofertą akcji „Rozsmakuj 

się w Tczewie - weekend za pół ceny”.
11. Deklaracje przystąpienia do akcji oraz oferty menu zadeklarowane przez właścicieli w ofercie za pół 

ceny będą zbierane i podpisywane do dnia 7 kwietnia 2015 r. Wypełnioną i podpisaną deklarację 
należy:

• dostarczyć osobiście do Biura Rzecznika Prasowego Urzędu Miejskiego w Tczewie, pl. Marszałka 
J. Piłsudskiego 1

• skan wysłać mailem na e-mail: salkowska@um.tczew.pl
12. Uczestnicy, którzy dobrowolnie zgłosili swój udział w akcji i nie przestrzegali zapisów powyższego 

regulaminu zostaną wyłączeni z następnej edycji akcji „Rozsmakuj się w Tczewie – Weekend za pół 
ceny”.

Wydarzenie jest otwarte dla 
wszystkich, którzy oferują 

usługi gastronomiczne, hotelo-
we, kulturalne, sportowe, kos-
metyczne, turystyczne i są go-
towi obniżyć ceny oferowanych 
produktów i usług o 50 proc. 
w ustalonych dniach.

Ideą „Weekendu za pół ceny” jest 
zachęcenie mieszkańców do 
wyjścia z domów i skorzystania 
z bardzo atrakcyjnej tego dnia 
oferty usługodawców. Ci z kolei 
zyskują dzięki znacznie liczniej-
szej rzeszy klientów, którzy tego 
dnia odwiedzają lokal. Interesują-
ca oferta zapewne zachęci klien-
tów do częstszego korzystania 
z usług tczewskich restauratorów 
i usługodawców.

Zgłoszenia należy kierować do 
Biura Rzecznika Prasowego Urzę-
du Miejskiego w Tczewie (pl. 
Piłsudskiego 1, I piętro, pok. 30, 

Prezydent Miasta Tczewa infor-
muje, że na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Tczewie (II 
piętro) został wywieszony:
• wykaz nieruchomości stano-

wiącej własność Gminy Miej-
skiej Tczew, przeznaczonej do 
sprzedaży w drodze bezprze-
targowej przyległej nierucho-
mości gruntowej, położonej 
w Tczewie przy ul. Krótkiej na 
rzecz właścicieli lokali budynku 
przy ul. Krótkiej 9 – dz. 249/5 
o pow. 94 m2;

• wykaz nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Miej-
skiej Tczew, przeznaczonej do 
sprzedaży w drodze bezprze-
targowej przyległej nierucho-
mości gruntowej, położonej 
w Tczewie przy ul. Krótkiej na 
rzecz właścicieli lokali budyn-
ku przy ul. Krótkiej 10 – dz. 
249/4 o pow. 29 m2;

• wykaz nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Miej-
skiej Tczew, przeznaczonej do 
sprzedaży w drodze bezprze-
targowej przyległej nierucho-
mości gruntowej, położonej 
w Tczewie przy ul. Ceglarskiej 
na rzecz właścicieli lokali bu-
dynku przy ul. Ceglarskiej 15 
– dz. 65/9 o pow. 619 m2 i dz. 
65/12 opow. 326 m2;

• wykaz nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Miej-
skiej Tczew, przeznaczonej do 
sprzedaży w drodze bezprze-
targowej przyległej nierucho-
mości gruntowej, położonej 
w Tczewie przy ul. Ceglarskiej na 
rzecz właścicieli lokali budynku 
przy ul. Ceglarskiej 11 – dz. 38/1 
o pow. 386 m2;

• wykaz nieruchomości – lokali 
mieszkalnych – przeznaczo-
nych do sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej na rzecz na-
jemców.

Ogłoszenia18 i 19 kwietnia w Tczewie

WEEKEND ZA PÓŁ CENY – ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU
18 I 19 KWIETNIA PO RAZ DRUGI W TCZEWIE ODBĘDZIE SIĘ AKACJA 
„ROZSMAKUJ SIĘ W TCZEWIE – WEEKEND ZA PÓŁ CENY”. W UBIEGŁYM 
ROKU W AKCJI WZIĘŁO UDZIAŁ PONAD 20 USŁUGODAWCÓW, GŁÓWNIE 
LOKALI GASTRONOMICZNYCH.

tel. 58 77 59 322, mail: salkow-
ska@um.tczew.pl). Tam również 
można otrzymać regulamin akcji 
i druk deklaracji udziału (można 
je również pobrać z miejskiej 
strony internetowej: www.wro-
tatczewa.pl).

Na zgłoszenia czekamy do 7 
kwietnia br.

„Weekend za pół ceny” organi-
zowany jest w Tczewie w ramach 
akcji Gdańskiego Obszaru Me-
tropolitalnego „Rozsmakuj się 
w Metropolii”.

M
. M
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l PIT – potrzebujesz pomocy?
Mieszkasz w Tczewie i potrze-
bujesz pomocy w rocznym 
rozliczeniu podatku ( PIT-36 
lub 37), jak i tylko przekaza-
nia 1% na rzecz fundacji, czy 
stowarzyszeń. 

Możesz to uzyskać bezpłatnie. 
Udziela jej radna Gertruda Pie-
rzynowska w każdy czwartek 
w godz. 16.00- 17.00 do końca 
kwietnia w Spółdzielczym 
Domu Kultury Suchostrzygi 
ul. Żwirki 49.

Krótko
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Krótko

Będzie album o harcerzach
9 listopada 1931 r. Komendant 
Chorągwi Pomorskiej powołał 
Hu/ ec ZHP Tczew. Za niespeł-
na dwa lata tczewscy harce-
rze będą obchodzić jubileusz 
85-lecia. Z tej okazji zbierają 
materiały do publikacji.

Jesteśmy jednym z najstarszych 
hufców harcerskich w Chorągwi 
Gdańskiej. Dla upamiętnienia 
tej rocznicy Komenda Hufca 
wraz z Agencją Impresaryjną 
Pop&Art. Postanowiła wydać 
album fotogra' czny obrazują-
cy 85 lat harcerstwa na ziemi 
tczewskiej.

Zwracamy się z apelem do 
druhen, druhów i wszystkich 
mieszkańców Tczewa, którzy 
w swoich albumach rodzinnych 
posiadają zdjęcia związane 
z historią harcerstwa tczew-
skiego, o udostepnienie ich 
z krótkim opisem wydarzeń 
i postaci na zdjęciach.

Weryfikacją pod względem 
tematycznym i technicznym 
oraz skanowaniem zdjęć zaj-
muje się p. Józef Golicki, który 
jest wydawcą wielu albumów 
fotograficznych związanych 
z historią Tczewa – czytamy 
w apelu  tczewskich harcerzy.

Zainteresowanych 
tematem prosimy 
o bezpośredni kontakt 
telefoniczny 
z p. J. Golickim 
(tel. 58 531 11 45 
lub 692 311 363).
Można też przekazywać 
zdjęcia do Komendy 
Hufca ZHP przy ul. Wojska 
Polskiego 18b, w każda 
środę w godz. 18.00-
20.00 lub kontaktować 
się telefonicznie 
pod nr. 58 777 43 87 
lub kom. 605 184 193.

Decyzja ta jest odpowiedzią 
na wniosek prezydenta Tcze-
wa Mirosława Pobłockiego. 
W uzasadnieniu prezydent Tcze-
wa powołał się m.in. na mor-
skie tradycje Tczewa związane 
z funkcjonowaniem tutaj 
w okresie międzywojennym 
Szkoły Morskiej oraz portem, 
który, zanim powstał port 
w Gdyni, miał pełnić rolę portu 
morskiego. W okresie międzywo-
jennym i powojennym pływały 
dwa statki o nazwie „Tczew”.

W odpowiedzi dyrektor PŻM Pa-
weł Szynkaruk napisał m.in.:

Statki Polskiej Żeglugi Morskiej 
swoimi nazwami dumnie sławią 
na morzach i oceanach nasza oj-
czyznę i jej wielowiekową tradycję. 
Również jednostka m/s „Tczew” 
pływająca w latach 1958–1976 
pod skrzydłami PŻM, zostawiła 
trwały ślad w historii przedsię-
biorstwa.

Jest nam niezmiernie miło, iż Pan 
Prezydent oraz mieszkańcy mia-
sta Tczewa, proponując patronat 
nad naszym statkiem, wyrażają 

Jeden z nowych polskich statków będzie nosił nazwę naszego miasta

„TCZEW” POWSTANIE W CHINACH

chęć kontynuowania wzajemnej 
współpracy.

Wszystkie nasze jednostki mają 
wspaniałe matki chrzestne, któ-
re zostały wybrane spośród naj-
znakomitszych przedstawicielek 
danego regionu lub miasta. Pani 
Alicja Gajewska, matka chrzestna 
statku m/s Kociewie, przez swoje 
ogromne zaangażowanie w krze-
wienie kultury morskiej nie tylko 
sławi dobre imię armatora, ale jest 
prawdziwą wizytówką dla swoje-
go regionu, dumnie sławiąc jego 
piękno i kulturę.

Jest mi niezmiernie miło poin-
formować, iż społeczność pe-
żetemowska wyraża zgodę na 
nadanie jednemu z nowo budo-
wanych statków nazwy TCZEW, 
który z pewnością stanie się am-

basadorem waszego pięknego 
miasta, na morzach i oceanach 
świata.

Statek TCZEW będzie jednym z 18 
budowanych dla PŻM w dwóch 
stoczniach w Chinach:

– w stoczni YANGFAN w Zhousan 
w Chinach zostanie wybudowa-
nych 12 statków o nośności 38500 
DWT. Oddanie do eksploatacji na-
stąpi w okresie 2016 – V/2017. 

– w stoczni Jiangsu YANZIJIANG 
w Jiangyin w Chinach zosta-
nie wybudowanych 6 statków 
o nośności 36500 DWT typu La-
ker (tzw. jeziorowce) z możliwoś-
cią kontynuowania serii. Oddanie 
do eksploatacji nastąpi w okresie 
2017 – III/2018.

M.M.

Paweł Szynkaruk, 
dyrektor naczelny 
Polskiej Żeglugi 
Morskiej poinfor-
mował, iż jeden 
z nowo budowa-
nych statków będzie 
nosił nazwę TCZEW.

Alicja Gajewska, matka chrzestna m/s Kociewie, na mostku 
kapitańskim „swojego statku”. Kto zostanie matką chrzestną 
m/s Tczew? 

„TCZEWSKIE” STATKI JUŻ PŁYWAŁY
Nazwa „Tczew” pojawiała się już w polskiej żegludze. Drobnicowiec zbudowany w 1924 r. w Holandii, 
trzy lata później został zakupiony przez Żeglugę Polską i ochrzczony imieniem Tczew. Jednostka zdobyła 
rozgłos w 1929 r., kiedy ostra zima spowodowała zamarznięcie Bałtyku u wybrzeży Danii i Niemiec. Lód 
uwięził na prawie 40 dni pięć statków, w tym nasz drobnicowiec. Statek uległ uszkodzeniu, a załodze 
dostarczano żywność drogą powietrzną. Od 1930 r. s/s Tczew obsługiwał pierwszą polską regularną linię: 
Gdańsk/Gdynia – Lipawa – Ryga – Tallin – Helsinki. 

W 1938 r., na skutek utraty stateczności podczas wadliwego załadunku, statek zatonął w gdyńskim porcie. 
Po podniesieniu z dna, pozostał w Gdyni aż do wybuchu wojny. W czasie okupacji, Niemcy wcielili statek 
do służby pod nazwą Dirschau. Drobnicowiec zatonął w 1942 r. w drodze z Gdańska do Rygi. 

Druga jednostka o nazwie Tczew zbudowana została dla Polskiej Żeglugi Morskiej w 1958 r. w Stoczni 
Szczecińskiej. Tczew jako pierwszy statek przetarł szlak do odzyskujących niepodległość państw Afryki 
Zachodniej. Pływał także tzw. mostem węglowym ze Szczecina do Danii. W 1976 r. został sprzedany gre-
ckiemu armatorowi (nowy armator zmienił nazwę statku). Aresztowany we włoskim porcie Augusta w 
1982 r., z czasem został porzucony i zatonął przy nabrzeżu. W lutym 1984 r. rozpoczęto rozbiórkę statku 
na miejscu zatonięcia.
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Dziewiąta edycja „Kociewskie-
go Pióra” za nami. W tym roku 
dwie spośród sześciu nagród 
odebrali tczewianie. Kazimierz 
Szymanowski otrzymał nagro-
dę w dziedzinie literatury, 
a Chór „Nieboskłonni” 
– w dziedzinie animacji kultury. 

Nominację do nagrody otrzymał 
również zespół „Wiecznie Mło-
dzi” oraz Ewa Litwińska prowa-
dząca zespół Samborowe Dzieci 
w Szkole Podstawowej nr 10.

Uroczystość wręczenia „Kociew-
skich Piór 2014” odbyła się 19 
lutego w Borzechowie. Nagro-
da przyznawana jest od 2005 r. 
Z założenia otrzymują ją twórcy 
z Kociewia, działający na teranie 
Kociewia i dla Kociewia. Inicja-
torem nagrody był nieżyjący już 
Michał Spankowski. Co roku, 
z przerwą w roku 2009, odbywa 
się uroczysta gala, podczas której 
nagradzani są ludzie pióra, kultu-
ry, dziennikarze, publicyści oraz 
działacze kultury w kategoriach: 
literatura, publicystyka, oraz ani-
macja kultury. Przyznawana jest 
też nagroda za całokształt dzia-
łalności. Do tej pory „Kociewski-
mi Piórami” wyróżniono 75 osób 
i instytucji (łącznie z tegoroczny-
mi nagrodami).

– „Kociewskie Pióro” to nagroda 
promująca tych, którzy najbar-
dziej zasłużyli się dla naszego 
regionu w różnych dziedzinach 

Kociewskie Pióro 2014

KAZIMIERZ SZYMANOWSKI I CHÓR NIEBOSKŁONNI 
LAUREATAMI KOCIEWSKIEGO PIÓRA 2014

działalności społecznej i kultu-
ralnej, dla tych, którzy pracują 
na Kociewiu i dla Kociewia – po-
wiedział prezydent Tczewa Mi-
rosław Pobłocki. – Cieszę się, że 
nie brakuje laureatów z Tczewa. 
Tym razem tczewianie zdoby-
li dwa „Kociewskie Pióra” oraz 
dwie nominacje do nagrody. To 
oznacza, że utożsamiają się z ze 
swoim miastem, regionem, a pra-
cą, talentem i przede wszystkim 
wielką pasją dzielą się z innymi i 
wzbogacają nasze lokalne dzie-
dzictwo.

W tym roku wpłynęły 24 wnioski 
o przyznanie nagrody od różnych 
stowarzyszeń i instytucji z trzech 
kociewskich powiatów. Decyzją 
Kapituły „Kociewskiego Pióra”, 
której przewodniczył prof. Ta-
deusz Linkner, przyznanych zo-

Nieboskłonnym nagrodę wręczył prezydent Tczewa Mirosław 
Pobłocki

KAZIMIERZ SZYMANOWSKI od po-
nad ćwierćwiecza zajmuje się pracą 
twórczą. Jego pasją jest poezja, a na 
co dzień jest kierowcą w Urzędzie 
Miejskim w Tczewie. W 2012 r., za 
namową przyjaciół, wydał swój 
pierwszy tomik. W tym samym roku 
wydał drugi tomik, rok później trze-
ci, a w 2014 czwarty – ,,Parkingo-
we przemyślenia”. K. Szymanowski 
pasjonuje się również turystyką ro-
werową i chętnie przemierza szlaki 
Kociewia. Praca zawodowa, życie 
codzienne oraz rowerowe rajdy są 
dla niego niewyczerpanym źródłem 
inspiracji.

CHÓR ,,NIEBOSKŁONNI” powstał 
w 1999 r. pod nazwą ,,Niebieska 
Schola”. Przy para< i pw. św. Mak-
symiliana Marii Kolbego. Obecnie 
liczy 40 członków. Kompozytorką 
i dyrygentką jest Karolina Kornas. 
Chórzyści goszczą nie tylko w swo-
jej para< i, ale występują również 
w okolicznych gminach oraz poza 
regionem. Zdobyli I miejsce w 
Ogólnopolskim Przeglądzie Pio-
senki Religijnej Vincentiana w 
Krakowie oraz Metropolitalnym 
Festiwalu Piosenki Religijnej w Ja-
starnii. Chór przygotował również 
,,Śpiewnik Kociewski” oraz nagrał 
płytę z kolędami. W 2014 r. chór 
obchodził 15-lecie działalności. 
Ważnym osiągnięciem ,,Niebo-
skłonnych” było powstanie zespo-
łu folklorystycznego ,,Frantówka” 
w 2013 r., którego skład zasilało 
kilku członków chóru. 

stało 6 nagród w następujących 
kategoriach:

– literatura: Kazimierz Szyma-
nowski (Tczew)

– publicystyka: Regina Kotłow-
ska (Frąca, gm. Smętowo Gra-
niczne)

– animacja kultury indywidual-
nie: Rajmund Pałkowski (Staro-
gard Gd.)

– animacja kultury zbiorowo: 
Chór „Nieboskłonni” (Tczew)

– za całokształt działalności in-
dywidualnie: Stefan Giełdon 
(Nowe, pow. świecki)

– za całokształt działalności zbio-
rowo: zespół „Piaseckie Kocie-
wiaki” (Piaseczno).

M.M.

Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki z tczewskimi laureatami 
oraz nominowanymi do nagrody „Kociewskie Pióro”

Kazimierz Szymanowski otrzymał nagrodę z rąk senatora Andrzeja 
Grzyba i wicemarszałka woj. pomorskiego Krzysztofa Trawickiego
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Publiczne Przedszkole nr 8 
z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Jodłowa 6
58 531-68-11, 58 777-17-33
sekretariat@osiem.tczew.pl 
www.osiem.tczew.pl

dyrektor: Jolanta Jank

godziny otwarcia 
przedszkola: 6:00-17:00

liczba miejsc 
w przedszkolu: 150 

liczba grup: 6

odpłatność: opłata ponad pod-
stawę programową – 1 zł/h

wyżywienie – 5 zł dziennie

oferta zajęć (w opłacie): język 
angielski codziennie w każdej 
grupie wiekowej, zajęcia tanecz-
ne (1 raz w tygodniu), zajęcia 
umuzykalniająco-rytmiczne (1 
raz w tygodniu), zajęcia z pierw-
szej pomocy przedmedycznej (1 
raz w miesiącu) 

oferta zajęć dodatkowo opła-
canych: karate, piłka nożna

Publiczne Przedszkole 
Sióstr Miłosierdzia
ul. Kaszubska 17
58 531-54-76, 58 777-28-75
przedszkolesm@wp.pl
www.przedszkolesiostrtczew.
home.pl

dyrektor: s. Cecylia Blamowska

godziny otwarcia: 6:00-17:00

liczba miejsc 
w przedszkolu: 165

liczba grup: 6

odpłatność: opłata ponad pod-
stawę programową – 1 zł/h

wyżywienie – 6 zł dziennie

oferta zajęć (w opłacie): język 
angielski, zajęcia plastyczne, 
rytmika, umuzykalnienie, dla 
starszych grup zajęcia kompu-
terowe i tańce

Niepubliczne Przedszkole
„Czwóreczka”
ul. Saperska 7 
58 531-44-79
malgorzataczworeczka@gmail.com

WYBIERAMY PRZEDSZKOLE DLA DZIECKA
Od marca tczewskie przedszkola przyjmują zapisy na kolejny rok edukacji 2015/2016. 
Powstały nowe placówki zajmujące się opieką nad przedszkolakami, w związku z czym 
liczba miejsc dla najmłodszych wzrosła do ponad 1800. Przedszkolaki oprócz podsta-
wowej opieki i wyżywienia, mogą liczyć na zróżnicowaną ofertę zajęć dodatkowych. 

osoba prowadząca: 
Małgorzata Gudzińska

godziny otwarcia: 6:00-17:00

liczba miejsc 
w przedszkolu: 140

liczba grup: 5

odpłatność: 330 zł

oferta zajęć (w opłacie): 
język angielski, rytmika, terapia 
logopedyczna, teatrzyki, spot-
kania z panią muzyką, taniec 
towarzyski, imprezy okolicznoś-
ciowe, gimnastyka korekcyjna, 
religia

oferta zajęć dodatkowo opła-
canych: zajęcia karate, taniec 
nowoczesny, piłka nożna

Niepubliczne Przedszkole 
„Chatka Puchatka” 
ul. Orkana 1 
58 531-03-09
chpuchatka@gmail.com
www.chpuchatka.tczew.pl

osoba prowadząca: 
Róża Laskowska

godziny otwarcia: 6:00-17:00

liczba miejsc 
w przedszkolu: 150

liczba grup: 5

odpłatność: 330 zł

oferta zajęć (w opłacie): 
język angielski, rytmika, opieka 
logopedyczna, spotkanie z 
muzyką, garncarstwo, teatrzy-
ki, projekt „Przedszkole Nowe 
Horyzonty”

oferta zajęć dodatkowo 
opłacanych: zajęcia taneczne

Niepubliczne Przedszkole 
„Muszelka”
ul. Pionierów 7
58 531-75-41
muszelka-10@wp.pl
www.muszelka-tczew.pl

osoba prowadząca: 
Alina Walkowska

godz. otwarcia: 6:00-17:00
liczba miejsc: 106
liczba grup: 5
odpłatność: 340 zł
oferta zajęć w opłacie: język 
angielski, rytmika, futbol, te-
rapia logopedyczna, ekspery-
menty 

oferta zajęć dodatkowo opła-
canych: garncarstwo, plastyka, 
karate, tańce 

Niepubliczne Przedszkole 
„Jodełka” 
ul. Jedności Narodu 26
58 531-52-72
sekretariat@jodelka.com.pl
www.jodelka.com.pl

osoba prowadząca: 
Weronika Jodłowska

godziny otwarcia: 6:00-16:30

liczba miejsc 
w przedszkolu: 150

liczba grup: 5

odpłatność: 225 zł/m-c

oferta zajęć (w opłacie): grupy 
anglojęzyczne – całodniowa 
nauka języka przez zabawę, 
język angielski, logopedia, 
rytmika, gimnastyka korekcyjna, 
warsztaty teatralne, cykliczne 
spotkania muzyczne, warsztaty 
tematyczne

oferta zajęć dodatkowo opła-
canych: taniec, karate, basen, 
przedszkoliada
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Niepubliczne Przedszkole 
„Akademia Krasnoludków” 
ul. Zielona 5 
58 531-03-91
kontakt@krasnoludki-tczew.pl

osoba prowadząca: 
Ewa Górecka

godziny otwarcia: 6:30-17:00

liczba miejsc 
w przedszkolu: 83

liczba grup: 3

odpłatność: 245 zł 

wyżywienie – 4,50 zł dziennie

oferta zajęć (w opłacie): opieka 
logopedyczna, język angielski, 
zajęcia plastyczne, taneczno-
rytmiczne, spotkania z teatrem i 
muzyką klasyczną

Niepubliczne Przedszkole 
„Jarzębinka” 
ul. Jarzębinowa 4 
58 531-62-41

osoba prowadząca: 
Janina Mroczkowska 

godziny otwarcia: 5:30-17:00

liczba miejsc 
w przedszkolu: 168

liczba grup: 6

odpłatność: 270 zł 
wyżywienie – 5 zł dziennie

oferta zajęć (w opłacie): 
4 razy w tygodniu język 
angielski, zajęcia plastyczne, 
rytmiczno-muzyczne, nauka 
tańca, opieka lekarza pediatry i 
logopedyczna, zajęcia pro; lak-
tyczne z gimnastyki korekcyjnej, 
wycieczki, widowiska teatralne, 
inne atrakcje, takie jak: Andrzej-
ki, Mikołajki, spotkania wigilijne, 
bal karnawałowy, bal walentyn-
kowy, spotkanie wielkanocne, 
koncerty dla rodziców i dziad-
ków w wykonaniu dzieci

oferta zajęć dodatkowo opła-
canych: jezyk angielski, nauka 
tańca

Przedszkole Niepubliczne 
„Siedem Darów”
ul. Kościuszki 18
58 777-68-08, 58 777-68-01
www.siedemdarow.pl 

osoba prowadząca: 
Ewa Sadokierska

godziny otwarcia: 6:00-17:00

liczba miejsc 
w przedszkolu: 180

liczba grup: 7

odpłatność: 320 zł

oferta zajęć (w opłacie): eduka-
cja żywieniowa z warsztatami 
kulinarnymi, edukacja multime-
dialna w przedszkolnej sali kino-
wej, zabawy muzyczno-ruchowe 
w języku angielskim, rytmika, 
warsztaty muzyki etnicznej, 
warsztaty ceramiczne, zajęcia 
plastyczne, edukacja komunika-
cyjna – nauka jazdy na rowerze 
i przepisów o ruchu drogowym, 
spotkania dzieci z grupami tea-

tralnymi i muzycznymi, opieka 
logopedyczna, współpraca ze 
środowiskiem lokalnym (m.in. 
zajęcia w MBP i Fabryce Sztuk), 
wycieczki edukacyjne

Niepubliczne Przedszkola 
„Fantazja”
ul. Obrońców Tczewa 12 
792-900-175
fantazja@tcz.pl
www.fantazja.tcz.pl

osoba prowadząca: 
Emilia Bochonko

godziny otwarcia: 6:00-18:30

liczba miejsc 
w przedszkolu: 30

liczba grup: 2

odpłatność: 350 zł
wyżywienie 8 zł dziennie

oferta zajęć (w opłacie): zajęcia 
programowe, gry i zabawy 
dydaktyczne, język angielski trzy 
razy w tygodniu, język hiszpań-
ski 1 raz w tygodniu, zajęcia 
rytmiczno-muzyczne w języku 
polskim i angielskim, gimnasty-
ka korekcyjno-kompensacyjna, 
zajęcia artystyczne, pro; laktyka 
logopedyczna (w tym bezpłatna 
diagnoza logopedyczna), religia,  
wyjścia do Fabryki Sztuk, wyjścia 
na projekcje ; lmowe w CKiS, 
raz w miesiacu teatrzyki, wizyty 
ciekawych gości, wyjazdy inte-
gracyjne, wycieczki, piknik.

W cenę czesnego wliczone są tak-
że wszystkie materiały plastyczne 
dla dzieci oraz ubezpieczenie.

oferta zajęć dodatkowo opła-
canych: logopedia indywidual-
na, szkółka języka angielskiego, 
karate, taniec

Niepubliczne Przedszkole 
„Tęczowe Przedszkole”
Chełmońskiego 1a
888-24-00-22
teczowe-przedszkole@o2.pl
www.teczowe.edu.pl

osoba prowadząca: 
Lidia Kwietniewska-Cabaj

godziny otwarcia: 6:30-17:00

liczba miejsc 
w przedszkolu: 60

liczba grup: 3
odpłatność: 330 zł

oferta zajęć (w opłacie): język 
angielski 2 razy tygodniowo, 
język francuski, rytmika, taniec, 
gimnastyka korekcyjna, religia, 
terapia logopedyczna, pomoc 
psychologiczna, interaktywne 
zajecia teatralne

Niepubliczne Przedszkole 
„Twoja Niania”
Piaskowa 10/1
692-961-446
biuro.twojaniania@gmail.com
www.twojaniania.net

osoba prowadząca: 
Kamila Chabowska

godziny otwarcia: 6:30-17:30

liczba miejsc 
w przedszkolu: 60

liczba grup: 3

odpłatność: 300 zł

wyżywienie 8,50 zł dziennie

oferta zajęć (w opłacie): mate-
matyka, matematyka sensorycz-
na, program literacki, konstruk-
cje, od bazgrania do pisania, gry 
rozwijające, logika, kreatywne 
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modelowanie, program wizu-
alno-przestrzenny, program 
badawczy, ruch ekspresyjny, Ty 
Ja Świat

ponadto: język angielski 5 razy 
w tygodniu dla wszystkich grup, 
logopeda, psycholog, piłka noż-
na, basen (grupy 4, 5-latków), 
gimnastyka paluszkowa dla 
3-latków, gimnastyka korek-
cyjna, religia, język hiszpański 
dla 5-latków 2 razy w tygodniu, 
teatrzyki raz w miesiącu, wyjścia 
do kina „Nowe Horyzonty”, pla-
netarium, bractwo Kerin, festyn 
majowy i mikołajkowy, bale 
karnawałowe

W cenie są również wszystkie ma-
teriały plastyczne, podręcznik do 
j. angielskiego, kolorowanka do 
religii oraz ubezpieczenie dzieci.

Niepubliczne Przedszkole 
„Niebieskie Migdały”
ul. Grunwaldzka 9 
505-039-024
przedszkole@ niebieskiemigdaly.org.pl
www.niebieskiemigdaly.org.pl

osoba prowadząca: Bogusława 
Szczęsna-Gorczyńska

godziny otwarcia: 6:00-17:00

liczba miejsc 
w przedszkolu: 105

liczba grup: 4

odpłatność: 365 zł lub 255 zł 
+ 110 zł wyżywienie

oferta zajęć (w opłacie): język 
angielski, zajęcia ruchowe me-
todą Weroniki Sherborne, zaję-
cia ruchowe z elementami yogi, 
opieka logopedyczna, zajęcia 
plastyczne, umuzykalniające, 
korekcyjno-kompensacyjne

oferta zajęć dodatkowo 
opłacanych: zajęcia plastycz-
ne, zajęcia taneczne – zumba, 
karate, kurs pierwszej pomocy 
przedmedycznej, warsztaty 
krawieckie

Niepubliczne Przedszkole 
„Pan Słonik”
al. Solidarności 13 
509-531-544
alicja.kotlicka@wp.pl
www.pan-slonik.pl

osoba prowadząca: 
Alicja Kotlicka

godziny otwarcia: 6:30-17:00

liczba miejsc 
w przedszkolu: 50

liczba grup: 2

odpłatność: 290 zł
wyżywienie – 5 zł dziennie

oferta zajęć (w opłacie): ryt-
mika z elementami gimnastyki 

korekcyjnej, zabawa z językiem 
angielskim, zajęcia plastyczne, 
kuchcikowo, zajęcia przyrodni-
cze i dostrzeganie wybranych 
zjawisk ; zycznych, zajęcia 
relaksacyjne lub bajkoterapia, 
karate, język rosyjski, dziecięca 
szkółka tańca, język angielski 
(CN Sowa),  opieka logopedy, 
psychologa, terapia pedago-
giczna

oferta zajęć dodatkowo 
opłacanych: piłka nożna, la-
boratorium młodego chemika, 
„Eksperymentuj i ucz się”

Niepubliczne Przedszkole 
„Słoneczko”
ul. Sadowa 2a 
796-508-700
przedszkole@sloneczko-tczew.
edu.pl
www.słoneczko-tczew.edu.pl

osoba prowadząca: 
Małgorzata Kotlenga

godziny otwarcia: 5:30-17:00

liczba miejsc 
w przedszkolu: 25

liczba grup: 1

odpłatność: 300 zł 
wyżywienie – 8 zł dziennie

oferta zajęć (w opłacie): język 
angielski, śmiechoterapia, 
zajęcia logopedyczne, drama, 
taniec, wizyty gości

Niepubliczne Przedszkole 
„Małe Jagódki”
al. Zwycięstwa 6 
518-363-400
katarzynamarut@wp.pl
www.jagodka-tczew.pl 

osoba prowadząca: 
Katarzyna Marut

godziny otwarcia: 6:00-17:00

liczba miejsc 
w przedszkolu: 74

liczba grup: 4

odpłatność: 400 zł (bez dodat-
kowych opłat za wyżywienie)

oferta zajęć w przedszkolu 
(w opłacie): zajęcia dydaktycz-
ne, kompensacyjno-ruchowe, 
kuchcikowo, zajęcia plastyczne, 
przedstawienia teatralne

oferta zajęć dodatkowo opła-
canych: język angielski 

Niepubliczne Przedszkole 
„Domowe Przedszkole”
ul. Królowej Bony 3
531-115-332
domoweprzedszkoletczew@
gmail.com
www.domoweprzedszkole
tczew.pl

osoba prowadząca: 
Natalia Kamysz

godziny otwarcia: 7:00-16:30

liczba miejsc 
w przedszkolu: 25

liczba grup: 2

odpłatność: 400 zł 
wyżywienie – 8 zł dziennie

oferta zajęć w przedszkolu 
(w opłacie): 2 razy w tygodniu 
język niemiecki oraz język 
angielski, zajęcia z integracji 
sensomotorycznej z elemen-
tami gimnastyki korekcyjnej 
prowadzone przez ; zjotera-
peutkę, zajęcia rytmiczno-in-
strumentalne

oferta zajęć dodatkowo opła-
canych: karate 

Niepubliczne Przedszkole  
„Akademia Przedszkolaka”
ul. Andersena 2F
536-277-737
akademia_przedszkolaka@
interia.eu
www.akademia-przedszkolaka.
net

osoby prowadzące: 
Łukasz Partyka 

godziny otwarcia: 6:00-18:00

liczba miejsc 
w przedszkolu: 25

liczba grup: 2

odpłatność: 150 zł
wyżywienie – 10 zł dziennie

oferta zajęć w przedszkolu 
(w opłacie): religia, język 
angielski, język włoski, rytmika 
z językiem angielskim, gimna-
styka ogólnorozwojowa, karate, 
logopeda, psycholog, wycieczki, 
przedstawienia

Niepubliczne Przedszkole  
„Blue Kids”
ul.Żwirki 61
536-277-707
akademia_przedszkolaka@
interia.eu
www.akademia-przedszkolaka.
net

osoby prowadzące: 
Łukasz Partyka 

godziny otwarcia: 6:00-18:00

liczba miejsc 
w przedszkolu: 35

liczba grup: 2

odpłatność: 150 zł
wyżywienie – 10 zł dziennie

oferta zajęć w przedszkolu 
(w opłacie): religia, język 
angielski, język włoski, rytmika 
z językiem angielskim, gimna-
styka ogólnorozwojowa, karate, 
logopeda, psycholog, wycieczki, 
przedstawienia

Niepubliczne Przedszkole  
„Melodica”
ul. Jagiellońska 2
512-413-862, 730-278-943
melodica@onet.pl
www.melodica.pl

osoby prowadzące: 
Katarzyna Borkowska

godziny otwarcia: 6:00-17:00

liczba miejsc 
w przedszkolu: 25

liczba grup: 2

odpłatność: 275 zł
wyżywienie – 7 zł dziennie

oferta zajęć w przedszkolu 
(w opłacie): zajęcia dydaktycz-
ne, rytmika 4 razy w tygo-
dniu, język angielski 5 razy w 
tygodniu, nauka gry na pianinie, 
zajęcia taneczne, kuchcikowo

oferta zajęć dodatkowo 
opłacanych: zajęcia sportowe, 
język niemiecki, język hiszpań-
ski, matematyka sensoryczna

INFORMACJE DOTYCZĄ ROKU 
SZKOLNEGO 2014/2015. 
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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, www.twitter.com/DPTczew

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

5 marca w Sali konferencyjnej 
Domu Przedsiębiorcy po 

raz kolejny spotkały się kobiety 
tczewskiego biznesu. Z okazji 
święta kobiet spotkanie miało 
szczególny charakter i oprawę, 
o którą zadbała prowadząca spot-
kanie p. coach Marzena Grochow-
ska. Na wstępie wszystkie Panie 
otrzymały upominki ufundowa-
ne przez jedną z kobiet biznesu. 
Gościem wieczoru była p. Halina 
Mrozek Prezes Szpitali Tczewskich 
S.A., która opowiadała o swojej 
pracy, karierze i nie łatwym świe-
cie współpracy damsko-męskiej z 
jakim musi się zmierzyć każdego 
dnia. Nie obyło się oczywiście bez 
wzajemnej wymiany informacji 
i promocji własnych biznesów. 
Panie wymieniały się doświad-
czeniami i pomysłami na bizanes, 
padały również konkretne ofer-
ty współpracy… Prezes Szpitali 
Tczewskich to jednak nie jedyny 
gość na jaki czekały Panie. 

Na spotkanie zaproszono rów-
nież zawodową brafitterkę 
Agnieszkę Szczołko, której za-

Gmina Miejska Tczewa za-
prasza do postępowania 

przetargowego wszystkich za-
interesowanych nabyciem nie-
ruchomości w Tczewie przy ul. 
Armii Krajowej 39 (dawny budy-
nek USC). Nieruchomość o pow. 
Użytkowej 656,47 m2 jest do na-
bycia wraz z ogrodzoną działką 
i przyległym parkingiem całość 
o łącznej pow. 3023 m2. Cena wy-
woławcza netto to 2 300 000 zł. 
Przetarg odbędzie się 29 kwiet-
nia br. o godz. 10.00 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Tczewie 
pl. Piłsudskiego 1 (sala nr 20, 
I piętro).

Ponadto 10 czerwca br. odbędzie 
się przetarg na sprzedaż nieru-
chomości położonej w Tczewie 
przy ul. Czerwonego Kapturka 

Jeśli szukasz informacji o prowa-
dzeniu działalności, potrzebujesz 
konsultacji, a może chciałbyś 
wziąć udział w jednym ze spot-
kań dedykowanych dla przedsię-
biorców? To koniecznie odwiedź 
naszą stronę: www.dp.tczew.pl 
lub pro; l na Facebooku www.
facebook.com/dptczew Jeśli 
chcesz być na bieżąco proponu-
jemy zapisanie się do naszego 
bezpłatnego newslettera infor-
macyjnego! W razie jakichkol-
wiek pytań dotyczących naszej 
oferty skontaktuj się z nami oso-
biście lub telefonicznie pod nr 58 
777 53 41. 

INKUBATOR – BIURO
• Biuro dla twojej ; rmy, 

z pełnym wyposażeniem 
i mediami za 25 zł od m2

COWORKING
• Biurko i komputer dla Ciebie, 

adres dla ; rmy oraz internet 
od 100 zł miesięcznie

KONSULTACJE I DORADZTWO:
• Konsultacje z zakresu poszu-

kiwania funduszy unijnych 

• Doradca Podatkowy 

• Bezpłatne konsultacje prawne 

• Konsultacje z ekonomii spo-
łecznej, w każdy czwartek 
w godz. 9:00-13:00, pok. 13.

• Biuro projektu „Kierunek 
na pracę” – dla wszystkich 
zainteresowanych podjęciem 
pracy na odległość lub złoże-
niem własnej oferty pracy 
– I piętro pok. nr 12 (pon.-pt. 
w godzinach 8:00-16:00), 
www.kieruneknaprace.eu 

• Powiatowe Centrum 
Informacyjne – poręczenia 
i pożyczki, z Jeremie i nie 
tylko, www.pci.pomorskie.pl 
(I piętro pok. nr 17 
– w godzinach pracy Urzędu 
Miejskiego)

• Cykliczne spotkania: Szminki, 
ploty, papiloty i Młodzieżo-
wy Klub Biznesu

• Biuro oddziału Pracodawców 
Pomorza

BĄDŹ NA BIEŻĄCO! 

KOBIETY BIZNESU – TEŻ MIAŁY SWOJE ŚWIĘTO

daniem było zaprezentowanie 
nowych trendów w modzie 
bieliźnianej oraz pomoc w od-
powiednim doborze bielizny. Na 
„deser” wszystkie chętne Panie 
miały okazje skorzystania z usług 
profesjonalnej makijażystki Ag-
nieszki Sikory-Paw, spod której 
rąk każda z Pań nie mogła wyjść 
z podziwu. Obserwując zadowo-
lone Panie na naszych zdjęciach, 
możemy śmiało powiedzieć, że 

spotkanie było udane i każdy 
miał okazję zachować z niego 
coś dla siebie. 

Kolejne spotkanie planujemy pod 
koniec kwietnia, gorąco zapra-
szamy wszystkie zainteresowa-
ne Panie! Szczegóły podamy jak 
zawsze na naszej stronie: www.
dp.tczew.pl – tam znajdziecie 
Państwo również pełną fotorela-
cję z ostatniego spotkania.

Wkrótce na sprzedaż 

ATRAKCYJNA NIERUCHOMOŚĆ W CENTRUM OSIEDLA 

o pow. 6914 m2 z przeznaczeniem 
na usługi. Cena wywoławcza net-
to to 2 200 000 zł. 

Szczegółowych informacji na 
temat przetargów zasięgnąć 

można w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Tczewie pl. Piłsudskiego 
1, Wydział Gospodarki Mieniem 
Komunalnym, pok. 55 II piętro tel. 
(58) 77-59-362.
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W XVI Miejskim Konkursie Ekolo-
gicznym pod hasłem „Pomorskie 

parki krajobrazowe” zorganizowanym 
przez Gimnazjum nr 2 w Tczewie oraz 
Pracownię Edukacji Ekologicznej Urzę-
du Miejskiego wzięli udział uczniowie 
z sześciu szkół podstawowych i czterech 
gimnazjów. 

W dniu 6 marca br. laureaci szkolnych 
konkursów ekologicznych rozwiązywali 
testy, które miały na celu wyłonienie ucz-
niów o największej wiedzy ekologicznej. 
Test składał się z 30 pytań, z których po-
nad połowa nawiązywała do aktualnej 
tematyki konkursu. Wśród pozostałych 
zadań, wiele zawierało problematykę 
odpadową oraz wpływ działań człowie-
ka na stan środowiska naturalnego. 

Uczniowie biorący udział w konkursie 
wykazali się nie tylko wiedzą i umiejęt-
nościami z zakresu ekologii, zdobytymi 
na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych, 
zajęciach organizowanych przez Pracow-
nię Edukacji Ekologicznej, ale także ogól-
nym oczytaniem dotyczącym tematyki 
eliminacji. 

W tym roku aż 158 uczniów w różnych 
szkołach wystartowało w szkolnych 
eliminacjach do naszego konkursu. Do 
etapu miejskiego zakwali; kowało się 
22 gimnazjalistów i 23 uczniów szkół 
podstawowych. 

 Dodatkową zachętą do dalszego 
zgłębiania wiedzy ekologicznej przez 
laureatów konkursów będą atrakcyjne 
nagrody. O czasie i miejscu uroczystego 
wręczenia nagród powiadomimy ww. 
uczniów oraz ich opiekunów imienny-
mi zaproszeniami. Tymczasem wszyscy 
uczestnicy otrzymali upominki. 

Urząd Miejski w Tczewie serdecznie gra-
tuluje wiedzy wszystkim uczestnikom 
oraz ich opiekunom. 

ANNA PEICHERT

PRACOWNIA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

PRZY UM W TCZEWIE

Po raz szesnasty sprawdzono wiedzę ekologiczną tczewskich uczniów 

XVI MIEJSKI KONKURS EKOLOGICZNY

I MIEJSCE OLIWIA BOGUSZEWICZ z kl. 6A – SP 12 nauczyciel: pani Agnieszka Huzarek

II MIEJSCE nie przyznano

III MIEJSCE nie przyznano 

wyróżnienie DAWID DROZD z kl. 6B – SP 7 nauczyciel: pan Cezary Wójcik

wyróżnienie JAN TRYKA z kl. 6C – SP 10 nauczyciel: pani Anna Manuszewska 

wyróżnienie ADRIAN BIEGAŃSKI z kl. 6F – SP 12 nauczyciel: pani Katarzyna Nowak

I MIEJSCE ALINA KAŹMIERSKA z kl.3 F – Gimnazjum nr 1 nauczyciel: pani Hanna Grabowska

II MIEJSCE nie przyznano 

III MIEJSCE JULIA BANIECKA z kl. 1E – Gimnazjum nr 3 nauczyciel: pani Ewa Szwaczka

III MIEJSCE AGNIESZKA OMERNIK z kl. 3D – Gimnazjum nr 3 nauczyciel: pani Ewa Szwaczka

wyróżnienie WAWRZYNIEC JANKOWSKI z kl. 1E – Gimnazjum nr 3 nauczyciel: pani Ewa Szwaczka

wyróżnienie JACEK GIBAS z kl. 3A – Gimnazjum nr 2 nauczyciel: pani Katarzyna Świątkowska

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

W grupie uczniów reprezentujących gimnazja przyznano następujące miejsca: 

Stowarzyszenie „Rowerowy Tczew” bardzo aktywnie włączyło się w realizację zadań związanych z „Polityką rowerową miasta Tczewa do roku 2020”. Najciekawsze prace 
uczniów – laureatów konkursu podsumowanego na stronie obok będą elementem wystroju powstałej w ubiegłym roku Rowerowni. Obiekt ten stał się ważnym elementem 
eksperymentalnego programu edukacyjnego prowadzonego przez Stowarzyszenie pod nazwą „Rowerowa Klasa”, do którego przyłączyły się 4 szkoły: SSP 2, SP 10, SP 11 
i SP 12. Ta wyjątkowa akcja edukacyjna realizowana dla dzieci poniżej wieku uzyskiwania karty rowerowej cieszyła się dużym zainteresowaniem także wśród rodziców. 
Wykazała także, że w naszym mieście potrzebne są działania ukierunkowane na rodziny rowerowe. 

Bardzo dziękujemy Stowarzyszeniu „Rowerowy Tczew” za tę cenną inicjatywę. 
 ANNA PEICHERT/WSKII UM W TCZEWIE

ROWEROWA KLASA
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„Żyj zdrowo i rowerowo!” – takie i po-
dobne hasła można było znaleźć w pra-
cach uczniów konkursu popularyzujące-
go korzystanie z roweru w codziennych 
dojazdach. W konkursie wzięło udział 
ponad 700 uczestników z 8 placówek 
edukacyjnych – szkół oraz Klubu „Przy-
stań” ze Świetlicą Środowiskową „Oaza”. 
Najwięcej uczestników było ze Szkoły 
Podstawowej nr 10. Osiem zespołów 
jury konkursu przyznało prawie 140 
nagród i wyróżnień, które s; nansowa-
no z budżetu Wydziału Spraw Komu-
nalnych i Inwestycji Urzędu Miejskiego 
w ramach realizacji zadań związanych 
z „Polityką rowerową miasta Tczewa do 
roku 2020”. 

Tematyka prac konkursowych przed-
stawiała zarówno bardzo groźne, jak 
i bardzo zabawne sytuacje, jakie mogą 
spotkać użytkownika roweru. Część 
z nich nawiązywała do bezpieczeństwa 
jazdy. Ale była też rekreacja, rower jako 
prezent pod choinkę, rower jako źródło 
przyjemnego spędzania czasu, radości, 

KONKURS „MOJA PIERWSZA PRZYGODA Z ROWEREM” ROZSTRZYGNIĘTY

Ze Sportowej Szkoły 
Podstawowej nr 2:

1. Krzysztof Szumski
2. Kacper Rohda
3. Jakub Dziewiątkowski
4. Wojciech Szumski
5. Mateusz Pawełek
6. Tomasz Dunajski
7. Karolina Dąbrowska
8. Maja Kaniuk
9. Klaudia Elcman
10. Józef Lutyński
11. Nikola Seikowska
12. Aleksandra Zapart

Ze Szkoły Podstawowej nr 5:
1. Jakub Machlik
2. Maria Gdaniec
3. Klaudia Werenczak
4. Karolina Lipkowska
5. Oskar Miłosz
6. Zuzanna Kołodziejczak
7. Eliza Brzoskowska
8. Julia Wąsik
9. Jakub Schonfeld
10. Konrad Topolski
11. Oliwia Kamińska
12. Olga Grabowska

Ze Szkoły Podstawowej nr 7:
1. Alicja Surdacka
2. Zo; a Sawczak

zabawy, integracji z kolegami, rodzin-
nego spędzania czasu, a także źródło 
zdrowia. 

Duża część uczestników konkursu brała 
udział w programie szkoleniowym „Kół-
ka moje dwa pierwsze” realizowanym 
w lipcu i sierpniu 2014 przez Pracownię 
Edukacji Ekologicznej oraz zajęciach 
dla młodych rowerzystów pod nazwą 
„Rowerowa klasa” prowadzonych przez 
Stowarzyszenie „Rowerowy Tczew”. Dzię-
kujemy uczniom z tej grupy wiekowej za 
udział w konkursie. 

ANNA PEICHERT

WSKII UM W TCZEWIE

3. Maja Maras
4. Wanda Garska
5. Aleksander Łucki
6. Aleksandra Żukowska
7. Weronika Odorowska
8. Oliwia Wacławik
9. Zuzanna Sawczak
10. Klaudia Pahnke
11. Oliwier Maras

Ze Szkoły Podstawowej nr 8:
1. Weronika Sokołowska
2. Marek Regulski
3. Igor Rutkowski
4. Martyna Podjaska
5. Wiktoria Rutkowska
6. Julia Stuczyńska
7. Julia Szmalc
8. Filip Nowak
9. Julia Majak

Ze Szkoły Podstawowej nr 10:
1. Amelia Diaczuk
2. Zo; a Zgliniecka
3. Emilia Błażejewska
4. Klaudia Wlazłowicz
5. Bartek Huebner
6. Helena Kaszubowska
7. Adrianna Malicka
8. Agata Łodej
9. Kinga Ciepiałowska
10. Zuzanna Grzywińska

11. Maja Zeglara
12. Katarzyna Lachowicz
13. Zuzanna Rozum
14. Igor Politowski
15. Paweł Simirski
16. Patrycja Sarnowska
17. Agata Zeglara
18. Monika Pizon
19. Anna Jarząbek
20. Alicja Jarząbek
21. Marta Huebner
22. Oliwia Siadak
23. Julia Tomaszewska
24. Nicola Kozłowska
25. Nina Hejnowska
26. Mateusz Radlewski
27. Monika Radkowska
28. Amelia Zakrzewska
29. Emilia Gardzińska
30. Jagoda Tomaszewska
31. Maja Litwińska
32. Paula Jachimowicz
33. Anna Pioch
34. Dominika Romaniuk
35. Olga Grund
36. Laura Lichoń
37. Julia Ołubek
38. Tymon Łuczak
39. Konrad Jarkowicz
40. Klaudia Literska

Ze Szkoły Podstawowej nr 11:
1. Konrad Kaczmarek
2. Hanna Pawłuszewicz
3. Agata Różanowska
4. Sebastian Dubiela
5. Marcelina Bączkowska
6. Zuzanna Bucka
7. Maja Waruszewska
8. Dominik Woś
9. Maria Lewandowska
10. Wiktoria Kuklińska
11. Nikola Cyman
12. Oliwia Grzybowska
13. Zuzanna Ossowska
14. Dawid Śliwiński
15. Zuzanna Prussak
16. Julia Parasiak
17. Oliwia Tersa
18. Kornelia Bierut
19. Wiktoria Bylicka

Ze Szkoły Podstawowej nr 12:
1. Izabela Raciborska
2. Aleksandra Jaczyńska
3. Matylda Szutowicz
4. Antonina Uznańska
5. Jakub Sałek
6. Szymon Jaczyński
7. Agata Derbis
8. Natalia Maj

9. Kornelia Paszkiewicz
10. Tomasz Kowalski
11. Cyprian Guz
12. Chrystiana Freza
13. Igor Szutowicz
14. Jakub Pryll
15. Martyna Połaczek
16. Amadeusz Brzozowski
17. Michał Wyczling 
18. Klaudia Piór
19. Sandra Kresin
20. Bartosz Niedźwiecki
21. Maciej Romanowski

Ze Świetlicy Środowiskowej 
„Oaza”:

1. Agata Pilarska
2. Olga Szyca
3. Kornelia Glazer
4. Andrzej Bojarski
5. Łukasz Chojnacki
6. Anna Formela
7. Wiktoria Jaśkowiak
8. Adrian Kolberg
9. Roksana Kolberg
10. Michalina Lewandowska
11. Jakub Miszewski
12. Nikola Rogalska
13. Lena Szyca
14. Patrycja Topolska

NAGRODZONO NASTĘPUJĄCYCH UCZESTNIKÓW:
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HISTORIA 

Jednak zacznijmy od samego 
początku, a więc cofnijmy się 
o 3 000 lat do Chin, gdzie po-
wstały organki ustne, opierające 
się na działaniu tzw. stroika prze-
lotowego pod nazwą sheng. Ich 
wygląd przypomina legendarne-
go ptaka – feniksa. Sheng uwa-
żany jest za pierwowzór akor-
deonu. Pierwsze, prymitywne 
jeszcze akordeony pojawiają się 
w dziewiętnastowiecznej Euro-
pie. Wówczas Cyrill Demian wraz 
z synami opatentowali instru-
ment o nazwie accordion. Kilka 
instrumentów zachowało się 
do dnia dzisiejszego w wiedeń-
skim Technisches Museum. Jak 
to bywa z wynalazkami, również 
accordion był stale ulepszany. 
W tym względzie Paryż nie miał 
sobie równych. Tam też odbyły 
się najprawdopodobniej pierw-
sze koncerty akordeonowe 
w latach trzydziestych XIX stu-
lecia. Równolegle z rozwojem 
accordionu została skonstuo-

Historyczne ciekawostki

AKORDEONÓW CZAR

wana koncertina, którą szcze-
gólnie upodobały sobie kobie-
ty. Na bazie tego instrumentu 
powstał bandoneon, którego 
nazwa pochodzi od nazwiska 
konstruktora. Bajan – to na-
zwa akordeonów guzikowych 
popularnych w krajach byłego 
ZSRR. Na ziemiach polskich 
stroik przelotowy wykorzysta-
no pierwotnie w instrumentach 
na kształt fortepianu: eolime-
lodiconie i eolipantalionie, na 
których grywał nawet Fryderyk 
Chopin. Instrumenty owe wy-
parła physharmonika, a potem 
; sharmonia. 

PRODUKCJA

Za światową stolicę akordeonu 
uważa się włoskie miasteczko 
Castel; dardo. W 1863 roku po-
wstał tam pierwszy we Włoszech 
warsztat budujący harmonie, 
a otworzył go Paolo Soprani. 
Dziś w tym mieście pracuje kilka-
dziesiąt wytwórni akordeonów. 
W Rosji harmonie pojawiły się 

Harmonie pedałowe były produkowane 
w Polsce od początku XX w. Zbiory P. Nowaka

Przez dziewiętnastowiecznych teoretyków nazywany był „szarańczą” i „plagą”, jego odmiany konstruowali zarówno muzycy, jak i / zycy, a nawet 
pewien pończosznik. Pojawił się w XIX wieku i do tej pory inspiruje muzyków. Jest nieodłącznym instrumentem orkiestry tanga w Ameryce 
Południowej. Występuje w muzyce ludowej. Obecny zarówno podczas masowych imprez plenerowych, jak również na kameralnych spotkaniach 
oraz w telewizyjnych talent show i programach festiwali muzyki współczesnej. Mowa o akordeonie, który stał się tematem przewodnim wystawy 
prezentowanej od 29 marca do 26 maja w kamienicy Fabryki Sztuk przy ul. Podmurnej 15.

Na podstawie:

Ardley N., Instrumenty muzyczne, 
Warszawa 1992.
Rosińska E., Historia akordeonu; Pan-
orama polskiej twórczości akorde-
onowej
http://gnu.univ.gda.pl/~eros/docs/
panorama.pdf
http://akordeon.pl/ – Polski Portal 
Akordeonowy
Konsultacja: Paweł A. Nowak

na skutek wymiany handlowej 
z Austro-Węgrami oraz przywo-
zili je często imigranci. Pierwsze 
harmonie produkowane były 
w Tule. Instrumenty miały nazwy 
adekwatne do miejscowości, 
w których powstawały, np. tulska, 
smoleńska. Od lat 70. XIX wieku 
na ziemiach polskich istniały 
firmy produkujące harmonie. 
W międzywojniu słynęła z tego 
Warszawa, gdzie działały takie ; r-
my, jak: Stamirowski, Borucki, 
Radek. Po wojnie powstała Byd-
goska Fabryka Akordeonów, 
istniejąca do 1973 roku.

MUZYKOWANIE

W dziewiętnastowiecznej Rosji 
rozprzestrzeniło się amatorskie 
muzykowanie na harmoniach, 
zwłaszcza na wsi. Harmoniści 
uświetniali występy cyrkowe 
i atrakcje w wesołych miastecz-
kach. W Tule powstała pierw-
sza na świecie orkiestra, której 
członkowie – pracownicy fabryk 
– grali na harmoniach z klawia-

turą ułożoną według pomysłu 
założyciela orkiestry. Na zie-
miach polskich wraz z migracją 
ze wsi do miast w środowisku 
robotniczym zawitała harmonia. 
W latach międzywojennych 
wraz ze zwiększeniem masowo-
ści imprez, miejsce małych kapel 
i wiejskich muzykantów zajęły 
kilkuosobowe orkiestry z nowymi 
instrumentami, w tym 120-baso-
wym akordeonem. Do popular-
ności akordeonu przyczyniło się 
radio, a zwłaszcza Polska Kapela 
Ludowa Feliksa Dzierżanow-
skiego. Harmonie towarzyszyły 
polskim wojennym zesłańcom na 
Wschodzie. Akordeon występuje 
również w kinematogra; i. Któż z 
nas nie pamięta piosenki „Tylko 
we Lwowie” z ; lmu „Włóczęgi” 
i jednego z głównych bohaterów 
grającego na akordeonie?

Nie tylko melomanów zapra-
szamy na wystawę „Akordeon 
w Polsce i na świecie”, na któ-
rej zostaną zaprezentowane 
akordeony z kolekcji Pawła A. 
Nowaka, akordeonisty, kompo-
zytora, pomysłodawcy i współ-
twórcy Muzeum Akordeonu 
w Kościerzynie.

M. K.
FABRYKA SZTUK W TCZEWIE

U fotografa, 1933 r. Zbiory P. Nowaka

WYSTAWA „AKORDEON 
W POLSCE I NA ŚWIECIE”

Wernisaż: 
28 MARCA O GODZ. 19.30

Miejsce: 
KAMIENICA FABRYKI SZTUK

ul. Podmurna 15

Wstęp wolny!
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DYŻURY W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW MIESZKAŃCÓW

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

zastępcy prezydenta Tczewa – ADAM URBAN – w czwartki w godz. 14.00–16.00,

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

Wydarzenia

Przybyłych gości powitała Ju-
lita Jakubowska, dyrektor 

MOPS w Tczewie. Odczytała list 
w imieniu tczewskich seniorów, 
skierowany do Prezydenta Miasta 
Tczewa:

– Już po raz kolejny seniorki i 
seniorzy z Tczewa mają wy-
jątkową możliwość zaprezen-
towania siły, jaka drzemie w 
osobach starszych. Ich pogoda 
ducha oraz uśmiech są najwięk-
szą ozdobą XII uroczystej Gali 
Wyborów Miss i Mistera Złote-
go Wieku. Dążenie seniora do 
wzbudzenia satysfakcji i dumy 
z bycia mieszkańcem tego mia-
sta niech będzie priorytetem 
nie tylko w „Europejskim roku 
na rzecz rozwoju”, ale również 
w działaniach podejmowanych 
na rzecz osób starszych.

Prezydentowi Miasta Tczewa 
seniorzy przyznali miano Ho-
norowego Ambasadora Siły 
i Uśmiechu Złotego Wieku.

– Jestem bardzo szczęśliwy, że 
mogę tutaj być. Życzę miłych 

l Tu powiesisz ogłoszenia 
wyborcze

Prezydent Tczewa wydał ob-
wieszczenie w sprawie wy-
kazu miejsc, przeznaczonych 
na umieszczanie urzędowych 
obwieszczeń wyborczych i pla-
katów komitetów wyborczych 
w wyborach Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej, zarządzonych 
na dzień 10 maja 2015 r.

Wykaz miejsc na terenie Tczewa, 
przeznaczonych na bezpłatne 
umieszczanie urzędowych ob-
wieszczeń wyborczych i plaka-
tów komitetów wyborczych:

– słupy ogłoszeniowe: ul. 1 Maja, 
ul. Dąbrowskiego, ul. Kołłątaja, 
ul. Wojska Polskiego, ul. Sobie-
skiego, ul. Mieszka I, al. Zwycię-
stwa, ul. Gdańska, ul. Saperska, 
ul. Łąkowa, ul. Armii Krajowej, ul. 
Żwirki, ul. Ceglarska, ul. Bema, ul. 
Konarskiego, ul. 30 Stycznia, ul. 
Pionierów, ul. Czyżykowska, ul. 
Elżbiety, ul. Rokicka, ul. Kazimie-
rza Wielkiego, ul. Broniewskiego, 
ul. Brzechwy, ul. Norwida (tabli-
ca stała), ul. Braci Grimm;

– tablice tymczasowe: ul. Brze-
chwy (rowerodrom), ul. Żwirki 
(hala targowa nr 1), ul. Rokicka 
(skwer Jana Pawła II), ul. Topolo-
wa (SP 12), ul. Andersena (Park 
Piotrowo), ul. Nałkowskiej (przed 
kościołem), Skwer Kopernika (za 
arkadami), ul. Jagiełły (przy bu-
dynku nr 2), ul. Jedności Narodu 
(przy budynku nr 4);

– słupy ogłoszeniowe ruchome: 
Skwer Kopernika, pl. Hallera, ul. 
Żwirki.

l Tczewscy posłowie czekają 
na mieszkańców

Biuro Poselskie Jana Kulasa

Tczew, 
ul. Obrońców Westerplatte 28
tel.: 58 562 95 03

ZAPRASZA:
poniedziałek i wtorek 
w godz. 8:00-12:00
środa i czwartek 
w godz. 14:00-18:00.

Biuro Poselskie 
Kazimierza Smolińskiego

Tczew, ul. Gdańska 32 (I piętro) 
tel.: 785503475

ZAPRASZA:
w dni robocze od godz. 9.00 
do 16.00 (wtorki do 18.00)

KrótkoDanuta Szymkowicz, Antoni Lewandowski: 
Miss i Mister Złotego Wieku

występów i wspaniałej zaba-
wy. Dziękuję wszystkim, którzy 
wsparli organizację tej uroczysto-
ści. Uważam XII edycję wyborów 
Miss i Mistera Złotego Wieku za 
otwartą – powiedział Adam Ur-
ban, wiceprezydent Tczewa.

Na widowni wśród gości było 
również 133 Miss i Misterów 
Złotego Wieku z poprzednich 
edycji.

Na scenie seniorzy zaprezento-
wali swoje umiejętności aktor-
skie, prezentując sceny kabare-
towe.

Gościem specjalnym była piosen-
karka Krystyna Giżowska, która 
zaprezentowała swoje najwięk-
sze przeboje, m.in. Złote obrączki, 
Nie było ciebie tyle lat, Przeżyłam 
z tobą tyle lat, W drodze do Fon-
tainebleau, Samotność uczy nas, 
Mój stały ląd, Róże trzy. 

Przewodniczący jury Franciszek 
Zakrzewski odczytał werdykt:

Miss Złotego Wieku 2015 zo-
stała Danuta Szymkowicz.

Misterem Złotego Wieku 2015 
został Antoni Lewandowski.

• Mister Złotego Uśmiechu 
– Antoni Lewandowski

• Miss Złotego Uśmiechu 
– Danuta Szymkowicz

• Miss Wigoru 
– Antonina Łącka

• Mister Dobrego Humoru 
– Kazimierz Piotrowski

• Miss Dobrego Humoru 
– Halina Nawrocka

• Miss Radości 
– Krystyna Filbrandt

• Mister Dobrej Zabawy 
–  Krzysztof Pietrasewicz

• Miss Dobrej Zabawy 
– Aleksandra Kolasińska

• Miss Kabaretu 
– Genowefa Kondzielewska

Wszyscy wyróżnieni otrzymali 
bardzo atrakcyjne nagrody.

ESS

Finał XII edycji wyborów Miss i Mistera Złotego Wieku odbył się w CKiS w atmosferze 
międzypokoleniowej zabawy.
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