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PANORAMA MIASTA

Jasna i Dersław, postacie z legendy Romana Landowskie-
go, trafiły na ścianę bloku przy al. Zwycięstwa 2. To kolejny 
tczewski mural, tym razem zaprojektowany przez Maxima 
Steinke, 19-letniego tczewianina, ucznia Zespołu Szkół 
Plastycznych w Gdyni. Maxim wygrał konkurs na koncepcję 
muralu, ogłoszony w ubiegłym roku przez prezydenta Tcze-
wa Mirosława Pobłockiego.

JASNA I DERSŁAW NA MURALU



Marzec 2016 • Panorama miasta • www.wrotatczewa.pl • www.bip.tczew.pl
� • Aktualności

M
.	M

yK
oW

SK
a	 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 ( 58 77–59–300,  

Biuro Rzecznika Prasowego ( 58 77–59–322
naKład: 8 000 egzemplarzy
dRuK: Zakłady Graficzne w tczewie

Ilu nas jest?
Na początku marca w Tczewie zameldowane były 58 354 osoby,  
w tym 57 015 na pobyt stały i 1 339 na pobyt czasowy. Od początku 
lutego ubyło 26 osób.

XVII SESJA
Porządek obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Tczewie na dzień  

31 marca 2016 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 25 lutego 2016 r.
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za marzec 2016 r.
6. Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych w okresie 

od 25 lutego r. do 30 marca 2016 r.

ii.	 Część	druga:
7. Informacja z realizacji zadań statutowych realizowanych przez 

TCSiR w 2015 r. 
8. Informacja z realizacji zadań statutowych realizowanych przez 

MBP, CKiS oraz Fabrykę Sztuk w 2015 r. 
9. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwią-

zywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkoma-
nii za rok 2015.

10. Sprawozdanie z realizacji w 2015 roku Miejskiego Programu 
Wspierania Rodziny na lata 2015-2017.

11. Sprawozdanie z wykonania planu pracy Pracowni Edukacji Eko-
logicznej za rok 2015 wraz z informacją na temat selektywnej 
zbiórki odpadów zorganizowanej w szkołach.

12. Podjęcie uchwał w sprawie:
12.1 zmiany budżetu miasta na 2016 rok,
12.2 zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

miasta Tczewa na lata 2016-2029,
12.3 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapo-

biegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Tczew,
12.4 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu gospodarki 

niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Tczew,
12.5 przyjęcia do realizacji Aktualizacji Programu Ochrony Środo-

wiska dla miasta Tczewa na lata 2016-2020 z uwzględnieniem 
perspektywy na lata 2021-2024 wraz z podsumowaniem,

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

12.7 określenia zasad przeprowadzenia konsultacji społecznych wśród 
mieszkańców miasta Tczewa oraz konsultacji projektów aktów prawa 
miejscowego z radami działalności pożytku publicznego, organiza-
cjami pozarządowymi z innymi uprawnionymi podmiotami, 

12.8 wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 
miasta Tczewa,

12.9 skargi na działalność dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Tczewie, 

12.10 skargi na działalność Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji, 
12.11 skargi działalność dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-

łecznej w Tczewie, 
12.12 skargi na działalność dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Tczewie,
12.13 skargi działalność dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-

łecznej w Tczewie, 
12.14 skarg na działalność Prezydenta Miasta Tczewa ,
12.15 zajęcia stanowiska w odpowiedzi na wezwanie do usunięcia 

naruszenia prawa.
13. Zgłaszanie interpelacji, zapytań oraz wniosków.
14.Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, 

życzenia itp.).

Kto jest kim w Radzie Miejskiej
Mieczysław MatysiaK

Morsy z tczewskiego klubu „Przerębel” 
mają nowe polary. Każdy opatrzony 
logo Tczewa i „ksywką” właściciela.
30 polarów wręczył morsom prezy-
dent Tczewa Mirosław Pobłocki. 
Teraz morsy będą promować Tczew. 
Najmniejszy polar dostała Zuzia 
chabowska, najmłodsza uczest-
niczka zimowych kąpieli. Zuzia ma 
4 lata. – Lubię się kapać i wcale nie 
choruję – mówi Zuzia.
Tczewski Klub Morsów liczy ok. 30 
osób. Jak twierdzą, zimowe kąpiele 
to najlepszy sposób na zahartowa-
nie organizmu, a przy tym ogromna 
dawka energii i radości. Wchodząc 
do wody należy jednak pamiętać o 
założeniu specjalnych butów, czapki 
i rękawiczek – bez nich nawet mor-
som jest zimno… M.M.

Urodziłem się w roku 1960 w Grudziądzu. 
Jako pięciolatek przeniosłem się wraz z ro-

dzicami do Tczewa i od tego czasu już ponad 
50 lat moje życie związane jest z Tczewem. Tu 
w latach 1967-1979 przebiegała moja edukacja 
do matury. Następie ukończyłem studia pedagogiczne na Uniwer-
sytecie Gdańskim, a później trzy kierunki studiów podyplomowych 
w zakresie zarządzania. Jestem także absolwentem średniej szkoły 
muzycznej w klasie perkusji.
Na studiach poznałem moją małżonkę Barbarę, z którą od 32 lat 
jestem do dziś; mamy troje dzieci oraz czworo wnucząt. Zawsze 
razem rozwiązywaliśmy nasze problemy i staraliśmy się zgadzać na 
Boży plan w naszym życiu. 
Czas studiów w Gdańsku (1979-1985) wywarł duży wpływ na ukształ-
towanie się moich prawicowych poglądów politycznych.
Po studiach przez 2 lata pracowałem jako nauczyciel muzyki w Szko-
le Podstawowej nr 2 w Gniewie. W latach 1988-1999 (po odbyciu 
rocznej służby wojskowej) byłem pedagogiem szkolnym w Szkole 
Podstawowej nr 11 w Tczewie; równolegle (do roku 1997) praco-
wałem też jako nauczyciel gry na perkusji w Wojskowym Liceum 
Muzycznym w Gdańsku. 
Od grudnia 1999 roku jestem dyrektorem Domu Pomocy Społecznej 
w Gniewie, który doprowadziłem do standardów europejskich. W 
pracy zawodowej zawsze staram się być aktywny. W ramach mojej 
działalności zawodowej nawiązywałem różne kontakty zagraniczne; 
obecnie od roku 2012 współpracuję z dyrektorami domów pomocy 
społecznej z obwodu Rivne na Ukrainie, z którymi wymieniamy 
doświadczenia w dziedzinie polityki społecznej. 
Moją pasją jest muzyka, a szczególnie gra na perkusji. Moje zainte-
resowania muzyczne realizowałem w wielu zespołach grając jazz, 
fusion, pop, blues, szanty, gospel, rock&roll.
Wygrywając w 2014 roku wybory w okręgu nr 18, po raz pierw-
szy zostałem radnym Rady Miejskiej w Tczewie. Jako bezpartyjny 
sympatyk Prawa i Sprawiedliwości jestem przewodniczącym czte-
roosobowego Klubu Radnych tego ugrupowania. W Radzie chcę 
pracować na rzecz i dla dobra całej społeczności Tczewa. Uczestniczę 
w pracach Komisji Polityki Społecznej, Komisji Edukacji, Kultury i 
Kultury Fizycznej oraz Komisji Rewizyjnej. 
Kontakt: e-mail miecz.mat@gmail.com, tel. kom. 606603232.

tczewskie morsy w nowych polarach

Najmłodszy tczewski mors  
– Zuzia Chabowska
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„Świat bez glancu” to tytuł kolej-
nego tomiku wierszy Kazimierza 
Szymanowskiego, laureata na-
grody Kociewskie Pióro 2014 i… 
kierowcy w Urzędzie Miejskim w 
Tczewie.
Kazimierz Szymanowski urodził 
się 22 października 1959 roku w 
Tczewie, gdzie do dziś mieszka i 
pracuje. Od 1986 roku zatrudniony 
jako kierowca w tutejszym urzę-
dzie miasta. Jest żonaty, ma dwoje 
dorosłych dzieci – Natalię i Piotra. 
Ma też wnuka Kacpra. W wolnych 
chwilach, czasem sam, czasem z 
żoną Hanną, przemierza rowerem 
drogi Kociewia, Kaszub, Żuław i 
inne nadwiślańskie szlaki. Zajmuje 
się również pisaniem wierszy.
Do tej pory wydał pięć tomików. 
Pierwszym był zbiór „Myśli skłębio-
ne” (2012), następnymi „W drodze 
do domu” (2012), „Wśród swoich” 
(2013), „Parkingowe przemyślenia” 
(2014) i ostatni „Świat bez glancu”, 
który zawiera 87 skondensowa-
nych niejednokrotnie w sensie 
formy i treści wierszy. 
Promocja książki odbędzie się 7 
kwietnia o godz. 17.00 w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej.
Za swoją twórczość K. Szyma-
nowski w 2015 roku został laure-
atem nagrody „Kociewskie Pióro 
2014”. W kategorii literatura. 
Wydawcą tomiku jest Kociewski 
Kantor Edytorski. 

Prezydent Tczewa spotkał się z 
liderami projektów, które w tym 
roku będą realizowane w ramach 
Budżetu Obywatelskiego Tczewa.
Do realizacji przyjętych zostało 
19 projektów o łącznej wartości 
1 mln zł. Prezydent Tczewa Miro-
sław Pobłocki zaprosił wniosko-
dawców zwycięskich projektów 
do Urzędu Miejskiego, aby prze-
kazać wyniki budżetu i wręczyć 
pamiątkowe certyfikaty oraz 
upominki promocyjne. – Macie 
prawo czuć się liderami. Wymy-
śliliście, co jest potrzebne w Wa-
szym otoczeniu i przekonaliście 
do tego sąsiadów – powiedział 
prezydent. – Dzięki Wam miasto 
wzbogaci się o kolejne inwesty-
cje. Zapraszam do kolejnej edycji 
– za rok.
Do realizacji zakwalifikowane 
zostały projekty, które zdobyły 
największą liczbę głosów i jed-
nocześnie koszty ich wykonania 
mieszczą się w puli określonej 
dla poszczególnych okręgów. 
Ostateczne koszty będą znane 
po przetargach, więc jeśli poja-
wią się oszczędności, możliwe 
będzie zwiększenie liczby reali-
zowanych projektów. Prezydent 
Tczewa Mirosław Pobłocki nie 
wyklucza również realizacji in-
nych zgłoszonych projektów, w 

Polska Żegluga Morska przekazała 
nam nowe informacje w sprawie bu-
dowy masowca „Tczew”. Wodowanie 
zaplanowano na czerwiec br. 
Zwyczajowo armator stara się, 
aby każdy z tych statków miał 
matkę chrzestną, która jest 
związana z jego nazwą. Wybór 
matki chrzestnej pozostaje w 
gestii armatora. Armator popro-
sił jednak prezydenta Tczewa o 
zaproponowanie kandydatki na 
tę funkcję. Prezydent Mirosław 
Pobłocki zaproponował, aby 
matką chrzestną jednostki zosta-
ła Magdalena Kubicka-Netka, 
dyrygentka Harcerskiej Orkiestry 
Dętej.

Statek „Tczew” będzie piątym z se-
rii masowców PŻM budowanych 
w chińskiej stoczni YANGFAN 
Group, Zhoyshan.

M/s Tczew to klasyczny masowiec, 
a więc jednostka do przewozu 
takich produktów jak węgiel, 
zboża, fosforyty, ruda żelaza itd. 
Dodatkowo będzie wyposażony 
w trzy dźwigi, co umożliwia mu 
samodzielną obsługę ładunków, 
nawet w portach, które nie posia-
dają własnej infrastruktury.

Liderzy projektów obywatelskich odebrali certyfikaty

Liderzy tegorocznego Budżetu Obywatelskiego Tczewa zebrali 
ponad 6 tys. podpisów

w czerwcu wodowanie statku „tczew”

„Świat bez glancu” 

miarę możliwości finansowych 
budżetu miasta.
Na projekty zgłoszone do tego-
rocznego budżetu obywatelskie-
go głosowało 6748 osób, w tym 

M/s Tczew będzie mieć długość 
190 m, szerokość 28,5 m, a za-
nurzenie jednostki wyniesie ok. 
10 m. Jednorazowo do pięciu ła-
downi będzie można załadować 
ok. 38 tys. ton ładunku.

Zasięg jednostki to żegluga 
oceaniczna, a rejony pływania 
to w większości porty Ameryki 
Północnej i Południowej jako 
załadunkowe oraz porty Europy 
jako porty wyładunkowe. Statki 
pływają w tzw. żegludze trampo-
wej, czyli ich rejony pływania są 

nieregularne i statek płynie tam, 
gdzie jest ładunek.Załogę m/s 
Tczew stanowić będzie 21 pol-
skich oficerów i marynarzy.

Polska Żegluga Morska z 65-let-
nią tradycją jest obecnie liczącym 
się armatorem w Europie i na 
świecie. Posiada w swojej flocie 
60 statków, 56 to masowce do 
przewozu ładunków suchych 
luzem oraz 4 promy pasażersko-
samochodowe.

M.M.

liderzy	Budżetu	obywatelskiego	Tczewa	2016	to:	Kazimierz	Mokwa,	Wojciech	
Zwiernik,	Krzysztof	Bejgrowicz,	Sławomir	grocholewski,	Elżbieta	Sommer,	Tomasz	
Tobiański,	alicja	Świgoń,	Mateusz	jastrzębski,	Bożena	Chylicka,	Krzysztof	Misiewicz,	
Mirna	Rajkovic-Kozieł,	gertruda	Pierzynowska,	Kazimierz	grzegorczyk,	andrzej	
Miętkiewski,	Marcin	lipiński,	Marek	Byczkowski,	józef	Ziółkowski,	Patryk	Klosk-
owski,	Rajmund	dominikowski,	jan	Słomski,	Krystyna	Politowicz,	,	Rafał	Piaskorski,	
jan	Patora,	danuta	Żywicka.

6045 w formie papierowej i 703 
– przez Internet. Oddano 10 538 
głosów, w tym 9566 w formie pa-
pierowej i 972 – przez Internet.

M.M.

Prezydent Miasta Tczewa informu-
je, że na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Tczewie (II piętro) 
został wywieszony wykaz nieru-
chomości stanowiącej własność 
Gminy Miejskiej Tczew, położonej 
na targowisku miejskim w Tczewie 
przy ul. Żwirki – boks handlowy 
nr 18, o pow. 14,30 m2 w hali nr I, 
oznaczonej nr działki 32/34, obręb 
5, KW GD1T/00016850/3, przezna-
czonej do oddania w najem w dro-
dze przetargu, w celu prowadzenia 
działalności handlowej.
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	 Płatnicy	podatku	od	nierucho-
mości	–	uWaga	na	oSZuSTÓW!

Szanowni	Mieszkańcy,	w	związku	z	
napływającymi	do	urzędu	Miejskiego	
w	Tczewie	informacjami,	dotyczącymi	
prób	weryfikacji	właściwego	podatku	
od	 nieruchomości	 informujemy,	 że	
urząd	Miejski	nie	zlecił	tego	zadania	
żadnym	podmiotom	trzecim,	w	tym	
kancelariom	prawnym.	
Tylko	urząd	Miejski	w	Tczewie	zajmuje	
się	weryfikacją	właściwego	wymiaru	
podatku	 od	 nieruchomości.	 infor-
mujemy	również,	że	urząd	Miejski	w	
Tczewie	nie	podpisywał	żadnej	umo-
wy	z	Kancelarią	Weryfikacji	należno-
ści	Podatkowych,	która	posługuje	się	
adresem	www.kancelaria.gov.waw.pl.	
Wszelkie	próby	oszustwa	i	wyłudzenia	
opłat	w	tym	zakresie	należy	niezwłocz-
nie	zgłaszać	na	policję!	
jednocześnie	informujemy,	że	wyjaś-
nień	w	sprawie	podatku	od	nierucho-
mości	udziela	Wydział	Budżetu	i	Po-
datków	urzędu	Miejskiego	w	Tczewie,	
tel.	58	77	59	350;	58	77	59	328;	58	77	
59	334;	58	77	59	402;	58	77	59	398;	58	
77	59	374;	58	77	59	335.

	 Radna	pomoże	wypełnić	PiT
Bezpłatnej	 pomocy	 tczewianom	 w	
rocznym	rozliczaniu	podatku	PiT	36	i	
37	udziela	radna	gertruda	Pierzynow-
ska.	Chętni	mogą	się	zgłaszać	w	każdy	
czwartek	od	godz.	16.00	do	17.00	w	
Spółdzielczym	domu	Kultury	Sucho-
strzygi,	przy	ul.	Żwirki	49.

Tczewscy radni zdecydowali o 
przeznaczeniu 20 tys. zł na szcze-
pienia przeciwko wirusowi HPV, 
odpowiedzialnemu m.in. za po-
wstawanie raka szyjki macicy.
Podczas sesji 25 lutego, tczewscy 
radni podjęli uchwałę w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej 
dla Powiatu Tczewskiego na rea-
lizację programu  „Chronię życie 
przed rakiem”.

W budżecie miasta na rok 2016 
na badania profilaktyczne za-
rezerwowano 20 tys. zł. Kwota 
ta planowana jest na realizację 
wspólnie z Powiatem Tczewskim 
programu Profilaktyki zakażeń 
wirusem brodawczaka ludzkiego 
HPV „Chronię życie przed rakiem”. 
Projekt ten realizowany jest od 
roku 2013. Z wymienionych środ-

Regulamin konkursu „Czyste po-
wietrze Tczewa” oraz wniosek wraz 
z załącznikami znajdują się do po-
brania na www.wrotatczewa.pl

Celem konkursu jest wyłonie-
nie spośród zgłoszonych zadań 
tych, których realizacja przynie-
sie najlepsze efekty ekologiczne 
wyrażone wielkością uzyskanej 
redukcji emisji substancji szkod-
liwych do atmosfery, a następnie 
dofinansowanie ich realizacji w 
formie dotacji z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Gdańsku, i 
ze środków budżetu Gminy Miej-
skiej Tczew.

Wnioski należy składać do 
28.04.2016 roku. Za termin 
złożenia wniosku uznaje się datę 
wpływu kompletnego wniosku 
do Urzędu Miasta w Tczewie. 

do konkursu mogą zostać 
zgłoszone zadania dotyczące 
modernizacji źródeł ciepła, 
poprzez:
1. likwidację (przez co rozumie 
się fizyczny demontaż) kotłów 
opalanych węglem lub koksem 
i zastąpieniu ich: 

Czyste powietrze Tczewa 2016

ZAPRASZAMy DO KOLEJNEJ EDycJI

„Chronię życie przed rakiem” 

BęDą SZcZEPIONKI DLA 12-LATEK

– kotłami opalanymi gazem lub 
olejem opałowym,
– źródłami ciepła wykorzystują-
cymi odnawialne źródła energii 
(pompy ciepła, kolektory sło-
neczne),
– podłączeniem do sieci ciepłow-
niczej.

2. Zadania mogą dotyczyć źró-
deł ciepła zasilających budynki 
zlokalizowane na terenie miasta 
Tczewa: 
– jednorodzinne, stanowiące 
własność osób fizycznych,
– wielorodzinne, w których funk-
cjonują wspólnoty mieszkanio-
we,
– wielorodzinne stanowiące włas-
ność Gminy Miejskiej Tczew.

3. Do konkursu mogą być zgła-
szane tylko zadania nierozpoczę-
te, dla których została wykonana 
bieżąca dokumentacja fotogra-
ficzna stanu istniejącego, przed-
stawiająca źródło ciepła przed 
modernizacją.

dofinansowaniem objęte zo-
staną wydatki poniesione 
przez Wnioskodawcę na:
1. zakup oraz montaż nowych: 
– kotłów opalanych gazem lub 
olejem opałowym,
– pomp ciepła,
– węzłów cieplnych z przyłącza-
mi,

– kolektorów słonecznych;

2. wykonanie instalacji wewnętrz-
nej c.o. i c.w.u. (zakup i montaż 
elementów instalacji).

WAŻNE:
Wnioskodawca po zakończeniu 
inwestycji rozlicza się z wykona-
nia zadania, przedkładając ra-
chunki lub faktury dokumentują-
ce poniesione wydatki. Ponieważ 
Gmina Miejska Tczew ubiega się 
o dofinansowanie zadania z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku (WFOŚIGW w Gdań-
sku) – dotacją objęte zostaną 
tylko udokumentowane wydatki 
poniesione przez wnioskodaw-
ców po opublikowaniu wyników 
konkursu ogłoszonego przez 
WFOŚIGW w Gdańsku. O wyniku 
konkursu Gmina Miejska Tczew 
powiadomi wnioskodawców pi-
semnie po opublikowaniu wyni-
ku przez WFOŚIGW w Gdańsku. 
Wyniki zostaną opublikowane po 
1 lipca 2016 roku.

Wnioskodawca ubiegający się 
o dofinansowanie zobowiązany 
jest zlikwidować wszystkie źródła 
ciepła opalane węglem lub kok-
sem w miejscu realizacji zadania, 
w przypadku wspólnot mieszka-
niowych oznacza to likwidację 
wszystkich pieców w budynku.

ków zaszczepiona ma być prze-
de wszystkim grupa dziewcząt z 
rocznika 2004, które obecnie są w 
systemie opieki społecznej.

Radni przyjęli uchwałę jedno-
głośnie.

M.M.

W związku z kolejną edycją konkur-
su, realizowanego przez Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Gdańsku, pn. 
czyste Powietrze Pomorza, Gmina 
Miejska Tczew zaprasza do składa-
nia wniosków o dofinansowanie w 
ramach konkursu „czyste powie-
trze Tczewa 2016”. 

Prezydent	Miasta	Tczewa	informuje,	
że	na	tablicy	ogłoszeń	urzędu	Miej-
skiego	 w	Tczewie	 (ii	 piętro)	 zostały	
wywieszone:
•	wykaz	nieruchomości	stanowiącej	
własność	 gminy	 Miejskiej	 Tczew,	
położonej	na	targowisku	miejskim	w	
Tczewie	przy	ul.	Żwirki	-	boks	handlo-
wy	nr	13,	o	pow.	5,60	m2	w	hali	nr	i,	
oznaczonej	nr	działki	32/34,	obręb	5,	
KW	gd1T/00016850/3,	przeznaczo-
nej	 do	 oddania	 w	najem	 w	 drodze	
bezprzetargowej,	w	celu	prowadzenia	
działalności	gospodarczej;
•	wykaz	nieruchomości	stanowiącej	
własność	 gminy	 Miejskiej	 Tczew,	
położonej	na	targowisku	miejskim	w	
Tczewie	przy	ul.	Żwirki	–	boks	han-
dlowy	nr	18,	o	pow.	14,30	m2	w	hali	nr	
i,	oznaczonej	nr	działki	32/34,	obręb	
5,	 KW	 gd1T/00016850/3,	 przezna-
czonej	do	oddania	w	najem	w	drodze	
bezprzetargowej,	w	celu	prowadzenia	
działalności	gospodarczej.
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Zakończyły się prace przy realiza-
cji muralu na ścianie szczytowej 
bloku przy al. Zwycięstwa 2.
Mural powstał według projektu 
19-letniego Maxima Steinke 
z Tczewa, który wygrał ubie-
głoroczny konkurs prezydenta 
Tczewa na koncepcję muralu 
tczewskiego. Projekt nawiązuje 
do legendy Romana Landow-
skiego o założycielach Tczewa 
– Jasnej i Dersławie.

Mural wykonała warszawska fir-
ma Good Looking Studio, zare-
komendowana przez Gdańską 
Szkołę Muralu. Wykonywała pra-
ce w całej Polsce (m.in. murale 
artystyczne, reklamowe). Firma 

Wielkie smażenie jajeczni-
cy odbyło się 17 marca, 

między dworcem PKP i Galerią 
Kociewską. Jajecznicę smażył 
i serwował prezydent Tczewa 
Mirosław Pobłocki. Już przed 
godz. 15.00 ustawiła się spora 
kolejka zainteresowanych. Ja-
jecznicą częstowali się tczewia-
nie i podróżni, dorośli i dzieci. 
Dla najmłodszych były dodat-
kowe atrakcje – konkursy, drob-
ne upominki, można było sobie 
zrobić zdjęcie ze Skrzatem Sam-
borkiem.

 „Weekend za pół ceny odbędzie 
się w ramach wspólnej akcji Ob-
szaru Metropolitalnego Gdańsk-
Gdynia-Sopot. Wydarzenie jest 
otwarte dla wszystkich, którzy 
oferują usługi gastronomiczne, 
hotelowe, kulturalne, sportowe, 
kosmetyczne, turystyczne itd. i 
są gotowi obniżyć ceny ofero-
wanych produktów i usług o 50 
proc. w ustalonych dniach. Ob-

WIELKIE JAJA – WIELKA JAJEcZNIcA

Mieszkańcom Tczewa bardzo 
spodobała się akcja. Wielu po 
raz pierwszy miało okazję spró-
bować strusich jaj.

Jajecznica została przygotowa-
na z 30 strusich jaj, a wystarczyła 
dla kilkuset osób. Jedno strusie 
można porównać do ok. 20-25 
kurzych.

Wydmuszki, które pozostały po 
jajecznicy otrzymały dzieci ze 
Świetlicy Środowiskowo-Sąsiedz-
kiej z ul. Zamkowej.

M.M.

Jasna i Dersław przy al. Zwycięstwa

POWSTAŁ KOLEJNy MURAL

Prace przy realizacji muralu

ma za sobą realizację ponad 400 
dużych projektów.

Jasna i Dersław jest już drugim 
malowidłem przy al. Zwycięstwa. 
Na sąsiednim budynku - przy 
al. Zwycięstwa 1, jest już mural 
upamiętniający pochodzącego 
z Tczewa słynnego fotografa Al-
freda Eisenstaedta.

Przy al. Zwycięstwa pozostały jesz-
cze dwie ściany do wykorzystania. 
Prezydent Mirosław Pobłocki za-
powiedział ogłoszenie konkursu 
na koncepcję kolejnego muralu. 
Tematyka, tak jak w przypadku 
dwóch pierwszych realizacji, bę-
dzie związana z Tczewem.

M.M.

9 i 10 kwietnia

WEEKEND ZA PóŁ cENy W TcZEWIE 
niżka może dotyczyć jedynie wy-
branych usług lub dań albo całej 
oferty (z zastrzeżeniem, że wyłą-
czony z promocji jest alkohol).

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.

Na zgłoszenia czekamy do 1 
kwietnia. Należy je kierować 
do Biura Rzecznika Prasowego 
Urzędu Miejskiego w Tczewie 
(pl. Piłsudskiego 1, I piętro, pok. 
30, tel. 58 77 59 322, mail: link@

um.tczew.pl). Tam również moż-
na otrzymać regulamin akcji i 
druk deklaracji udziału (można 
je również pobrać z miejskiej 
strony internetowej: www.wro-
tatczewa.pl).

M.M.

Dowiedz się więcej na: www.wrotatczewa.pl
Tczew

Kilkaset osób skorzystało z zaproszenia prezydenta Tczewa na przedświąteczną ja-
jecznicę ze strusich jaj.

9 i 10 kwietnia po raz trzeci w Tcze-
wie odbędzie się akcja „Weekend 
za pół ceny. Rozsmakuj się w Me-
tropolii”. 
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17 lutego 2016. Prezydent RP pod-
pisał ustawę o pomocy państwa w 
wychowaniu dzieci. Ustawa zo-
stała następnie opublikowana w 
Dzienniku Ustaw (poz. 195).
Ustawa, która wejdzie w życie w 
dniu 1 kwietnia 2016 r. Przewidu-
je wprowadzenie systemowego 
wsparcia rodzin, mieszkających 
w Polsce.
Rodzice dzieci (a także opieku-
nowie prawni oraz osoby, które 
wystąpiły o przysposobienie 
dziecka) otrzymają niezależnie 
od dochodu na każde drugie i 
kolejne dziecko, a w przypadku 
mniej zamożnych rodzin także 
na pierwsze (kryterium 800 zł 
na osobę w rodzinie oraz 1200 zł 
na osobę w rodzinie z niepełno-
sprawnym dzieckiem) świadcze-
nie wychowawcze w wysokości 
500 zł miesięcznie.
Świadczenie skierowane będzie 
do rodzin wychowujących dzieci 
do 18. roku życia. Proponowane 
rozwiązanie ma zmniejszyć ob-
ciążenia finansowe rodzin zwią-
zane z wychowywaniem dzieci, a 
tym samym zachęcać do podej-
mowania decyzji o posiadaniu 
większej liczby dzieci.
Wnioski o ustalenie prawa do 
świadczenia wychowawczego 
będą składane raz w roku, w 
miejscu zamieszkania.
Pierwszy okres, na który ustalane 
jest prawo do świadczenia wycho-
wawczego, rozpoczyna się 1 kwiet-
nia 2016 r. i kończy 30 września 
2017 r. Stosowne wnioski będzie 
można składać od 1 kwietnia 2016 
r. Aby uniknąć kolejek przy składa-
niu wniosków ustawa przewiduje, 
że jeśli wniosek zostanie złożony w 
ciągu pierwszych trzech miesięcy 
trwania programu (do dnia 1 lipca 
2016 r.), rodzice dostaną wyrówna-
nie od 1 kwietnia 2016 r.
Ustalenie i wypłata świadczenia 
wychowawczego, następuje w 
terminie trzech miesięcy licząc 
od dnia złożenia wniosku z 
prawidłowo wypełnionymi do-
kumentami. Mając na uwadze 
los rodzin znajdujących się w 
szczególnie trudnej sytuacji ma-
terialnej, objętych wsparciem 
systemu pomocy społecznej, 
wypłaty pierwszych świadczeń 
wychowawczych dla tych rodzin 
planowane są na trzecią dekadę 
kwietnia br.
W przypadku ustalania prawa do 
świadczenia wychowawczego na 
pierwszy okres świadczeniowy, 

Pieniądze trafią do ok. 4 tys. rodzin

Rodzina 500 PLus w tczewieRodzice i opiekunowie będą mogli 
złożyć wniosek o „Rodzina 500 plus” 
także za pośrednictwem bankowości 
elektronicznej. 
(pełna	 treść	 informacji	 dostępna	 w	
serwisie	Ministerstwa	Rodziny,	Pracy	
i	Polityki	Społecznej,	dostępna	tutaj:	
odnośnik)	
Wniosek	o	świadczenie	wychowawcze	
będzie	można	złożyć	w	gminie,	za	po-
średnictwem	Poczty	Polskiej	oraz	przez	
internet.	
E-wniosek	o	świadczenie	wychowawcze	
będzie	można	złożyć	za	pomocą	portalu	
empatia.mrpips.gov.pl,	PuE	ZuS,	ePuaP	
oraz	bankowości	elektronicznej.	
W	dniu	15.03.2016	r.	przedstawiciele	18	
banków	podpisali	list	intencyjny	w	spra-
wie	współpracy	w	zakresie	składania	
wniosków	za	pośrednictwem	systemów	
bankowości	elektronicznej.	W	realizację	
Programu	Rodzina	500	plus	włączyły	się	
następujące	banki:
•	 alior	Bank	Sa,	
•	 Bank	BPH	Sa,	
•	 Bank	Handlowy	w	Warszawie	Sa,	
•	 Bank	Millennium	Sa,	
•	 Bank	Pekao	Sa,	
•	 Bank	Pocztowy	Sa,	
•	 Bank	Polskiej	Spółdzielczości	Sa,	
•	 Bank	Zachodni	WBK	Sa,	
•	 FM	Bank	PBP	Sa	(Smart	Bank),	
•	 ing	Bank	Śląski	Sa,	
•	 mBank	Sa,	
•	 PKo	Bank	Polski	Sa,	
•	 Raiffeisen	Bank	Polska	Sa,	
•	 SgB-Bank	Sa,	
•	 Bank	ochrony	Środowiska	Sa,	
•	 getin	noble	Bank	Sa,	
•	 deutsche	Bank	Sa,	
•	 Credit	agricole	Bank	Polska	Sa
Rodzic	lub	opiekun	będzie	mógł	za	po-
mocą	serwisu	internetowego	swojego	
banku	złożyć	wniosek	świadczenie	„Ro-
dzina	500	plus”.	Rolą	banku	w	tym	proce-
sie	jest	udostępnienie	i	wysłanie	wniosku	
do	organu	prowadzącego	w	gminie.
	informator	 jak	 złożyć	 wniosek	 o	
świadczenie	 wychowawcze	 on-line	
jest	do	pobrania	pod	adresem:	http://
mops.tczew.pl/sites/default/files/ga-
leria/sw/przewodnik500.pdf
Bank	nie	będzie	gromadził	danych,	we-
ryfikował	danych	podanych	we	wnio-
sku	oraz	załączników.	dalsza	ścieżka	
obsługi	wniosku	będzie	prowadzona	
przez	samorząd	i	to	on	będzie	informo-
wał	o	przyznaniu	świadczenia.	
Ważne!	Wnioski	będzie	można	składać	
bezpłatnie	od	1	kwietnia	2016	r.	jeśli	
wniosek	 zostanie	 złożony	 w	 ciągu	
pierwszych	3	miesięcy	-	tj.	od	1	kwietnia	
2016	do	1	lipca	2016	-	rodzice	dostaną	
wyrównanie	wstecz.	W	kolejnych	mie-
siącach	świadczenie	będzie	wypłacane	
od	miesiąca,	w	którym	rodzice	złożą	
wniosek.	do	programu	będzie	można	
dołączyć	w	dowolnym	momencie.

rokiem kalendarzowym, z które-
go dochody stanowią podstawę 
ustalenia prawa do świadczenia 
wychowawczego, jest rok ka-
lendarzowy 2014 (z uwzględ-
nieniem określonych ustawą 
przepisów o utracie i uzyskaniu 
dochodu).
Ustawa nakłada na beneficjen-
tów świadczenia wychowawcze-
go znacznie mniej obowiązków 
w zakresie dokumentowania 
sytuacji poszczególnych człon-
ków rodziny. Nie będzie potrzeby 
przedkładaniam.in. zaświadczeń 
o wysokości dochodów osiąg-
niętych w 2014 r., czy wysokości 
składek na ubezpieczenie zdro-
wotne. To organ prowadzący 
postepowanie w sprawie usta-
lenia prawa do świadczenia jest 
obowiązany do samodzielnego 
uzyskania stosownych informa-
cji od organów podatkowych lub 
ministra właściwego do spraw fi-
nansów publicznych, organów 
emerytalno-rentowych oraz re-
jestrów publicznych.
Proces ubiegania się o świad-
czenie wychowawcze, obok 
tradycyjnej drogi „papierowej”, 
będzie mógł być realizowany 
– jeśli osoba ubiegająca się taką 
drogę wybierze - także przez in-
ternet, za pośrednictwem por-
talu www.empatia.mpips.gov.pl 
lub za pomocą systemu telein-
formatycznego udostępnionego 
przez ZUS i systemy bankowości 
elektronicznej.
Wszystkie dokumenty, które na-
leży dołączyć do wniosku o przy-
znanie świadczenia wychowaw-
czego będą mogły być złożone 
przez internet - chodzi o takie, 
których obieg możliwy jest w 
postaci elektronicznej, a których 
uwierzytelnienie możliwe jest na 
poziomie wnioskodawcy. Także 
decyzję będzie można otrzymać 
elektronicznie. Uwierzytelnienie 
składanych wniosków i załącza-
nych dokumentów będzie się 
odbywać za pomocą bezpiecz-
nego podpisu elektronicznego 
lub podpisu potwierdzanego 
profilem zaufanym ePUAP lub za 
pomocą mechanizmów przewi-
dzianych przez system PUE ZUS 
oraz systemy bankowości elek-
tronicznej.
Szacuje się, że liczba rodzin wy-
chowujących dzieci, zamieszku-
jących na terenie miasta Tczewa 
wynosi ok. 7075. Po odliczeniu ro-
dziny wychowujących jedno dzie-
cko, których dochód przekracza 
określone w ustawie kryterium 

dochodowe szacuje się, że na tere-
nie miasta Tczewa zamieszkuje ok. 
4000 rodzin kwalifikujących się w 
momencie wejścia w życie ustawy 
do wsparcia w postaci świadcze-
nia wychowawczego, w tym ok. 
2200 rodzin uprawnionych do 
świadczenia wychowawczego 
łącznie na drugie i kolejne dzieci 
oraz ok. 1800 rodzin uprawnio-
nych do świadczenia wychowaw-
czego już na pierwsze dziecko w 
rodzinie. Z szacunków tczewskie-
go MOPS wynika, że w Tczewie 
zamieszkuje ok. 6200 dzieci, na 
które będzie przysługiwało świad-
czenie wychowawcze.
Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Tczewie przygotowuje 
się do wdrożenia i realizacji ww. 
ustawy, dokładając wszelkich sta-
rań, by także osoby pozostające 
w zatrudnieniu miały możliwość 
złożenia wniosku, w dogodnej 
dla nich porze. W celu zapew-
nienia sprawnej obsługi intere-
santów Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej planuje utworzyć do-
datkowe punkty przyjmowania 
interesantów.
Wnioski w sprawie ustalenia 
prawa do świadczenia wy-
chowawczego wynikającego z 
Rządowego Programu Rodzina 
500 Plus będzie można składać 
począwszy od 1 kwietnia 2016 
r. drogą elektroniczną za pośred-
nictwem portalu www.empatia.
mpips.gov.pl lub w wersji papie-
rowej w wyznaczonych punktach 
obsługi klienta:
w siedzibie MoPS w tczewie, 
przy ul. 1 Maja 8:
• od poniedziałku od środy  

od 9.15 do 15.15
• w czwartki od 10.00 do 17.00
• w piątki od 7.15 do 15.15
w forum inicjatyw Społecz-
nych, przy ul. Łaziennej 5:
• od poniedziałku do piątku  

od 9.00 do 17.00
w Zespole opiekuńczym  
przy ul. Niepodległości 10:
• od poniedziałku do piątku  

od 8.00 do 16.00
Informacje o liczbie punktów 
obsługi klienta oraz godzinach 
ich urzędowania będą na bieżąco 
aktualizowane na stronie interne-
towej Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Tczewie www.
mops.tczew.pl oraz na portalu 
www.wrotatczewa.pl
(informacja przekazana przez 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Tczewie)

Według szacunków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ok. 4 tys. tczewskich rodzin (ok. 6200 dzieci) 
kwalifikuje się do otrzymania wsparcia w ramach Programu 500 plus.
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Uroczystości rozpoczęły się obok 
tablicy pamiątkowej przy Miej-
skiej Bibliotece Publicznej – bu-
dynku, gdzie w okresie stalinow-
skim mieścił się sąd i areszt. Tam 
odbyła się krótka inscenizacja 
przypominająca Apel Poległych. 
Pod tablicą złożono kwiaty i zapa-
lono znicze. Następnie uczestnicy 
uroczystości przeszli obok Ronda 
Żołnierzy Wyklętych. Zgodnie z 
uchwałą podjętą w 2014 r. przez 
Radę Miejską w Tczewie - nazwę 
tę nosi rondo w pobliżu wieży 
ciśnień.
O godz. 12.00 rozpoczęły się 
uroczystości w Parku Miejskim, 
przy Pomniku Ofiar Stalinizmu. 
Uczestniczyli w nich przedstawi-
ciele samorządu miasta i powia-
tu, instytucji, harcerze, młodzież 
szkolna, kombatanci, mieszkań-
cy Tczewa. Do Tczewa przybyła 
również eurodeputowana Anna 
fotyga.
O Żołnierzach Wyklętych oraz hi-
storii tego stosunkowo nowego 
święta (ustanowione zostało w 
2011 r.) przypomniał Krzysztof 
Korda, prowadzący uroczystość. 
– Jak napisano w ustawie – to 
święto jest wyrazem hołdu dla 
żołnierzy drugiej konspiracji za 
świadectwo męstwa, niezłomnej 
postawy patriotycznej i przywią-
zania do tradycji patriotycznych, 
za krew przelaną w obronie 
Ojczyzny. Narodowy Dzień Pa-

17 marca br. odbyły się wybory do 
Tczewskiej Rady Działalności Po-
żytku Publicznego na lata 2016–
2019. Wyłoniono 8 przedstawicieli 
organizacji pozarządowych. 
Rada jest organem konsultacyj-
nym i opiniodawczym. Do jej 
zadań należy w szczególności: 
opiniowanie projektów strate-
gii rozwoju miasta Tczewa, pro-
jektów uchwał i aktów prawa 
miejscowego dotyczących sfery 
zadań publicznych, wyrażanie 
opinii w sprawach dotyczących 
funkcjonowania organizacji po-
zarządowych, udzielanie pomocy 
i wyrażanie opinii w przypadku 
sporów między organami admi-
nistracji publicznej a organiza-
cjami pozarządowymi, wyrażanie 
opinii w sprawach dotyczących 
zadań publicznych.

Kadencja Rady trwa 3 lata i koń-
czy się w dniu powołania przez 

Prezydenta nowego składu Rady. 
W skład Rady wchodzi:
– 2 przedstawicieli Rady Miejskiej 
w Tczewie, wskazanych przez 
Radę Miejską;
– 6 przedstawicieli Prezydenta 
Miasta Tczewa, wskazanych przez 
Prezydenta;
– 8 przedstawicieli organizacji 
pozarządowych.

Podmiotami uprawnionymi do 
zgłaszania kandydatów do Tczew-
skiej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego oraz delegatów do 
oddania w imieniu organizacji 
głosu są organizacje pozarządo-
we działające na terenie Tczewa.

Każda organizacja mogła zgłosić 
jednego kandydata, wskazując 
obszar działalności pożytku pub-
licznego: 
– pomoc społeczna i ochrona 
zdrowia
– kultura fizyczna, sport i tury-
styka

– kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego, rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnych
– przeciwdziałanie patologiom 
społecznym.

Wyboru składu Rady dokonali de-
legaci upoważnieni przez organi-
zacje, w głosowaniu tajnym.

Wyłonieni w wyborach kandyda-
ci, którzy otrzymali największą 
liczbę głosów i wejdą w skład 
Rady:
1.pomoc społeczna i ochrona 
zdrowia
– Ewa dzierżanowska–Wasie-
lewska (Stowarzyszenie „Wspól-
nie dzieciom”)
– tomasz Kajzer (Stowarzysze-
nie Gospodarcze Kociewie)
2. kultura fizyczna, sport i tury-
styka
– Eugeniusz Markowicz (Mię-
dzyszkolny Klub Sportowy „Sam-
bor” Tczew)
– jacek Prętki (Kolejowy Klub 

mięci „Żołnierzy Wyklętych” to 
także wyraz hołdu licznym spo-
łecznościom lokalnym, których 
patriotyzm i stała gotowość ofiar 
na rzecz idei niepodległościowej 
pozwoliły na kontynuację oporu 
na długie lata – powiedział K. 
Korda.
Inicjatywę ustawodawczą w 
zakresie uchwalenia nowego 
święta podjął w 2010 roku pre-
zydent Lech Kaczyński, a ustawę 
podpisał prezydent Bronisław 
Komorowski.
O potrzebie uhonorowania Żoł-
nierzy Wyklętych mówili również 

Edmund Pek, przewodniczący 
Konwentu Organizacji Komba-
tanckich oraz jakub Kruszyński, 
przewodniczący Młodzieżowej 
Rady Miasta Tczewa. – Dzisiejsze-
go dnia po raz szósty w historii 
wolnej Polski obchodzimy Na-
rodowy Dzień Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych. Zbieramy się tutaj, 
by oddać należny im hołd, cześć 
i szacunek. Żołnierze Wyklęci 
zasługują na pamięć, ponieważ 
po wypędzeniu Niemców posta-
nowili dalej walczyć o niepodle-
głość Polski przeciw sowietom 
i ich poplecznikom. Płacili za to 
najwyższą cenę, cenę własnego 

Sportowy „Unia”)
3. kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego, rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnych
– damian Kullas (Oddział Ko-
ciewski Zrzeszenia Kaszubsko–
Pomorskiego w Tczewie)
– Krystyna jakubanes (Związek 
Mniejszości Niemieckiej)
4. przeciwdziałanie patologiom 
społecznym:
– Andrzej Netkowski (Stowarzy-
szenie Tczewski Klub Abstynenta 
„Sambor”)
– dorota Mirotta (Stowarzysze-
nie Chrześcijańskie „Obfitość”).

Pozostali członkowie Rady (przed-
stawiciele Rady Miejskiej oraz pre-
zydenta miasta zostaną powołani 
w ciągu dwóch tygodni).

Więcej informacji na temat zasad 
funkcjonowania Rady znajduje 
w uchwale nr XIV/106/2015 Rady 
Miejskiej w Tczewie z 22.12.2015 r.

UcZcILIŚMy ŻOŁNIERZy WyKLęTycH
Mieszkańcy Tczewa uczestniczyli w 
uroczystościach patriotyczno-reli-
gijnych zorganizowanych 1 marca 
w hołdzie Żołnierzom Wyklętym. 

życia – powiedział j. Kruszyń-
ski.
Za Żołnierzy Wyklętych modlił 
się, wraz z zebranymi na uroczy-
stości, ks. prałat Piotr Wysga.
Pod Pomnikiem Ofiar Stalinizmu 
złożono kwiaty i zapalono znicze.
Za udział w uroczystości podzię-
kował prezydent Tczewa Miro-
sław Pobłocki. Organizatorem 
uroczystości był Urząd Miejski w 
Tczewie we współpracy ze Sto-
warzyszeniem „Zawsze Solidarni” 
i Klubem „Gazety Polskiej”.

M.M.

wyboRy do Rady oRganizacji PożytKu PubLicznego
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Bezpieczeństwo

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

STRA Ż MIE JSKA  
W TcZEWIE

W lutym 2016 r. tczewska 
straż miejska odnotowa-

ła 1030 interwencji, w tym 371 
zgłoszonych przez mieszkańców 
i przedstawicieli instytucji, 222 
– od operatorów monitoringu, 
144 zgłoszone przez dyżurnych 
Komendy Powiatowej Policji w 
Tczewie oraz 297 – to interwencje 
własne strażników.
• Przewieziono 28 osób z upo-
jeniem alkoholowym: 16 do Po-
gotowia Socjalnego w Elblągu, 
5 – do miejsca zamieszkania, 6 
– do ogrzewalni w Tczewie, do 
ośrodka dla bezdomnych w Mal-
borku.
• Przeprowadzono 93 wspólne 
patrole z funkcjonariuszami KPP.
• Dzielnicowi strażnicy miejscy 
działający na osiedlach Sucho-
strzygi i Bajkowym podjęli 22 
interwencje własne oraz 20 
zleconych (przez administracje 
osiedli, dyżurnych SM, miesz-
kańców), nałożyli 11 mandatów 
karnych na łączną kwotę 800 zł. 
Wystawiono też 3 wezwania dla 
sprawców wykroczeń, 13 osób 
pouczono.

STRAŻ MIEJSKA W LUTyM 
Na terenie Os. Garnuszewskie-
go i Zatorza dzielnicowi podjęli 
5 interwencji własnych oraz 39 
zleconych, nałożyli 7 mandatów 
karnych na łącznie 1850 zł, wy-
stawili 8 wezwań dla sprawcy wy-
kroczenia oraz 2 osoby pouczyli. 
Na terenie Starego Miasta i Czy-
żykowa dzielnicowi podjęli 28 
interwencji własnych oraz 88 
zleconych, nałożyli 20 manda-
tów karnych na łącznie 1450 zł, 
wystawili 29 wezwań dla spraw-
ców wykroczeń oraz 8 osób po-
uczyli. 
Interwencje dzielnicowych do-
tyczą głównie spraw porządko-
wych, spożywania alkoholu w 
miejscach publicznych, wykro-
czeń drogowych.
• Osadzeni z Aresztu Śledczego 
w Starogardzie Gd. wykonując 
prace porządkowe na terenie 
Tczewa zebrali 234 worki śmieci 
(po 120 l każdy). Zebrano m.in. 
śmieci po osobach bezdomnych: 
koce, plastiki, starą odzież, garnki, 
poduszki oraz odpady wielkoga-
barytowe (łącznie 2,5 przyczepy 
odpadów).

• Do Komendy Powiatowej Poli-
cji przekazano materiały z mo-
nitoringu dotyczące: zaginięcia 
osoby (2, 23.02), kradzieży mienia 
(8.02, 26.02), kradzieży pojazdu 
(22.02), nietrzeźwego kierujące-
go (9.02), pożaru (19, 22, 23.02), 
kolizji drogowej (25.02).
• Wspólnie z funkcjonariuszami 
KPP przeprowadzono działania 
pn. „Niechronieni uczestnicy ru-
chu drogowego” . Wystawiono 
14 mandatów karnych.
• Przeprowadzono działania 
dotyczące egzekwowania od 
właścicieli psów niezgodnego 
z przepisami wyprowadzania 
czworonogów i sprzątania po 
nich. Przeprowadzono 44 inter-
wencje. Nałożono 5 mandatów 
karnych (łącznie 350 zł) za nie-
zgodne z przepisami wyprowa-
dzanie psów oraz 2 mandaty 
(łącznie 100 zł) za niesprzątanie 
po psach, pouczono 8 osób. 6-
krotnie zgłoszono do schroniska 
informację o psach bez opieki.

M.M.

	 WKu	szuka	rodziców	żołnierzy
urząd	Miejski	w	Tczewie	informuje,	że	
Wojskowy	Komendant	uzupełnień	w	
Malborku,	zwrócił	się	z	prośbą	o	spo-
rządzenie	wykazu	rodziców,	których	
wiele	dzieci	pełni	lub	pełniło	czynną	
lub	zawodową	służbę	wojskową.
na	podstawie	Rozporządzenia	Ministra	
obrony	narodowej	z	dnia	19	kwietnia	
1991	r.	w	sprawie	zasad	i	trybu	nadawa-
nia	medalu	,,	Za	Zasługi	dla	obronności	
Kraju	”	oraz	wzoru	odznaki	tego	meda-
lu	i	sposobu	jego	noszenia.	(dz.	u	.	nr		
39	poz.	170),	medal	może	być	nadany	
w	 celu	 okazania	 wysokiego	 uznania	
rodzicom,	którzy	wychowali	dzieci	na	
wzorowych	i	ofiarnych	żołnierzy:
1.	złoty	medal	–	rodzicom,	których	co	
najmniej	pięcioro	dzieci	pełni	lub	pełniło	
nienagannie	czynną	służbę	wojskową	
albo	co	najmniej	troje	dzieci	pełni	lub	
pełniło	zawodową	służbę	wojskową,
2.	srebrny	medal	–	rodzicom,	których	
troje	lub	czworo	dzieci	pełni	lub	pełniło	
nienagannie	czynną	służbę	wojskową.
W	związku	z	tym,	tut.	urząd	prosi	osoby,	
które	spełniają	powyższe	warunki	o	zgło-
szenie	się	do	Wydziału	Spraw	obywatel-
skich	urzędu	Miejskiego	w	Tczewie	–	bu-
dynek	przy	ul.	30	Stycznia	1	pok.	6	lub	7,	
lub	zgłoszenie	telefoniczne	tel.	/58/	56-23-
953;	lub	/58/	77-59-347	do	05.04.2016	r.,	
w	godzinach	pracy	urzędu	tj.,	7.30-15.30,	
w	czwartki	od	7.30	do	17.00	i	podanie	
następujących	informacji:
1.	imię	i	nazwisko,	imię	ojca,	data	uro-
dzenia-dotyczy	rodziców,
2.	adres	zamieszkania-dotyczy	rodziców,
3.	obecna	podległość	do	Wojskowej	
Komendy	uzupełnień-dotyczy	dzieci,
4.	 imiona	 dzieci,	 PESEl,	 nazwa	 lub	
numer	jednostki	Wojskowej,	w	której	
pełnili	lub	pełnią	służbę,	nazwa	stano-
wiska,	rodzaj	służby.

	 odbiór	odpadów	po	świętach
W	związku	ze	Świętami	Wielkiej	nocy	
zmienia	 się	 harmonogram	 odbioru	
odpadów:
odpady	komunalne	odbierane:	
28.03	–	odebrane	zostaną	29.03
29.03	–	odebrane	zostaną	30.03
30.03	–	odebrane	zostaną	31.03
31.03	–	odebrane	zostaną	1.04
1.04	–	odebrane	zostaną	2.04
odpady	selektywne	tj.	plastik	maku-
latura,	szkło:
28.03	–	odebrane	zostaną	29.03
odpady	komunalne	(popiół	z	gospo-
darstw	domowych)	odbierane:
28.03	–	odebrane	zostaną	29.03.

Uczniowie IV klas Szkoły Podsta-
wowej nr 10 w Tczewie odwiedzili 
Strażników Miejskich w centrum 
Monitoringu. 
Spotkanie, w ramach dni profilak-
tyki z zakresu przeciwdziałania 
agresji i przemocy, odbyło się 9 
marca.
– Dzieci miały okazję zobaczyć 
jak na żywo działają kamery – 
mówi Monika fabich ze Straży 
Miejskiej w Tczewie. – Ogromne 
wrażenie na zwiedzających zro-
biła duża ilość telewizorów i 
możliwość „podglądania” tego, 
co dzieje się w różnych dzielni-
cach Tczewa. Uczniowie zoba-
czyli obrazy z kamer statycznych 
w różnych punktach miasta, w 
szczególności Starego Miasta. 
Podczas zwiedzania funkcjona-
riusz podkreślił , że obraz z mo-
nitoringu obserwują specjalnie 
przeszkoleni do tego pracowni-
cy. Obserwacje prowadzone są 
przez 24 godziny na dobę, 7 dni 
w tygodniu. Pracujący w Cen-
trum operator na bieżąco infor-

uczniowie w centRuM MonitoRingu

muje dyżurnego Straży Miejskiej 
o zdarzeniach wymagających 
interwencji. Dzięki miejskiemu 
monitoringowi łatwiej koordy-
nować działania służb publicz-
nych, a także rejestrować zda-
rzenia takie jak wypadki, kolizje, 
bójki, zniszczenia mienia, nie 
mówiąc już o poważnych prze-
stępstwach. Monitoring wizyjny 
jest ważnym elementem systemu 
bezpieczeństwa miasta. Kamery 

są wykorzystywane nie tylko do 
bieżącego monitorowania zagro-
żeń i wykrywania przestępstw 
oraz wykroczeń, ale również 
spełniają inne, nie mniej ważne 
funkcje. Działają prewencyjne i 
odstraszają potencjalnych spraw-
ców od popełnienia zarówno 
przestępstw jak i wykroczeń.

(informacja i zdjęcie:  
Straż miejSka w tczewie)
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Ryszard Karczykowski, który w 
tym roku obchodzi również 55-
lecie pracy zawodowej, przyje-
chał do Tczewa specjalnie na tę 
uroczystość. Obok znamienitego 
gościa na galę przybyli przedsta-
wiciele władz lokalnych, dyrekto-
rzy pomorskich instytucji kultury, 
sekretarz stanu w Ministerstwie 
Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go – jarosław Sellin, rodzina i 
przyjaciele wybitnego śpiewaka, 
artyści, tczewianie na co dzień 
uczestniczący w życiu Centrum. 
Od progu witała ich piosenka z 
czołówki znanego serialu „Czter-
dzieści lat minęło”.
– Piosenka ta doskonale opisu-
je tempo przemian tczewskie-
go CKiS – stwierdził Krystian 
Nehrebecki, dyrektor placówki. 
– Przez te czterdzieści lat zmieni-
ło się wiele, począwszy od nazwy 
instytucji i jej siedziby, poprzez 
oczekiwania uczestników zajęć 
i widzów, na ofercie edukacji 
artystycznej, repertuarze i wizji 
działania instytucji kończąc. Nie-
zmienna pozostała tylko chęć 
obcowania z kulturą, potrzeba 
jej tworzenia.
Punktem kulminacyjnym impre-
zy było odsłonięcie przez prezy-
denta miasta Mirosława Pobło-
ckiego tablicy upamiętniającej 
wydarzenie.
Uroczystości towarzyszyły nie-
zwykłe atrakcje artystyczne w 
wykonaniu dzieci i młodzie-

cENTRUM KULTURy I SZTUKI W TcZEWIE 
ŚWIęTUJE 40-LEcIE ISTNIENIA
Jubileuszowe obchody rozpoczęły 
się w sobotę 19 marca uroczystą 
galą, podczas której sali wido-
wiskowej nadano imię Ryszarda 
Karczykowskiego, światowej sła-
wy tenora rodem z Tczewa.

ży uczęszczających na zajęcia 
edukacji kulturalnej w CKiS. Za-
tańczyli dla nas młodzi adepci 
sztuki baletowej. Obejrzeliśmy 
filmy – dokumentalny z udziałem 
słynnego śpiewaka i animowany 
o sztuce opery – zrealizowane 
przez członków sekcji filmowej. 
Posłuchaliśmy utworu na forte-
pian specjalnie skomponowane-
go na tę okazję z linią melodycz-
ną największych arii operowych 
wyśpiewanych przez mistrza. 
Zaśpiewały chóry: Passionatka, 
Passionata, Echo oraz Łukasz 
Wroński, uczeń profesora Kar-
czykowskiego. W finale znamie-
nity gość, Honorowy Obywatel 

Miasta Tczewa, został mianowany 
królem tenorów, a cała sala od-
śpiewała „Sto lat” przy akompa-
niamencie Harcerskiej Orkiestry 
Dętej pod batutą Magdaleny 
Kubickiej-Netki.

– Zaczynałem w chórach ama-
torskich tu w Tczewie, dlatego 
zachęcam wszystkich, a w szcze-
gólności młodzież do udziału w 
życiu kulturalnym miasta – po-
wiedział Ryszard Karczykowski 
po obejrzeniu występów uta-
lentowanych młodych artystów 
na scenie. – Dostrzegam w was 
ogromny potencjał.

Warunki, jakie oferuje Centrum 

Kultury i Sztuki w Tczewie są ku 
temu coraz bardziej sprzyjające. 
Zmodernizowana sala widowi-
skowa to nie wszystko, powstały 
nowe – do tańca towarzyskiego, 
tańca nowoczesnego i profesjo-
nalna sala baletowa. Nowością 
są pracownie filmu fabularnego 
i animacji, rakietowa i astro-
nomiczna. Zainwestowano w 
sprzęt akustyczno-oświetlenio-
wy. Planowane jest otwarcie sali 
debiutów muzycznych i studia 
nagrań. Dzięki udogodnieniom i 
różnorodnej ofercie edukacyjnej 
chętnych do udziału w warszta-
tach nie brakuje.

M.Ś.
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Ryszard Karczykowski z przyjemnością wysłuchał uwertury z „Nędzników” w wykonaniu 
Harcerskiej Orkiestry Dętej

Tenor w otoczeniu rodziny… … i z chórem Passionata
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Już po raz piąty Fabryka Sztuk 
zorganizowała inscenizację hi-
storyczną bitwy o tczew z 1807 
roku. W sobotę, 20 lutego prze-
nieśliśmy się do czasów wojen 
napoleońskich z początku XIX 
wieku. Byliśmy świadkami walk 
Wielkiej Armii Napoleona Bona-
parte, w skład której wchodziły 
również polskie oddziały pod 
dowództwem gen. Jana Henry-
ka Dąbrowskiego, wyzwalającej 
Tczew z rąk pruskich. W insceni-
zacji wzięło udział około dwustu 
rekonstruktorów – rekordowa 
jak dotąd liczba. Żołnierze w 
umundurowaniu i uzbrojeniu z 
epoki stoczyli bitwę, zakończoną 
kapitulacją wojsk pruskich. Dra-
maturgię zmagań wojennych 
podkreślały widowiskowe efekty 
pirotechniczne.

Zanim doszło do bitwy, rekon-
struktorzy przemaszerowali z 
Fabryki Sztuk na pl. Hallera. Tam 

WOJSKA NAPOLEOńSKIE ZDOByŁy TcZEW
około dwustu rekonstruktorów walczyło o tczew – odtworzyli bitwę wojsk pru-
skich i napoleońskich z 1807 r. 
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rozbili obozowisko. Tczewianie 
mogli obejrzeć pokaz musztry, 
namiot sztabowy Napoleona, 
gdzie odgrywano scenki histo-
ryczne ( nie bez odniesień do 
współczesności). Najmłodsi mo-
gli wziąć udział w warsztatach 
– uczyli się pisać gęsim piórem, 
kolorować mapy, posługiwać się 
kompasem.

W budynku Fabryki Sztuk przy 
ul. Podmurnej 15 otwarta została 
wystawa fotograficzna Kazimie-
rza Krakowiaka „Rekonstruktorzy 
bitew. Portrety”. W kamienicy 
można też zwiedzać stałą eks-
pozycję „Wielka wojna w małym 
mieście” poświęconą wydarze-
niom z 1807 roku;

Tymczasem na pl. Hallera, pod 
odprawie wojsk, rekonstruktorzy 
udali się w okolice murów obron-
nych – tam, gdzie miało dojść do 
bitwy. Przebieg walk komentował 
Andrzej trzeciak: zajęcie pozycji 
przez wojska, wkroczenie oddzia-
łów woltyżerskich (tyralierów) i 
luźna wymiana ognia z pruskimi 
jegrami, wkroczenie głównych 
sił polskich, regularna potyczka, 
silny ostrzał moździerzowy pro-

wadzony przez Prusaków, wpro-
wadzenie na pole bitwy polskiej 
armaty, silny ostrzał artyleryjski, 
zniszczenie pruskich moździerzy, 
przełamanie pruskiej obrony, 

wycofywanie się w kierunku pl. 
Hallera, a następnie w kierunku 
kościoła farnego oraz kapitulacja 
Prusaków.
Chociaż wynik bitwy był z góry 

ustalony (wygrały wojska napo-
leońskie), to widowisko zgroma-
dziło wielu mieszkańców Tczewa, 
a także przyjezdnych.

M.M.
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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 – średnio 84 
zł miesięcznie

wyżywienie (4 posiłki dziennie) 
– średnio 105 zł miesięcznie

oferta zajęć (w opłacie): język 
angielski, rytmika, tańce, pierw-
sza pomoc przedmedyczna, 
zajęcia logopedyczne

oferta zajęć dodatkowo opła-
canych: karate

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

dyrektor: s. Cecylia Blamowska

godziny otwarcia: 6:00-17:00

liczba miejsc  
w przedszkolu: 160

liczba grup: 6

odpłatność: opłata za każdą 
godzinę powyżej 5 godzin 
bezpłatnych – 1 zł

wyżywienie – 6 zł dziennie

oferta zajęć (w opłacie): język 
angielski, tańce, plastyka, 
rytmika, umuzykalnienie, dla 
starszych grup dodatkowe 
zajęcia ruchowe oraz gry plan-
szowe, terapia pedagogiczna, 
katecheza, okolicznościowe 
inscenizacje

niepubliczne	Przedszkole	
„Czwóreczka”
ul. Saperska 7 

WyBIERAMy PRZEDSZKOLE DLA DZIEcKA
Tczewskie przedszkola prowadzą rekrutację na kolejny rok edukacji 2016/2017.  
Na terenie miasta są 2 przedszkola publiczne i aż 19 niepublicznych . Przedszkolaki 
oprócz podstawowej opieki i wyżywienia, mogą liczyć na zróżnicowaną ofertę zajęć 
dodatkowych. 

58 531-44-79
malgorzataczworeczka@gmail.com

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.chatkapuchatkatczew.pl

dyrektor: Róża Laskowska

godziny otwarcia: 6:00-17:00

liczba miejsc  
w przedszkolu: 150

liczba grup: 5

odpłatność: 350 zł

oferta zajęć (w opłacie):  
język angielski, rytmika, opieka 
logopedyczna, ceramika, religia, 
przedstawienia 

oferta zajęć dodatkowo  
opłacanych: zajęcia taneczne, 
wyjścia do kina

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

dyrektor: Alina Walkowska

godz. otwarcia: 5:45-16:45 
liczba miejsc: 106 
liczba grup: 4 
odpłatność: 350-370 zł

oferta zajęć w opłacie: język 
angielski, rytmika, zajęcia 
sportowe, zajęcia medyczne, 
robotyka, katecheza, terapia 
logopedyczna 

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

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

dyrektor: Weronika Jodłowska

godziny otwarcia: 5:45-16:30

liczba miejsc  
w przedszkolu: 125

liczba grup: 5

odpłatność: 225 zł, dodatkowo 
wyżywienie –105 zł

oferta zajęć (w opłacie): grupy 
anglojęzyczne – całodzienna 
opieka lektora wspomagana 
wolontariuszami z krajów 
anglojęzycznych, opieka logo-
pedyczna, rytmika i umuzykal-
nienie, gimnastyka korekcyjna, 
warsztaty teatralne, cykliczne 
koncerty muzyczne, warsztaty 
plastyczne w „Fabryce Sztuk”, 
wycieczki, warsztaty tema-
tyczne w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej, przedstawienia

oferta zajęć dodatkowo 
opłacanych: taniec, karate, 
basen, przedszkoliada – zajęcia 
ogólnorozwojowe
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niepubliczne	Przedszkole	
„akademia	Krasnoludków”	
ul. Zielona 5 
58 531-03-91
kontakt@krasnoludki-tczew.pl

dyrektor: Ewa Górecka

godziny otwarcia: 6:30-17:00

liczba miejsc  
w przedszkolu: 83

liczba grup: 3

odpłatność: 245 zł, dodatkowo 
wyżywienie – 4,50 zł dziennie

oferta zajęć (w opłacie): 
opieka logopedyczna(diagnoza 
i terapia), religia, język angielski, 
zajęcia plastyczne, taneczno-
rytmiczne, spotkania z teatrem 
i muzyką klasyczną, zajęcia 
umuzykalniające, nauka gry na 
instrumentach perkusyjnych, 
taniec klasyczny i nowoczesny, 
zajęcia relaksacyjne, ruchowe, 
warsztaty teatralne „dziecko 
widzem i aktorem”, udział w 
projekcie „Nowe horyzonty 
edukacji filmowej”, wprowadze-
nia w świat pisma, matematyka 
dziecięca, zajęcia biblioteczne, 
ekologiczne, eksperymenty 
fizyczno-przyrodnicze, warsztaty 
kulinarne, imprezy okolicznoś-
ciowe, wycieczki

niepubliczne	Przedszkole	
„jarzębinka”	
ul. Jarzębinowa 4 
jarzebinka.tcz@gmail.com
jw@mroczkowscy.pl

dyrektor: 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):  
język angielski, rytmika, nauka 
tańca, gimnastyka profilaktycz-

no-korekcyjna, terapia logope-
dyczna, opieka lekarza pediatry

Przedszkole	niepubliczne		
„Siedem	darów”
ul. Kościuszki 18
58 777-68-08
www.siedemdarow.pl 

dyrektor: 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 filmowa w przedszkolnej 
sali kinowej, język angielski, 
rytmika, tańce, warsztaty muzyki 
etnicznej, warsztaty ceramicz-
ne, plastyka, warsztaty muzyki 
etnicznej, warsztaty kulinarne z 
nauką zdrowego żywienia, na-
uka jazdy na rowerze, spotkania 
muzyczne, przedstawienia 

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

dyrektor: Emilia Kloska

godziny otwarcia: 6:00-18:00

liczba miejsc  
w przedszkolu: 30

liczba grup: 2

odpłatność: 350 zł

oferta zajęć (w opłacie): zajęcia 
programowe, gry i zabawy 
dydaktyczne, język angiel-
ski, język hiszpański, zajęcia 
rytmiczno-muzyczne w języku 
polskim i angielskim, karate, 
zajęcia artystyczne, profilaktyka 
logopedyczna (w tym bezpłat-
na diagnoza logopedyczna), 
religia,  wyjścia do Fabryki Sztuk, 
wyjścia na projekcje filmowe w 
CKiS, raz w miesiacu teatrzyki, 
wizyty ciekawych gości, wyjazdy 
integracyjne, wycieczki, piknik, 
zajęcia wakacyjne.

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, 
taniec

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

www.teczowe.edu.pl

dyrektor:  
Lidia Kwietniewska-Cabaj

godziny otwarcia: 6:30-17:00

liczba miejsc  
w przedszkolu: 65

liczba grup: 3 
odpłatność: 330 zł z wyżywie-
niem

oferta zajęć (w opłacie): 
język angielski, język francuski, 
rytmika, taniec, gimnastyka ko-
rekcyjna, basen, religia, terapia 
logopedyczna, pomoc psycho-
logiczna 

oferta zajęć dodatkowo opła-
canych: kurs języka angielskie-
go, karate, gimnastyka arty-
styczna z elementami baletu, 
gimnastyka korekcyjna

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: 100

liczba grup: 4

odpłatność: 365 zł

oferta zajęć (w opłacie): język 
angielski, zajęcia ruchowe z 
elementami yogi, opieka logo-
pedyczna, warsztaty plastyczne, 
umuzykalniające, korekcyjno-
kompensacyjne

oferta zajęć dodatkowo opła-
canych: warsztaty plastyczne, 
zajęcia taneczne – zumba, 
karate, kurs pierwszej pomocy 
przedmedycznej, warsztaty kra-
wieckie, basen, zajęcia ruchowe 
– przedszkoliada

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 fizycznych, zajęcia relak-
sacyjne lub bajkoterapia, karate, 
język rosyjski, dziecięca szkółka 
tańca, język angielski, opieka 
logopedy, psychologa, terapia 
pedagogiczna

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

niepubliczne	Przedszkole	
„Słoneczko”
ul. Sadowa 2a 
500-249-192
przedszkole.sloneczko.tcz@
wp.pl

dyrektor: Małgorzata Kotlenga

godziny otwarcia: 5:30-17:00

liczba miejsc  
w przedszkolu: 25

liczba grup: 1

odpłatność: 150 zł, dodatkowo  
wyżywienie – 8 zł dziennie

oferta zajęć (w opłacie): język 
angielski, śmiechoterapia, 
rytmika, zajęcia logopedyczne, 
drama, taniec, wizyty gości, 
budowanie pozytywnej samo-
oceny

oferta zajęć dodatkowo opła-
canych: karate

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

dyrektor: Marta Zołoteńko, 
Natalia Grosz

godziny otwarcia: 7:00-17:00

liczba miejsc  
w przedszkolu: 30

liczba grup: 2

odpłatność: 400 zł, dodatkowo  
wyżywienie – 8 zł dziennie

oferta zajęć w przedszkolu 
(w opłacie): dydaktyczno-wy-
chowawcze, 2 razy w tygodniu 
język niemiecki oraz język 
angielski, indywidualne zajęcia 
z logopedą raz w tygodniu, 
indywidualne zajęcia z fizjotera-
peutą raz w tygodniu, rytmika, 
zajęcia muzyczno-taneczne, 
autorskie spotkania „Dzieci 
goszczą...”, gimnastyka, dogo-
terapia, indywidualne zajęcia z 
terapeutą Original Play, zajęcia 
animacyjne, bajkoterapia, 
myzykoterapia, plastyka, religia, 
wycieczki, wyjścia do kina i na 
spektakle

oferta zajęć dodatkowo opła-
canych: karate 

niepubliczne	Przedszkole		
„akademia	Przedszkolaka”
ul. Andersena 2F
536-277-737
akademia_przedszkolaka@
interia.eu

dyrektor: Anna Partyka 

godziny otwarcia: 6:00-18:00

liczba miejsc  
w przedszkolu: 25

liczba grup: 2

odpłatność: 150 zł, dodatkowo 
wyżywienie – 8,50 zł dziennie

oferta zajęć w przedszkolu  
(w opłacie):  religia, zajęcia 
dydaktyczne, język angielski, 
rytmika z językiem angielskim, 
bajkoterapia, piaskoterapia, 
taniec, logopeda, psycho-
log, wczesne wspomagania 
rozwoju, kółko matematyczne i 
plastyczne, wycieczki, przedsta-
wienia

niepubliczne	Przedszkole		
„Blue	Kids”
ul.Żwirki 61
536-277-707
akademia_przedszkolaka@
interia.eu

dyrektor: Anna Partyka 

godziny otwarcia: 6:00-18:00

liczba miejsc  
w przedszkolu: 40

liczba grup: 2

odpłatność: 150 zł, dodatkowo
wyżywienie – 8,50 zł dziennie

oferta zajęć w przedszkolu  
(w opłacie): religia, zajęcia 
dydaktyczne, język angielski, 
rytmika z językiem angielskim, 
bajkoterapia, piaskoterapia, 
taniec, logopeda, psycho-
log, wczesne wspomagania 
rozwoju, kółko matematyczne i 
plastyczne, wycieczki, przedsta-
wienia

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

dyrektor: Katarzyna Borkowska

godziny otwarcia: 6:00-17:00

liczba miejsc  
w przedszkolu: 21

liczba grup: 2

odpłatność: 275 zł, dodatkowo
wyżywienie – 7 zł dziennie

oferta zajęć w przedszkolu  
(w opłacie): zajęcia dydaktycz-
ne, rytmika 3 razy w tygodniu, 
język angielski 5 razy w tygo-
dniu, zajęcia taneczne, religia, 
przedstawienia co najmniej raz 
w miesiącu, wizyty w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej, odwiedzi-
ny opiekunów ze zwierzętami

oferta zajęć dodatkowo 
opłacanych: zajęcia sportowe, 
matematyka sensoryczna

niepubliczne	Przedszkole		
„Bajkowe”
ul. Szewczyka Dratewki 3
696-004-108
tczew.bajkowe@gmail.com
www.przedszkole-bajkowe.com

dyrektor: Joanna Brzozowska, 
Alina Gmyrek

godziny otwarcia: 6:00-17:00

liczba miejsc  
w przedszkolu: 120

liczba grup: 4

odpłatność: 450 zł

oferta zajęć w przedszkolu  
(w opłacie): zajęcia dydaktycz-
ne, rytmika 2 razy w tygodniu, 
język angielski, plastyka, opieka 
psychologa i logopedy, warszta-
ty z rodzicami

oferta zajęć dodatkowo opła-
canych: karate, tańce, zajęcia 
sportowe, koszykówka, język 
angielski

INFORMACJE DOTYCZą ROKU 
SZKOLNEGO 2015/2016. 



• ��
Panorama miasta • www.wrotatczewa.pl • www.bip.tczew.pl • Marzec 2016

Gospodarka

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 współfinansowany 
przez Unię Europejską  
z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego  
oraz Gminę Miejską Tczew

26 lutego odbyło się bezpłatne 
szkolenie z prawa pracy. 
Szkolenie oparte było na ak-
tualnych przepisach prawa 
pracy wraz ze zmianami, które 
weszły w życie w 2016 r. Pod-
czas seminarium omówione 
zostały m.in. takie zagadnie-
nia jak:

– umowy o pracę (zawiązywanie 
i rozwiązywanie),

– uprawnienia pracowników 
związane z rodzicielstwem,

– czas pracy.

Nie zabrakło też pytań od uczest-
ników, na które odpowiedzi 
udzielał prowadzący radca praw-
ny Michał Hoffmann.

Przedsiębiorcy, którzy nie mo-
gli skorzystać ze szkolenia mają 
możliwość zasięgnięcia informa-
cji podczas bezpłatnych konsul-

PRAWO PRAcy PO ZMIANAcH…

tacji prawnych. Harmonogram 
konsultacji dostępny jest zawsze 
naszej stronie. Biorąc pod uwa-
gę zainteresowanie tematyką 
prawa pracy oraz liczne sygnały 
po szkoleniu, z prośbą o jego 
powtórzenie, przewidujemy po-

nowienie tematu w najbliższym 
kwartale.

Dziękujemy za udział w naszym 
szkoleniu i zachęcamy do śledze-
nia bieżącej oferty Domu Przed-
siębiorcy.

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. 
z.o.o. zaprasza pomorskich przed-
siębiorców do składania wniosków 
pożyczkowych do ramach projektu 
„Program mikrofinansowania dla 
mikro i małych przedsiębiorstw 
spoza Trójmiasta”. 
Pożyczki do 150.000 z udzielane 
będą na okres nie przekraczający 
3 lat, przy zastosowaniu bardzo 
atrakcyjnej stałej stopy procen-
towej w wysokości 1 proc. w skali 

roku i zerową prowizją. 
Ze środków z pożyczki przedsię-
biorcy będą mogli sfinansować 
w szczególności wydatki inwe-
stycyjne w ramach tzw. „startu w 
biznes” lub na etapie rozwijania 
firmy. Uzyskanie wsparcia w ra-
mach projektu nie wiąże się z do-
datkowymi opłatami. Szczegóły 
dotyczące oferty oraz dokumen-
ty do pobrania znajdują się na 
na stronie internetowej: http://
www.pfp.gda.pl/oferta.html. 

Informacji dot. oferty na bieżąco 
udziela punkt PCI w Domu Przed-
siębiorcy w Tczewie. Zapraszamy 
do kontaktu z Natalią Langowską 
od poniedziałku do środy, od 7.30 
do 15.30, w czwartki od 7.30 do 
17.00, w piątki od 7.30 do 14.00.

Kontakt:
tel. 58 562 34 68
tel. kom. 607 927 167
e-mail: tczew@pci.pomorskie.pl
www.pci.pomorskie.pl

Więcej informacji w Domu 
Przedsiębiorcy w Tczewie,  
w Biurze Wspierania Przed-
siębiorczości, przy ul. Obroń-
ców Westerplatte 3, I piętro, 
pokój 14 lub 16,  
w godzinach pracy urzędu.

inKubatoR  
– biuRo
• Biuro dla twojej firmy,  

z pełnym wyposażeniem  
i mediami za 25 zł od m2

cowoRKing
• Biurko i komputer dla Ciebie, 

adres dla firmy 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 
PomorzaDo sprzedaży w trybie przetargo-

wym przeznaczone zostały cztery 
duże nieruchomości należące do 
Gminy Miejskiej Tczew, położone 
przy ul. czerwonego Kapturka:
– teren niezabudowany o pow. 
5750 m2 (działka nr 98/6, obr. 11). 
Cena wywoławcza to 1 450 000 
zł netto. 

na sprzedaż – duże działki na os. bajkowym
– teren niezabudowany o pow. 
6914 m2 (działka nr 173, obr. 11). 
Cena wywoławcza: 1 600 000 zł 
netto
– teren niezabudowany o pow. 
4306 m2 (działka nr 98/8, obr. 11). 
Cena wywoławcza: 1 060 000 zł 
netto
– teren niezabudowany o pow. 
3598 m2 (działka nr 98/10, obr. 

11). Cena wywoławcza: 940 000 
zł netto.

W miejscowym planie zagospo-
darowania nieruchomości prze-
znaczone są pod działalność 
usługową.

Więcej informacji: www.sip.
tczew.pl lub w Wydz. Gospodarki 
Mieniem Komunalnym UM.

nowa oferta pożyczkowa Powiatowego 
centrum informacyjnego
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Drużyna pojechała w okrojonym 
7 osobowym składzie: kontuzję 
oraz sprawy osobiste zatrzyma-
ły w Tczewie 4 z zawodników. W 
sklad naszej drużyny weszli: Ar-
tur czucha, Krzysztof Bejgro-
wicz, Robert Karnowski, Marek 
czarnecki, Gerard Kneba, Woj-
ciech Sulżycki, Marek Motyl. 
W grupie A zagraliśmy mecze:
– Tczew –Tarnowo Podgórne 2:3 
– Września –Tczew 0:3
– Zarząd Dróg Poznań – Tczew 0:3
W grupie zajęliśmy drugie miejsce, 
co dało nam możliwość gry o brą-
zowy medal – mówi Artur czucha. 

SAMORZąDOWcy ZAGRALI WE WRZEŚNI

Laura Cubi – vocal
Adam Wendt – saksofony tenoro-
wy i sopranowy
Cezary Paciorek – akordeon 
Paweł Zagańczyk – akordeon 
Jarosław Stokowski – kontrabas

Polskie Serce – Hiszpańska Dusza 
– tak zatytułowane są koncerty 
w wykonaniu tego zespołu mu-
zycznego i właśnie ta muzyka jest 
nagrana i umieszczona na naj-
nowszej płycie Adama Wendta 
– „Por la noche”, co w tłumacze-
niu na język polski znaczy– „W 
nocy”. Jest to program napisany 
pod wpływem fascynacji muzyką 
hiszpańską i przy współpracy z 
Laurą Cubi Villena.
Kompozytorem wszystkich 
utworów zawartych na płycie jest 
Adam Wendt, a autorką wszyst-

21 marca na pl. Hallera zaro-
iło się od dzieci. Przywitać 

wiosnę przyszły przedszkolaki, 
podopieczni świetlicy środo-
wiskowo-sąsiedzkiej, ucznio-
wie młodszych klas tczewskich 
szkół podstawowych i dzieci 
pod opieką rodziców. Najmłod-
si pomogli wiceprezydentowi 
Adamowi Urbanowi odsłonić 
figurkę wiosny. Powitaniu nowej 
pory roku towarzyszyły kon-
kursy, występy, okrzyki. Dzieci 
przygotowały też banery i hasła 
na cześć wiosny. Jak zwykle nie 

kich tekstów, oczywiście w języ-
ku hiszpańskim jest Laura Cubi.
Efektem tego wyzwania zarówno 
dla autorów, jak i muzyków towa-
rzyszących jest połączenie najlep-
szych cech muzyki hiszpańskiej i 
naszej rodzimej – polskiej.
Repertuar płyty to 12 autorskich 
kompozycji w brawurowy spo-
sób zagranych i zaśpiewanych.
Laura to rodowita hiszpanka 
mieszkająca na stałe w Valenci w 
Hiszpanii i zakochana w naszym 
kraju – w ludziach, folklorze, kra-
jobrazach i pierogach!  Zajmuje 
się muzyką profesjonalnie. Pro-
wadzi szkołę muzyczną w swoim 
mieście i udziela się jako solistka 
w  licznych klubach muzycznych 
śpiewając zarówno typową mu-
zykę hiszpańską w której zawarte 

są cechy muzyki jej prowincji jak 
i jazz i rhythm’ blues. Jednak naj-
bardziej lubi wszelkie poszukiwa-
nia muzyczne oparte na zbitkach 
różnych kultur.
Adam Wendt jest absolwentem 
wydziału Jazzu i Muzyki Roz-
rywkowej Akademii Muzycznej 
w Katowicach. Dotychczas wziął 
udział w nagraniu około 80 płyt 
(w tym sześć autorskich) nie tylko 
jako saksofonista, ale również jako 

kompozytor i aranżer. Jest zapra-
szany do udziału w nagraniach 
programów radiowych i telewizyj-
nych oraz festiwalach. Jako solista 
i muzyk sesyjny współpracował 
lub nadal współpracuje z jazzową 
czołówką Polski oraz wykonawca-
mi muzyki pop (m.in. K. Prońko, E. 
Bem, G. Ciechowski, L. Szafran, M. 
Szcześniak).
Zespół w koncertował już w wie-
lu miejscach m.in. Toruniu, Elblą-
gu, Gdyni, Olsztynie, Bogatyni, 
Chodzieży a także w Londynie. W 
zeszłym roku Laura Cubi & Adam 
Wendt Acoustic Set występowali 
w Centrum Kultury i Sztuki, gdzie 
dali niezapomniany koncert dla 
pełnej sali.
Jesienią w październiku tego 
roku odbędzie się trasa promo-
cyjna nowej płyty.
Zakontraktowanych jest już kilka 
koncertów w kraju jak i za granicą 
m.in. w Szwecji i w Hiszpanii.

– W meczu o trzecie miejsce spotka-
liśmy się z Ostrzeszowem. W regula-
minowym czasie gry był wynik 2:2. 
W rzutach  lepsi okazali się urzędni-
cy z Ostrzeszowa. Zajęliśmy czwarte 
miejsce, które zawsze boli każdego 
sportowca, jednak dało nam awans 
na Mistrzostwa Polski.
Najlepszym strzelcem turniej zo-
stał Krzysztof Bejgrowicz, który 
zdobył 6 bramek.
W dniach 12–15 maja tczewska 
drużyna samorządowa jedzie na 
jubileuszowe XX  Mistrzostwa 
Polski Samorządowców , które 
odbędą się w Brennej. Pierwszy z lewej – najlepszy strzelec Krzysztof Bejgrowicz

18 marca we Wrześni odbyły się Eliminacje Mistrzostw Polski 
Samorządowców w halowej piłce nożnej. Tczew reprezentowali pra-
cownicy UM oraz jednostek podległych.

NAJMŁODSI PRZyWITALI WIOSNę
zabrakło drobnych upominków 
i słodkości.

Imprezę poprowadziła Małgo-
rzata Kruk z tczewskiej Fabryki 
Sztuk. 

Dziękujemy wszystkim uczest-
nikom i zapraszamy już za trzy 
miesiące – na powitanie lata. 

Figury pór roku umieszczane na 
postumencie wzorowane są na 
figurach wieńczących kamienicę 
przy pl. Hallera 8. 

M.M.

Odsłonięciem figurki symbolizującej nową porę roku rozpoczęła się  
w Tczewie wiosna.

Nowa płyta Adama Wendta
POLSKIE SERcE– HISZPAńSKA DUSZA
Samorząd Miasta Tczewa dofinansował najnowszą płytę tczewskiego 
muzyka Adama Wendta: LAURA cUBI & ADAM WENDT AcOUSTIc SET 
„POR LA NOcHE”.
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Środowisko

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

Tegoroczna akcja „Przygoda z przy-
rodą – ZIMA 2016” zgromadziła 
na zajęciach i innych działaniach 
Pracowni Edukacji Ekologicznej 
ponad 800 uczestników z różnych 
placówek edukacyjnych. Jej hasło 
przewodnie brzmiało: „Przyjaciele 
energii oszczędzają”. 
Podczas zajęć „Pozytywna ener-
gia czy to możliwe?” 693 uczest-
ników wzięło udział w grach dy-
daktycznych, dowiedzieli się oni 
jak chronić powietrze oraz jak 
właściwie gospodarować energią 
we własnych domach. 
Zajęcia aktywnej edukacji ekolo-
gicznej o tematyce przyrodniczej 
pn. „Warchlaczki, szczeniaczki i 
inne młode zwierzaczki”, „Pta-
ki wokół nas”oraz „Nie zawsze 
znany świat węży” odbyły się 
w sumie dla 1013 uczestników. 
W różnych szkołach były reali-
zowane różne tematy, bo często 
terminy się nakładały, a w tym 
roku rodzice zapisali na zimowi-
ska rekordową liczbę dzieci. 
Uczestnicy z 7 szkół podstawo-
wych oraz Świetlicy Środowisko-

XVII Miejski Konkurs Ekologiczny 
w tym roku pod hasłem „Dobry 
klimat dla Tczewa” nawiązywał 
do Planu Gospodarki Niskoemi-
syjnej. W konkursie zorganizo-
wanym przez Pracownię Edukacji 
Ekologicznej Urzędu Miejskiego 
oraz Gimnazjum nr 2 w Tczewie 
wzięli udział uczniowie ze szkół 
podstawowych i gimnazjów. 
Laureaci szkolnych konkursów 
ekologicznych rozwiązywali te-
sty, które miały na celu wyłonie-
nie uczniów o największej wiedzy 
ekologicznej. Test składał się z 30 
pytań, z których ponad połowa 
nawiązywała do aktualnej tema-
tyki konkursu. Wśród pozostałych 
zadań, wiele zawierało proble-
matykę odpadową oraz wpływ 
działań człowieka na stan środo-
wiska naturalnego. 
Uczniowie biorący udział w kon-
kursie wykazali się nie tylko wie-
dzą i umiejętnościami z zakresu 
ekologii, zdobytymi na zajęciach 
lekcyjnych, pozalekcyjnych, zaję-
ciach organizowanych przez Pra-

„Przygoda z przyrodą” – konkursy, gry, wycieczki i spotkania edukacyjne

wej „Oaza” wzięli udział w kon-
kursie plastycznym pod hasłem 
„Przyjaciele energii oszczędza-
ją”. Spośród 885 prac konkur-
sowych poszczególne komisje 
wybrały ponad 150 laureatów. 
Otrzymali oni nagrody rzeczowe. 
Nagrodzone prace trafiły do Pra-
cowni Edukacji Ekologicznej, a w 
niektórych szkołach zorganizo-
wano wystawę pokonkursową.
Dodatkowymi atrakcjami były 
wyjazdy na zajęcia terenowe lub 
edukacyjne (PEE dofinansowała 

przejazd 884 uczestników). W 
ramach tegorocznej akcji dzieci 
wzięły udział w wyjazdach m.in. 
do EDU Parku w Gdańsku, do 
stadniny w Turzu, do Centrum 
Experyment i Centrum Kultury 
Morskiej w Gdyni oraz do Stadni-
ny „Hucułek” w Szczerbięcinie.
Te grupy, które odwiedziły stad-
ninę w Turzu (m.in. ze Szkoły Pod-
stawowej nr 5 i nr 12) miały moż-
liwość bezpośredniego kontaktu 
z żywymi zwierzętami. Odbywała 
się tam jazda konna pod okiem 

instruktora. Dzieci mogły też po-
znać zasady opieki nad zwierzę-
tami, sposób odżywiania i tryb 
życia koni. W czasie przejażdżki 
bryczkami po lesie obserwowały 
tropy zwierząt leśnych oraz okazy 
roślin. Spędzając aktywnie czas 
na świeżym powietrzu, uczest-
nicy akcji „Przygoda z przyrodą” 
uczyli się poszanowania przyro-
dy i obcowania z nią. Atrakcje 
ze zwierzętami w roli głównej 
były również udziałem dzieci z 
SP 11, które pojechały do Szczer-
bięcina. Dzieci z SP 10 w ramach 
naszej akcji wybrały wyjazd do 
Centrum Kultury Morskiej, gdzie 
poszerzyły swoją wiedzę o wo-
dzie. Do EDU Parku w Gdańsku 
na warsztaty chemiczno-fizyczne 
i wystawę interaktywną pojechali 
uczestnicy z SSP 2 i SP 8. A gdyń-
skie Centrum Experyment od-
wiedziły dzieci z SP 7 i Świetlicy 
Środowiskowej „Oaza”. 
Pracownia Edukacji Ekologicznej 
serdecznie dziękuje organizato-
rom zimowego wypoczynku w pla-
cówkach oświatowych za pomysły 
i wspólną realizację uzgodnionych 
propozycji. 

Po raz siedemnasty sprawdzono wiedzę ekologiczną tczewskich uczniów

I MIEJSCE Juliusz Radziszewski  
z kl. 6C – SP 10

nauczyciel:
pani Anna Manuszewska

II MIEJSCE Marta Przytuła  
z kl. 6C – SP 12 

nauczyciel:
pani Agnieszka Huzarek

III MIEJSCE Maciej Knurowski  
z kl. 6E – SP 11 

nauczyciel:
pani Grażyna Tyda 

III MIEJSCE Kacper Pach 
z kl. 5C – SSP 2 

nauczyciel:
pan Marcin Miotke

III MIEJSCE Aleksander Richert  
z kl. 6C – SP 10

nauczyciel:
pani Anna Manuszewska 

I MIEJSCE Weronika Kaczorowska 
z kl.3 C – Gim. Katolickie

nauczyciel:
pani Anna Samulewicz

II MIEJSCE Patrycja Jendrzejewska
z kl. 2E – Gimnazjum nr 3

nauczyciel:
pani Ewa Szwaczka 

III MIEJSCE Hanna Chamska 
z kl. 3D – Gimnazjum nr 3

nauczyciel:
pani Hanna Rynkiewicz

wyróżnie-
nie

Oliwia Boguszewicz 
z kl. 1E – Gimnazjum nr 3

nauczyciel:
pani Hanna Rynkiewicz

wyróżnie-
nie

Maria Kokoć 
z kl. 3C – Gimnazjum nr 1

nauczyciel:
pani Hanna Grabowska

cownię Edukacji Ekologicznej, ale 
także ogólnym oczytaniem doty-
czącym tematyki eliminacji. 
W tym roku ok. 150 uczniów w 
różnych szkołach wystartowa-
ło w szkolnych eliminacjach do 
naszego konkursu. Do etapu 
miejskiego zakwalifikowało się 
21 gimnazjalistów i 26 uczniów 
szkół podstawowych. 
Dodatkową zachętą do dalszego 
zgłębiania wiedzy ekologicznej 
przez laureatów konkursów co-
rocznie są atrakcyjne nagrody 
– niespodzianki, inne w każdej edy-
cji. Miejski Konkurs Ekologiczny od 
lat jest jednym z najważniejszym 
wydarzeń edukacyjnych od począt-
ku istnienia PEE, a jego celem jest 
popularyzacja wiedzy ekologicznej 
i promocja zachowań przynoszą-
cych korzyści środowisku – w tym 
oczywiście selektywnej zbiórki i 
odzyskiwania surowców. 
Urząd Miejski w Tczewie serdecz-
nie gratuluje wiedzy wszystkim 
uczestnikom oraz ich opieku-
nom. 

AnnA Peichert/Pee

W grupie uczniów reprezentujących gimnazja przyznano 
następujące miejsca:  

Komisja konkursowa stwierdziła, że największą wiedzą spośród 
uczniów szkół podstawowych wykazali się:
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Tradycje tczewskiej jednostki 
sięgają okresu wojny polsko-bol-
szewickiej w 1920 roku, kiedy to 
jeszcze w barwach 3. Batalionu 
65. Pułku Piechoty stacjonował 
w Starogardzie [Gdańskim]. Do 
Tczewa żołnierze 3. Batalionu, 
jako miejsca swojego stałego sta-
cjonowania, przenieśli się 1 mar-
ca 1926 roku. Zmieniła się wów-
czas nazwa i organizacja owej 
jednostki. Od tamtego czasu był 
to już 2. Batalion Strzelców, który 
został ponadto wyłączony z 65. 
Starogardzkiego Pułku Piechoty.
Mimo że już w 1926 roku batalion 
formalnie powstał, to dopiero 
cztery lata później, 6 marca 1930 
roku, kadra przeniosła się ze Sta-
rogardu do Tczewa. Siedzibą ich 
stał się nowo wybudowany do 
tego celu gmach koszar przy dzi-
siejszej ulicy Wojska Polskiego. 
Jedną z największych chlubnych 
kart z historii Batalionu w okresie 
międzywojennym była warta ho-
norowa przy trumnie marszałka 
Piłsudskiego w 1935 roku. Skła-
dała się ona z kpt. Kazimierza Ry-
bickiego, który dowodził wartą, z 
tzw. rozprowadzającego st. sierż. 
Mariana Pelca, a także z czterech 
strzelców, którymi byli: Edmund 
Zaremba, Mikołaj Rodiuk, Bro-
nisław Jażdżewski i Mieczysław 
Mróz. Batalion dość długo mu-
siał czekać na swój sztandar, gdyż 
otrzymał go dopiero 19 czerwca 
1938 roku podczas uroczystości 
na lotnisku w Toruniu. Wręczył go 
sam marszałek Edward Śmigły-
Rydz. Jednak już od 1926 roku 
ludność Tczewa zbierała środki 
na ufundowanie sztandaru. 

2. BATALION STRZELcóW W TcZEWIE

Najważniejszym zadaniem 
tczewskich żołnierzy była obro-
na samego Tczewa oraz najbar-
dziej strategicznego obiektu w 
regionie, a więc mostów przez 
Wisłę. Obrona ta, jak się okazało, 
wymagała wysadzenia mostów, 
do którego przygotowano się już 
w czerwcu 1939 roku. Nie było to 
jednak dzieło żołnierzy 2. Batalio-
nu, lecz saperów z Torunia.
Obecność wojska w mieście mia-
ła także wymiar społeczny. Sku-

piało się wokół koszar dość bujne 
życie towarzyskie, czy kulturalne. 
Drugi Batalion Strzelców miał też 
własną orkiestrę, której kapelmi-
strzem był Jan Kubicki. 
W przedwojennych gazetach 
można znaleźć sporo informacji o 
życiu jednostki. Wystarczy wspo-
mnieć choćby obchody Święta 
Żołnierza Polskiego. W ostat-
nim roku niepodległej Polski, 
15 sierpnia 1939 roku, program 
obchodów był bardzo rozbudo-

wany. Tradycyjnie rozpoczęto od 
mszy świętej w tczewskiej Farze 
o godz. 10.00. Następnie o godz. 
15.00 odbył się festyn żołnierski 
w strzelnicy Bractwa Kurkowego. 
Zorganizowano różne zawody i 
konkursy, za które później wrę-
czano nagrody. Dla miejscowej 
społeczności żołnierze mieli na 
tyle wysokie poważanie, że or-
ganizowano dla nich zbiórki 
upominków. Do takowych zali-
czano wszystko, co dla każdego 
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Legitymacja kaprala Jana 
Jeżewskiego (obok)

Kurs podoficerski 2. Batalionu 
Strzelców – pożegnanie (powyżej)

żołnierza praktyczne: papierosy, 
ciastka, owoce, wędliny, lampki 
elektryczne, nożyki, przybory do 
szycia, chustki do nosa, czy inne 
drobiazgi. Na uwagę zasługuje 
także wydarzenie z 6 czerw-
ca 1939 roku, kiedy to Katoli-
ckie Stowarzyszenie Młodzieży 
podczas zjazdu okręgowego w 
Tczewie przekazało miejscowej 
jednostce ufundowane przez 
własne składki 20 karabinów. Od-
były się przy tej okazji wspólne 
defilady wojska i członków KSM, 
przystrajano miasto, budowano 
ołtarze na ulicach, śpiewano pieś-
ni patriotyczne, grała orkiestra, 
przemawiali oficjele, a także od-
prawiono nabożeństwo. Udział 
wzięła duża liczba mieszkańców, 
a samo przekazanie broni miało 
iście świąteczną oprawę. Wszyst-
ko to ukazywało przywiązanie 
społeczeństwa do patriotyzmu, 
a także dbanie o wspólne dobro, 
jakim był 2. Batalion Strzelców 
w Tczewie.

JAkub MAłecki/FAbrykA Sztuk

Na podstawie:
Ickiewicz Kazimierz, „Z kart historii 

Tczewa okresu międzywojenne-
go. Szkice historyczne”, Pelplin-
Tczew 2005.

„Goniec Pomorski” z 6.06.1939 r. i z 
13.08.1939 r.

Fabryka	Sztuk	zaprasza	na	wystawę	
„20	lat	wolności.	Tczew	1920-1939”	
pod	Honorowym	Patronatem	Prezy-
denta	RP	andrzeja	dudy.
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Wydarzenia

dyŻURy W SPRAWiE SKARG i WNioSKÓW MiESZKAŃcÓW

MiroSłAw Pobłocki, prezydent Tczewa, przyjmuje interesantów 
– w czwartki w godz. 15.00–17.00; 

zastępcy prezydenta Tczewa – AdAM urbAn – w czwartki w godz. 15.00–17.00,
AdAM burczyk – w poniedziałki w godz. 14.00–15.30.

SHoRT	WaVES	FESTiVal	2016
2 kwietnia (sobota) godz. 16:00 
„Stary Człowiek i może” 
oraz „Krajowa siódemka” 
Wstęp wolny 

WSZySTKo	PRZEZ	judaSZa		
–	komedia	kryminalna
9 kwietnia (sobota) godz. 19:00 
Występują: Anna Korcz, Alicja 
Kwiatkowska, Maciej Damięcki, 
Artur Dziurman 
Bilety: dół sali: 70 zł, góra sali: 60 zł

uCZEŃ-MiSTRZ	
– koncert uczestników warszta-
tów gitarowych i instruktorów

10 kwietnia (niedziela) godz. 16:00 
Wstęp wolny

The Metropolitan Opera: Live In 
Hd, Premiera Sezonu 2015-16: 

RoBERT	dEVEREuX	donizetti
16 kwietnia (sobota) godz. 18:55 
Bilety: normalny: 40 zł,  
ulgowy: 35 zł

CZERWony	KaPTuREK	
– spektakl dla dzieci od lat 3 
Wykonawca:  
Teatr Lalki Tęcza ze Słupska

17 kwietnia (niedziela)  
godz. 16:00 
18 kwietnia (poniedziałek) 
godz. 09:00 i 11:00 
Bilety: 10 zł

SinglE	Po	jaPoŃSKu	–	komedia
Występują: Anna Mucha, Kata-
rzyna Maciąg, Wojtek Medyński, 
Lesław Żurek 
Reżyseria: Olaf Lubaszenko

23 kwietnia (sobota) godz. 16:00  
Bilety: 80 zł

RÓŻnE	STRony	ŚWiaTa
– zestaw filmów krótkich – po-
ranki filmowe
24 kwietnia (niedziela) godz. 11:00 
Bilety: 5 zł

The Metropolitan Opera: Live In 
Hd, Premiera Sezonu 2015-16: 

ElEKTa	Strauss
30 kwietnia (sobota) godz. 18:55
Bilety: normalny: 40 zł, ulgowy: 
35 zł

Kwiecień w cKis
30 marca o godz. 19.00 w centrum 
Kultury i Sztuki odbędzie się pre-
miera filmu „Orinoko”. Wśród 
twórców filmu są tczewianie. 
Wstęp bezpłatny.
Premiera filmu „Orinoko” odbyła 
się niedawno w Warszawie. Zdję-
cia do filmu powstawały w Tcze-
wie oraz w Gdańsku. Do zdjęć 
wykorzystano m.in. opuszczo-
ny budynek na terenie dawnej 
jednostki wojskowej oraz cmen-
tarz wraz z kapliczką na ulicy 30  
Stycznia. Symbolicznie pojawia 
się również Most Tczewski.

W rolach głównych udział wzięli 
tczewianie: Błażej Szalkowski 
oraz Krystian ostrowski. W po-
zostałych rolach występują Pau-
lina Zając – Gdańsk, Marek os-
trowski – Tczew oraz Wojciech 
dąbrowski – Tczew. Autorem 
filmu jest Piotr Stolc – Tczew.

Fabryka Sztuk w Tczewie i Muze-
um w Tykocinie Oddział Muzeum 
Podlaskiego w Białymstoku za-
praszają na wystawę „Kamienne 
świadectwo”, której wernisaż 
odbędzie się 30 marca 2016 roku 
o godz. 10.00 w siedzibie Fabryki 
Sztuk przy ul. 30 Stycznia 4. 
Po uroczystym otwarciu zostanie 
wyświetlony film dokumentalny 
„Echo” w reżyserii Karola Kaliste-
go. Ekspozycję można zwiedzać 
do 24 kwietnia 2016 roku. 
Wystawa przygotowana z okazji 
70. rocznicy wywózki mieszkań-

Fabryka Sztuk w Tczewie zaprasza 
4 kwietnia 2016 roku o godz. 18:00 
do kamienicy przy ul. Podmurnej 
15 na otwarcie wystawy „Sztuka 
zza krat”. 

Jest to wystawa przedstawiająca 
sztukę więzienną tworzoną przez 
osadzonych na zajęciach tera-
peutycznych w Zakładzie Kar-
nym w Grudziądzu oraz Areszcie 
Śledczym w Starogardzie Gdań-

„oRinoKo” – tczewsKa PReMieRa 30 MaRca

Film zrealizowany został przy 
współpracy z Warszawską Szkołą 
Filmową. „Orinoko” opowiada o 
bezdomnym, który stracił wszyst-
ko z powodu alkoholu. Stracił 
dom, żonę oraz córkę. Podczas 

tułaczki staje przed wyborem 
albo alkohol i dalsze pogrążanie 
się w bagnie, albo powrót do ży-
cia i odnowienie relacji z córką. 
Bohater postanawia walczyć o to, 
aby wrócić do życia.

„KaMienne Świadectwo”
ców Tykocina do obozów koncen-
tracyjnych, w ramach projektu 
„Pokolenia złączone pamięcią”, 
dokumentuje tragiczne wyda-
rzenie z dnia 27 maja 1944 roku. 
Składają się na nią plansze obra-
zujące tykociński dramat, oparty 
na narracji byłych więźniów obo-
zów, uzupełnionej archiwalnymi 
dokumentami i fotografiami, 
pochodzącymi ze zbiorów Mu-
zeum w Tykocinie oraz z kolekcji 
prywatnych. Znajdują się na nich 
także listy więźniów zamordowa-
nych w obozach koncentracyjnych 
w latach 1944-1945 i tych, którzy 

przeżyli pobyt oraz wykaz kobiet 
– więźniarek Ravensbrück, urato-
wanych przez Szwedzki Czerwony 
Krzyż. Ekspozycja ma na celu przy-
wrócenie i pielęgnowanie pamięci 
o wydarzeniach z czasów II woj-
ny światowej, jakie miały miejsce 
w Tykocinie oraz o mieszkańcach 
miasta – bezpośrednich świadkach 
i ofiarach nazizmu i ich wstrząsa-
jących doświadczeniach, co przy-
czyni się do stworzenia pomostu 
pomiędzy pokoleniem wojennym 
a jego wnukami i prawnukami.   

Marzena Pisarska-Kalisty (autorka 
wystawy). Wstęp wolny!

„sztuKa zza KRat”
skim. Na wystawie będzie można 
zobaczyć między innymi malar-
stwo na szkle, rzeźbę, malarstwo 
olejne, hafciarstwo, prace wyko-
nane z wikliny oraz rękodzieło: 
origami, szkatułki drewniane, 
kartki okolicznościowe, maskot-
ki, modelarstwo. 

Wystawa „Sztuka zza krat” ma 
charakter wielowymiarowy. Na 
planszach pokazujemy historię 
tego gatunku, a także najważniej-

sze informacje dotyczące: terapii 
zajęciowej, zakładów karnych 
w Polsce oraz najciekawszych 
programów resocjalizacyjnych 
tworzonych przez terapeutów. 
Uzupełnieniem ekspozycji bę-
dzie film przedstawiający życie 
osadzonych w Zakładzie Karnym 
w Malborku. 

Wystawa będzie czynna od 5 
kwietnia do 22 maja 2016 roku. 
Wstęp wolny!
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