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	Ścieżka na medal  
– trakt przyrodniczo- 
-edukacyjny wzdłuż Wisły  
nagrodzony przez  
Ministerstwo Środowiska

	Budżet obywatelski  
zrealizowany

	Gimnazjalista uratował  
tonącego człowieka

	Dzień bez samochodu – 
tczewianie wybrali rowery

	Nagrody za najpiękniejsze 
balkony, elewacje  
i otoczenie budynków 

	Tczew stolicą akordeonu

Kadencja rozwoju i zmian 

Rozwój i popRawa estetyki miasta, udogodnienia dla przed-
siębiorców, coraz szerszy udział mieszkańców w kreowaniu 
swojego otoczenia i decydowaniu o przyszłości miasta – to 
najważniejsze efekty mijającej kadencji samorządu Tczewa. 
W ciągu czterech lat samorząd miasta zrealizował inwesty-
cje warte ok. 120 mln zł. Nowe obiekty powstały w całym 
mieście. Inwestowały również miejskie spółki.

Więcej w dodatku do PM str. I-VIII 

Starówka tętni życiem – to jeden z efektów rewitalizacji tej dzielnicy
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XLViii sesja
Porządek obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej w Tczewie 

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

I.	 Część	pIerwsza:
1. Otwarcie sesji i powitanie gości.
2. Sprawdzenie obecności radnych.
3. Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji.
4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z 25 września 2014 r. 
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za paździer-

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

25 września do 29 października 2014 r.
7. Przedstawienie protokołów z przeprowadzonych kontroli przez ze-

społy kontrolne Komisji Rewizyjnej, dotyczących:
– realizacji i rozliczenia zadań inwestycyjnych realizowanych z wy-

korzystaniem środków pochodzących z Unii Europejskiej w latach 
2008-2012,

– realizacji przetargów na dostawę materiałów biurowych i papieru 
do Urzędu Miejskiego w latach 2010-2013,

– realizacji zadań ujętych w § 10 Regulaminu Organizacyjnego 
Urzędu Miejskiego – Straż Miejska,

– kontroli Domu Organizacji Pozarządowych w Tczewie.
II.	 Część	druga:
1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Tczewa 

w roku szkolnym 2013/2014
2. Informacja z funkcjonowania systemu gospodarki odpadami ko-

munalnymi.
3. Informacja z przebiegu „Nieobozowej Akcji Lato w 2014 r.”
4. Raport o stanie miasta na koniec kadencji 2010-2014.
5. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Tczewie za okres ka-

dencji 2010-2014.
6. Informacja Prezydenta Miasta Tczewa o wynikach przeprowadzonej 

analizy złożonych oświadczeń majątkowych w 2014 r. (za rok 2013).
7. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych oświad-

czeniach  majątkowych za 2013 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
8.1 zmiany budżetu miasta na 2014 rok,
8.2 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tczewa na lata 

2014-2027,
8.3 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały 

budżetowej,
8.4 określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania  

i udzielania ulg w spłatach należności pieniężnych mających cha-
rakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Tczew, 

8.5 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wy-
sokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

8.6 uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z podmio-
tami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015,

8.7 zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii  
w mieście Tczewie na rok 2015,

8.8  porozumienia międzygminnego 
8.9  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego 
8.10 przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tczew.
9. Zgłaszanie interpelacji i zapytań oraz wniosków.
10. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, ży-

czenia itp.)

Panorama miaSta – Biuletyn informacyjny 
Samorządu miaSta tczewa
Rada PRogRamowa: 
Przewodniczący – Kazimierz ickiewicz 
członkowie – zenon drewa, Katarzyna mejna, Barbara Kamińska, 

włodzimierz mroczkowski, zbigniew urban
redaktor naczelna – małgorzata mykowska
Redaguje: 
 urząd miejski w tczewie,  

Biuro rzecznika Prasowego ( 58 77-59-322
nakład: 6 000 egzemplarzy
druk: zakłady Graficzne w tczewie

Aktualności

iLu nas jest?
1 października w Tczewie zameldowanych było 58 729 osób, 
w tym 57 632 na pobyt stały i 1097 na pobyt czasowy. Od po-
czątku września ubyło 54 mieszkańców miasta.

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

Zapraszamy na stronę: www.wrotatczewa.pl

innowacyjne możliwości
przyjazna nawigacja

ważne informacje

PKP S.A. przekazało miastu grunt w użytkowanie wieczyste wraz  
z prawem własności budynku w zamian za zaległości z tytułu podatku 
od nieruchomości.

Dawny budynek magazynowy został wybudowany w 1952 r., po-
wierzchnia użytkowa to 400,89 m2, budynek jest jednokondygnacyjny, 
częściowo podpiwniczony, wymaga gruntownego remontu.

26 września nastąpił formalny odbiór nieruchomości. Administrato-
rem nieruchomości jest TTBS.

 M.M.

Tczewianie głosować będą w 28 obwodach wyborczych (w tym w 3 za-
mkniętych – w szpitalach). 

Urząd Miejski w Tczewie informuje, że osoby niepełnospraw-
ne, które w dniu wyborów do Sejmiku Województwa Pomorskie-
go, Rady Powiatu Tczewskiego, Rady Miejskiej w Tczewie oraz Pre-
zydenta Miasta Tczewa, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r., 
chcą skorzystać z transportu samochodem przystosowanym 
do przewozu osób niepełnosprawnych i pomocy pracowników 
Urzędu Miejskiego (tj. zniesienia wózka inwalidzkiego z mieszkania, 
wniesieniu wózka inwalidzkiego do mieszkania, sprowadzenia z wyż-
szych pięter budynku osób poruszających się o kulach) do siedziby ob-
wodowej komisji wyborczej, proszone są o zgłoszenie takiej potrzeby 
do Urzędu Miejskiego w Tczewie do 14 listopada 2014 r. do godz. 
13.00 pod nr tel. 58 77 59 309 lub 58 77 59 307.

Jednocześnie informujemy, że w dniu wyborów 16 listopa-
da 2014 r. wyborcy niepełnosprawni mogą zgłaszać pod nr tel. 
507 130 496 chęć udziału w głosowaniu bezpośrednio do kierowcy 
pojazdu w godz. od 1200 do 1500 i od 1700 do 2000,  jednak osoby te 
muszą z mieszkania dotrzeć do podstawionego pojazdu we własnym 
zakresie lub przy pomocy członków rodziny.

16 listopada – wybory samorządowe

Nie wiesz gdzie głosować – sprawdź w internecie
Na miejskiej stronie, utworzonej specjalnie na czas wyborów: 
www.wybory.tczew.pl można znaleźć wszystkie ważne informacje 
dotyczące głosowania. Pod linkiem: http://okregi-wyborcze.tczew.
pl/ każdy wyborca może odnaleźć swój okręg, obwód i lokal wy-
borczy oraz siedzibę obwodowej komisji wyborczej – również loka-
lizację na mapie. Wystarczy wpisać adres zamieszkania (i postę-
pować zgodnie z zamieszczoną instrukcją). 

W dodatku do PM – obwieszczenie prezydenta Tczewa w sprawie 
obwodów głosowania. 

W niedzielę 16 listopada w całej Polsce wybieramy radnych do 
rad gminnych, powiatowych, do sejmików samorządowych 
oraz włodarzy miast i gmin.

miasto przejęło dawny magazyn pKp
Miasto Tczew przejęło od PkP S.A. nieruchomość przy ul. Po-
morskiej. Na działce o powierzchni 2044 m2 znajduje się budy-
nek dawnej ekspedycji bagażowej (później wykorzystywany 
także przez Bank Żywności).
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Aktualności

►	Szansa na kolejną  
„schetynówkę”

Miasto Tczew złożyło wnio-
sek do Urzędu Wojewódzkiego 
o przyznanie dofinansowania 
na budowę kolejnego etapu 
al. Kociewskiej – w ramach 
Narodowego programu prze-
budowy dróg lokalnych (tzw. 
schetynówek).

Planowa ulica ma połączyć 
dwa fragmenty al. Kociewskiej – 
między ul. Żwirki i Jagiellońską. 
Długość planowanej ulicy to ok. 
450 m, szerokość 7 m. Inwestycja 
zakłada również budowę ścież-
ki rowerowej, chodników po obu 
stronach, przebudowę skrzyżo-
wania z ul. Jagiellońską, oświet-
lenie, odwodnienie.

Szacowany koszt inwestycji to 
ok. 5 mln zł.

Informacji o ewentualnym 
przyznaniu dotacji spodziewamy 
się na początku przyszłego roku.

M.M. 

►	Masz pomysł – popracuj 
nad rewitalizacją 

Urząd Miejski zaprasza miesz-
kańców Tczewa, organizacje 
pozarządowe, przedsiębiorców, 
instytucje oraz wszystkich za-
interesowanych do współtwo-
rzenia założeń aktualizacji 
Programu Rewitalizacji. 

Aktualizacja Programu Re-
witalizacji ma na celu ewalu-
ację dotychczasowych działań 
i wskazanie dalszych założeń, 
które posłużą kompleksowej re-
witalizacji społecznej, fizycznej, 
środowiskowej, gospodarczej  
i przestrzennej obszarów kryzy-
sowych na terenie miasta. Ak-
tualizacja programu związana 
jest również z przygotowaniami 
do pozyskiwania środków w ra-
mach nowej perspektywy finan-
sowania 2014-2020.

Swoje opinie i propozy-
cje zapisów mogą Państwo 
zgłaszać na bieżąco na adres 
Urzędu Miejskiego w Tczewie 
– Wydział Rozwoju Miasta 
lub na adres poczty elektronicz-
nej: rewitalizacja@um.tczew.
pl. Państwa udział w dyskusji 
z pewnością pozwoli omówić 
kwestie i wypracować zapi-
sy, istotne nie tylko dla sa-
mego dokumentu, ale przede 
wszystkim dla miasta. 

Zakończyła się budowa łącznika 
między ul. Armii Krajowej i Topo-
lową (w rejonie SP 12) na os. Su-
chostrzygi. Deptak jest inwesty-
cją samorządu miasta Tczewa. 
Przy jego koncepcji współpraco-
wali członkowie grupy „Zieleń dla 
tczewian”. 

Po przebudowie miejsce to na-
wiązuje do kolejowych tradycji 
miasta. Oprócz nowego chodni-
ka, pojawiło się dużo więcej ziele-
ni – drzew, kwitnących krzewów 
i bylin charakterystycznych dla 
starych torowisk. Szlak kolejowy 
symbolizują drewniane belki imi-
tujące podkłady torowe. Pomiędzy 
nimi pojawiły się miejsca wypo-
czynku z ławkami stylizowanymi 
na dawne ławki dworcowe. Cha-
rakterystycznymi elementami są 
semafor i żuraw wodny.

Miasto zostało docenione w ka-
tegorii „Zieleń w mieście” za re-
alizację ścieżki przyrodniczo-dy-
daktycznej wzdłuż Wisły. Ta 
inwestycja została wyróżniona 
także przez marszałka woj. po-
morskiego w konkursie na najle-
piej zagospodarowana przestrzeń 
publiczną w 2011 r. Do ogólno-
polskiego konkursu Minister-
stwo Środowiska zaprosiło te mia-
sta, które prowadzą działania na 
rzecz ochrony środowiska i mogą 
pochwalić się nowatorskimi, wy-
soce ekologicznymi rozwiązania-
mi. Konkurs promuje działania 
zmierzające do zrównoważone-
go rozwoju miast oraz innowacyj-
ność w tych działaniach.

Kapituła Konkursu „Zielone 
Miasta – w stronę przyszłości!” ogło-
siła listę wyróżnionych projektów 
oraz laureatów nagrody głównej.

NAGRODA GŁÓWNA zosta-
ła przyznana 4 miastom za zrea-
lizowane projekty w 3 kategoriach. 
W kategorii „zieleń w mieście” – 
laureatami konkursu są dwa mia-
sta: TCZEW i Chojnice, które 
otrzymują nagrody za realizacje 
projektów pt.: „Ścieżka przyrod-
niczo-dydaktyczna w Tcze-
wie” oraz „Rewitalizacja Parku 
1000-lecia w Chojnicach”. Pozosta-

deptak na suchostrzygach – już gotowy
Deptak łączący ul. Armii 
krajowej z Topolową to 
atrakcyjne miejsce Sucho-
strzyg i bezpieczna droga do 
szkoły i przedszkola.

Deptak bardzo się spodobał 
dzieciom z Niepublicznego Przed-
szkola „Jarzębinka” i uczniom 
Szkoły Podstawowej nr 12. Jest 
to dla nich bezpieczna droga do 
szkoły i przedszkola. To właśnie 
dlatego prezydent Tczewa Mi-

najmłodszym spodobała się „kolejowa” droga do szkoły  
i przedszkola

rosław Pobłocki poprosił dzie-
ci o przecięcie wstęgi i uroczyste 
otwarcie deptaku. W nagrodę na 
wszystkich czekały znaczki z na-
pisem „Tczew miasto kolejarzy” 
oraz lizaki.

M.M.

zielone miasta 
tczew nagrodzony za ścieżkę przyrodniczą

Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna to uczęszczane miejsce 
spacerów tczewian

łe kategorie to: gospodarka wod-
no-ściekowa i ochrona wód oraz 
efektywność energetyczna w bu-
downictwie.

Wszyscy laureaci konkursu 

„Zielone Miasta – w stronę przy-
szłości!” otrzymają statuetkę pod-
czas uroczystej gali, która odbę-
dzie się w listopadzie br.

M.M.

Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna została zrealizowana w 2010 r. 
wzdłuż lewego brzegu Wisły w Tczewie, na odcinku od ujścia Stru-
gi Subkowskiej do Mostu Tczewskiego. Powstał ciąg spacerowy dłu-
gości ok. 2,5 km, zakończony miejscem do organizacji pikników. 
Stworzono przestrzeń służąca rekreacji, sprzyjającą wspólnemu 
spędzaniu wolnego czasu. Miejsce to często odwiedzane jest przez 
dzieci i młodzież szkolną i tam też odbywają się plenerowe lekcje 
przyrody. Wzdłuż trasy znajdują się tablice informacyjne z wizerun-
kami i opisem ptaków oraz ryb występujących na tym terenie. Zain-
stalowane lunety umożliwiają obserwacje ptaków, Wisły i przyrodę 
po drugiej stronie rzeki. Do dyspozycji spacerowiczów są punkty wi-
dokowe, ławki. Uporządkowanie tego obszaru przyczyniło się rów-
nież do poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Tczew został laureatem ogól-
nopolskiego konkursu „Zie-
lone miasta – w stronę przy-
szłości”. 
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Za „Wieściami z kociewia” (nr z 25.09.2014 r.) prezentujemy porównanie wydatków in-
westycyjnych kociewskich gmin z 2013 r. Jak widać Tczew plasuje się w czołówce – jeśli 
chodzi o wydatki inwestycyjne ogółem i wartość inwestycji na jednego mieszkańca. 

Już po raz trzeci wspieramy 
działania zmierzające do po-
prawy jakości powietrza w 
Tczewie.

Od 2012 roku wspieramy fi-
nansowo zmianę sposobu ogrze-
wania budynków tj. zastąpienie 
starych, nieefektywnych źródeł 
ciepła (pieców opalanych węglem) 
bardziej ekologicznymi rodzaja-
mi paliw: gazem, olejem, ciepłem 
z miejskiej sieci lub źródłami wy-
korzystującymi odnawialne źród-
ła energii. 
Rezultaty.

Rok 2012: Gmina Miejska 
Tczew dofinansowała zmianę 
ogrzewania w 41 lokalach miesz-
kalnych w kwocie 80 733,50 zł.

Rok 2013: Dotacje otrzyma-
ło 56 wnioskodawców w ramach 
projektu „Czyste powietrze 
Tczewa”. Ze środków budże-
tu miasta wydatkowano kwotę 
153 786,75 zł, środki zrefundo-
wane przez WFOŚiGW  
w Gdańsku, w formie dotacji 
przyznanej Gminie Miejskiej 
Tczew wyniosły 62 235,58 zł.
Aktualnie realizujemy Pro-
jekt „Czyste powietrze Tcze-
wa” edycja 2014.

Gmina Miejska Tczew wraz 
z Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Gdańsku, udzie-
la dofinansowania w formie 
dotacji mieszkańcom, którzy 
zmodernizowali źródła energii 
cieplnej w budynkach na terenie 
miasta Tczewa. Dotujemy mo-
dernizację ogrzewania w budyn-
kach jednorodzinnych, budyn-
kach wielorodzinnych w których 
funkcjonują wspólnoty mieszka-
niowe i budynkach wielorodzin-
nych stanowiących własność 
Gminy Miejskiej Tczew. 

Warunkiem otrzymania  
dotacji było złożenie do Urzędu 
Miejskiego w Tczewie wniosku, 
w określonym w Regulaminie 
terminie oraz przy spełnieniu 
warunków, które określa Regu-
lamin.

Ze szczegółowymi informa-
cjami, w tym z Regulaminem, 
można się zapoznać na stro-
nie internetowej miasta Tczewa 
http://miasto.wrotatczewa.pl/
konkurs-czyste-powietrze-
tczewa-2014

Na uroczystość przybyli miesz-
kańcy Tczewa, samorządow-

cy, kombatanci, harcerze, mło-
dzież szkolna, duchowieństwo, 
przedstawiciele instytucji i stowa-
rzyszeń.

O tragicznych wydarzenia  
z 17 września 1939 r. przypomniał 
Edmund Pek, przewodniczący 
Konwentu Kombatantów Powia-
tu Tczewskiego. Poruszającą in-

pamiętamy o ofiarach napaści sowieckiej
Uczciliśmy 75. rocznicę napaści sowieckiej na Polskę. Przy pomniku ofiar stalinowskich 
złożono kwiaty i zapalono znicze.

scenizację przygotowała młodzież 
z Zespołu Szkół Katolickich. 

– Co roku spotykamy się przy 
tym pomniku, aby pamiętać  
o tych, którzy padli ofiara napa-
ści wojsk sowieckich na Polskę we 
wrześniu 1939 r. i byli prześlado-
wani w czasach stalinizmu. Dzię-
kuję wszystkim uczestnikom uro-
czystości – powiedział Mirosław 
Pobłocki, prezydent Tczewa.

Uroczystość poprowadził Lu-
dwik kiedrowski.

Po złożeniu kwiatów pod po-
mnikiem ofiar stalinizmu, uczest-
nicy przeszli do Fabryki Sztuk. 
Tam odsłonięta została tabli-
ca upamiętniająca wydarzenia  
z września 1939 r. Tablicę zapro-
jektował Stefan kukowski. 

M.M.

uczniowie zespołu Szkół Katolickich przygotowali krótką inscenizację

tczew w czołówce inwestujących gmin

wartości w mln zł wartość inwestycji na jednego mieszkańca

	CZYSTE  
POWIETRZE
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Symboliczne otwarcie placu 
zabaw na Os. Witosa zakoń-
czyło pierwszą edycję budże-
tu obywatelskiego Tczewa.

Ponieważ użytkownikami placu 
zabaw są najmłodsi – to ich pre-
zydent Tczewa Mirosław Pobło-
cki poprosił o uroczyste przecię-
cie wstęgi i inaugurację nowego 
miejsca do zabawy. Z pomocą pre-
zydentowi ruszyli podopieczni 
„Tęczowego przedszkola” z Os. Wi-
tosa. W nagrodę wszyscy otrzy-
mali słodycze.

Mieszkańcy podziękowali pre-
zydentowi za nowe miejsca do re-
kreacji. – To Wam trzeba podzięko-
wać, to dzięki Waszej aktywności 
takie miejsca powstały – odpowie-
dział prezydent M. Pobłocki.

Mieszkańcy Os. Witosa okaza-
li się bardzo aktywni w tegorocz-
nej edycji budżetu obywatelskiego 
– na ich osiedlu powstały aż dwa 
place zabaw i dwie siłownie pod 
chmurką – na skwerze 750-lecia 

15 projektów zrealizowanych

Finał budżetu obywatelsKiego

Uczniowie Szkoły Podstawo-
wej nr 8 na Suchostrzygach 
mają nowy, bezpieczny plac 
zabaw. 

Plac zabaw został przekazany ucz-
niom 16 października. – To miej-
sce dla dzieci, więc i przez dzieci po-
winno zostać otwarte –Mirosław 
Pobłocki, prezydent Tczewa po-
prosił o przecięcie wstęgi jedną 
z uczennic „ósemki”. Nowe miej-
sce do zabawy poświęcił ks. prałat 
Stanisław Cieniewicz i już w 
chwilę później cały plac zabaw zo-
stał opanowany przez dzieci.

Miasta Tczewa i w rejonie ul. Sta-
nisławskiego i Broniewskiego.

Pozostałe „obywatelskie” pla-
ce zabaw znajdują na Suchostrzy-
gach – w rejonie ul. Armii Kra-
jowej i Jasińskiego (2) i przy ul. 
Jedności Narodu.

Było to już ostatnie z 15 zadań 
budżetu obywatelskiego.

Wcześniej powstały siłownie 
pod chmurką (4), zrewitalizowa-
na została ul. Królowej Jadwigi, 
postawiona wiata przystankowa 
na Os. Staszica, naprawione chod-
niki przy ul. Sobieskiego i Jurgo, 
odnowione boisko wielofunkcyjne 
przy ul. Kasztanowej, postawiono 
ok 50 stojaków rowerowych (dru-
gie tyle z pieniędzy poza budże-
tem obywatelskim).

W pierwszej edycji budże-
tu obywatelskiego mieszkańcy 
otrzymali do dyspozycji 500 tys. 
zł. Wpłynęło 37 projektów, z któ-
rych wyłoniono 15 z największą 
liczbą głosów. Pod projektami do 
budżetu tczewianie złożyli łącznie 
ponad 9 tys. podpisów.

Już w przyszłym roku – ko-
lejna edycja budżetu obywatel-
skiego...

M.M.
na Skwerze 750-lecia miasta tczewa powstał jeden z pięciu 
„obywatelskich placów zabaw

nowe boisko przy ul. Kasztanowej jest dostępne dla 
wszystkich mieszkańców.
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radosna szKoła już w „ósemce”

Przecięciem wstęgi symbolicznie otwarty został plac zabaw

Plac zabaw jest inwestycją sa-
morządu miasta Tczewa, a został 
dofinansowany w ramach rządo-
wego programu „Radosna Szko-
ła”. Podobne miejsca funkcjonu-
ją już przy SP 10, SP 12 i SSP 2. 
Jeszcze w tym roku powstanie 
kolejna „Radosna Szkoła” – przy 
„piątce” na ul. Obr. Westerplatte.

Ideą powstawania „Radosnych 
Szkół” jest ułatwienie najmłod-
szym uczniom przejście z etapu 
przedszkolnego do szkolnego po-
przez stworzenie im atrakcyjnego 
i bezpiecznego miejsca do zabawy.

M.M.

KrÓtKo
warto wiedzieć
system informacji 
Przestrzennej 
Już od kilku miesięcy w Interne-
cie funkcjonuje System Informa-
cji Przestrzennej Urzędu Miej-
skiego w Tczewie (www.sip.tczew.
pl). Na stronie można sprawdzić b. 
dokładny plan Tczewa, zawiera-
jący nie tylko ulice, ale tez nume-
ry nieruchomości, usytuowanie 
budynków. Jest też informacja 
na temat działek miejskich prze-
znaczonych na sprzedaż, można 
również samodzielnie zmierzyć 
powierzchnie działek, odległości 
i sprawdzić dokładne położenie 
nieruchomości.

Strona umożliwia również wy-
druk mapy.

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

System jest nadal rozbudo-
wywany i na bieżąco aktualizo-
wany, w przyszłości pojawią się 
w nim także oferty dla inwesto-
rów. Oprogramowanie SIP ko-
rzysta z technologii internetowej 
i pracuje w środowisku przeglą-
darki internetowej. Oznacza to, 
że nie jest wymagana instalacja 
żadnego dodatkowego oprogra-
mowania, a jedynie komputer 
podłączony do Internetu. Ser-
wis powinien poprawnie działać 
w każdej z popularnych przeglą-
darek internetowych. 

M.M.
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Nagrody piętnastu wyróżniają-
cym się pedagogom przyznał Mi-
rosław Pobłocki, prezydent 
Tczewa. Nauczyciele otrzymali je 
podczas uroczystości w Gimna-
zjum nr 3. Wyróżnieni zostali:

Michał Rybczyński (Gim. 1), 
s. Dorota Cichoń (Gim. 1), Wio-
leta Glinkowska (Gim. 2), To-
masz Śmiełowski (Gim. 3), Jo-
lanta Modrzewska (Gim. 3), 
Bożena Fabich (SSP 2), kata-
rzyna Gąsiorek (SP 5), Roma 
Warnke (SP 7), Beata Jezier-
ska (SP 8), Iwona Irzyk (SP 10), 
Beata Pawłuszkiewicz (SP 11), 

Grzegorz Strambowski  
z kl. III d – Gimnazjum z Oddzia-
łami Przysposabiającymi do Pra-
cy w Tczewie uratował życie to-
nącemu w Wiśle mężczyźnie. Do 
zdarzenia doszło 7 października. 
Grzegorz, wraz z kolegą ze szkoły, 
jechał na rowerze Mostem Tczew-
skim, gdy zauważył w rzece ja-
kąś postać. Nie zastanawiając się , 
ściągnął bluzę i wskoczył do wody. 
Grzegorz wyciągnął na brzeg to-
nącego, bardzo już osłabionego 
mężczyznę, udrożnił mu drogi od-
dechowe, okrył i zadzwonił po po-
gotowie i na policję.

Kwiaty i nagrody dla nauczycieli
Tczewscy nauczyciele świę-
towali Dzień Edukacji Naro-
dowej. Były kwiaty, życzenia 
i nagrody. 

Joanna Bliźniuk (SP 12), Joan-
na Wysińska (SP 12), Hanna 
Wyka (SP12), Jan kur (SP 7).

Rozdaniu nagród towarzyszy-
ła uroczysta akademia z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej. Mło-
dzież z Gimnazjum nr 3 zaprezen-
towała swoje artystyczne umiejęt-
ności.

– Młodzież, która tutaj się 
zgromadziła, kiedyś będzie de-
cydować o naszym losie. Tak jak 
my byliśmy wychowywani przez 
naszych nauczycieli, tak Wy te-
raz wychowujecie kolejne poko-
lenie – zwrócił się do pedagogów 
prezydent M. Pobłocki. – Robicie 
to dobrze. Gimnazjum nr 3 nale-
ży do najlepszych w naszym mie-
ście. Duża w tym zasługa nauczy-
cieli. Samorząd miasta stara się 

wspierać szkołę – wkrótce otwar-
te zostanie nowe boisko lekkoat-
letyczne. W wielu szkołach inwe-
stujemy w termomodernizacje  
i rozwijamy bazę sportową, budu-
jemy place zabaw. Szkoły się zmie-
niają, ale nie zmienia się rola na-
uczyciela i jego odpowiedzialność 
za uczniów. Życzę wszystkim na-
uczycielom sukcesów w i satysfak-
cji z pracy.

Nauczyciele otrzymali również 
nagrody i życzenia od dyrektora 
szkoły Tomasza Szulca.

W Dniu Edukacji Narodowej 
odbyły się również uroczystości 
w innych tczewskich szkołach W 
największej z nich – Szkole Pod-
stawowej nr 12 najmłodsi złożyli 
ślubowanie i zostali pasowani na 

uczniów. – Pamiętajcie, że jeste-
śmy tu dla was, ze zawsze możecie 
liczyć na naszą pomoc – tłumaczy-
ła nowym uczniom Lidia Wasie-
lewska, dyrektor SP 12.

O swoich nauczycielach opo-
wiedział prezydent Mirosław 
Pobłocki. – Życzę Wam – peda-
gogom, aby te dzieci, które dzisiaj 
rozpoczynają naukę, dobrze Was 
wspominały, gdy będą już doro-
słymi ludźmi.

Od Rady Rodziców najmłod-
si dostali słodycze i kamizelki od-
blaskowe – aby w drodze do szko-
ły zawsze byli bezpieczni.

W SP 12 jest w tym roku jede-
naście pierwszych klas – łącznie 
265 dzieci.

M.M.

nagrody prezydenta tczewa otrzymało 15 pedagogów

gimnazjalista uratował tonącego
Grzegorz Strambowski jest 
uczniem trzeciej klasy tczew-
skiego gimnazjum – uratował 
życie tonącemu człowiekowi.

Kilka dni później, podczas 
apelu szkolnego, prezydent Tcze-
wa Mirosław Pobłocki przeka-
zał młodemu bohaterowi nagrodę 
doceniając ogromną odwagę i bo-
haterstwo młodego człowieka. – 
Tym jednym skokiem pokonałeś 
granicę od obywatela do bohatera 
– powiedział prezydent Tczewa. 
– Za to, w imieniu władz miasta, 
bardzo Ci dziękuję.

Słowa podziękowania skiero-
wała do ucznia także Maria Wa-
siewicz-Galińska, dyrektorka 
Centrum Kształcenia Zawodowe-
go NAUKA w Tczewie.

Gimnazjalista otrzymał na-
grodę również od komendanta 
Komendy Powiatowej Policji oraz 
dyrekcji szkoły.

M.M.
Prezydent tczewa przekazał młodemu bohaterowi 
podziękowania i nagrodę

w SP 12 odbyło się pasowanie na uczniów
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Odsłanianie kolejnych figurek 
pór roku na pl. Hallera stało się 
już tczewską tradycją. Chętnie 

Impreza odbyła się 20 września. 
Członkowie stowarzyszenia za-
prosili do udziału wiele stowarzy-
szeń i organizacji oraz osoby in-
dywidualne, które przedstawiały 
swe osiągnięcia. Oficjalnie impre-
zę otworzył przewodniczący Rady 
Miejskiej Mirosław Augustyn. 
Goście mieli możliwość obejrzeć 
występy dzieci z przedszkola: 
„Domowe przedszkole”, pokazy 
ratownictwa drogowego, pokazy 

przywitaliśmy jesień na placu Hallera
Najmłodsi tczewianie ra-
zem z prezydentem Mirosła-
wem Pobłockim odsłonili 
figurkę jesieni i przywitali 
kolejną porę roku.

uczestniczą w niej najmłodsi tcze-
wianie. Również tym razem ich 
nie zabrakło. 23 września powitać 
jesień przyszły m.in. podopieczni 
świetlicy środowiskowo-sąsiedz-
kiej z ul. Zamkowej 26 i świetli-
cy PKPS z ul. Kopernika. Niektó-
re dzieci były przebrane w piękne 
jesienne stroje. W postać Pani Je-

sieni wcieliła się kamila Gillme-
ister z Fabryki Sztuk, która po-
prowadziła spotkanie (i sama 
obchodziła tego dnia urodziny, za 
co otrzymała upominek od prezy-
denta miasta).

Najmłodsi pomogli prezyden-
towi Mirosławowi Pobłockie-

mu odsłonić figurkę kolejnej 
pory roku, która przywędrowa-
ła... z dachu kamienicy przy pl. 
Hallera 8.

Tradycyjnie, na dzieci czeka-
ły słodkości i kolorowe jesienne 
znaczki do przypięcia.

M.M.… a potem poczęstował wszystkich cukierkami 

Prezydent mirosław Pobłocki najpierw pokazał dzieciom dach 
kamienicy, z którego zeszła jesień…

na górkach pożegnali lato
Na osiedlu Witosa przy uli-
cach Stanisławskiego i Mal-
czewskiego odbyła się impre-
za „Pożegnanie lata 2014”. 
Jej organizatorem było Sto-
warzyszenie „Wspólnie Dzie-
ciom” przy pomocy MOPS 
Tczew.

ratownictwa wodnego – WOPR 
Tczew, wystawę rysunków „Mój 
Tczew”, wystawę zdjęć ptaków 
autorstwa Hanny Boczkaj. Od-
był się też bieg wokół osiedla na 
trzech dystansach (dzieci młod-
sze, starsze i dorośli). 

Pierwsza nagrodę w konkur-
sie fotograficznym „Górki zimą, 
wiosną, latem” zdobyła Wiktoria 
Tomczyk. Nagrodą był aparat 
fotograficzny. Zainteresowaniem 
cieszyły się ekspozycje działal-
ności organizacji, stowarzyszeń 
i mieszkańców. Zespół PARA-
METR wystąpił z koncertem mu-
zyki rozrywkowej. Dzieci i dorośli 
uczestniczyli w konkursach, za-
bawach i grach. Kawiarenka za-
praszała na domowe ciasto, kawę 
i herbatę oraz napoje. Z okazji Światowego Dnia 

Pierwszej Pomocy stowarzyszenie 
chciało zwrócić uwagę na prawidło-
wo udzielaną pierwszą pomoc pod-
czas wypadków drogowych. Pokaz 
ratownictwa drogowego, przygo-
towany przez strażaków z PPSP  
w Tczewie, cieszył się ogromnym 
zainteresowaniem. Wraki do po-
kazu dostarczył Zespół Kształcenia 
Zawodowego w Tczewie. W roli ran-
nych wystąpili młodzi mieszkańcy 
osiedla. Obserwatorzy stwierdzili, 
że samo oglądanie takiego zdarze-
nia powoduje dreszcze ze strachu. 
Nikt nie chciałby być prawdziwym 
uczestnikiem wypadku. 

Stowarzyszenie „Wspólnie 
Dzieciom” serdecznie dziękuje 
wszystkim za pomoc i zaprasza 
na imprezę w następnym roku.

Udział brały: Stowarzyszenie 
„Dawny Tczew”, Stowarzyszenie 
„Biegający Tczew”, Świetlica śro-
dowiskowa „Zamkowa”, WOPR 
Tczew, Państwowa Straż Pożar-
na Tczew, Stowarzyszenie „Bliżej 
domu” Tczew, Zespół Prewencji 
Kryminalnej, Nieletnich i Pato-
logii KPP Tczew, Zespół Kształ-
cenia Zawodowego Tczew, Klub 
Motocykli Ciężkich TORNADO 
Tczew, Stowarzyszenie Osób Nie-
pełnosprawnych Ruchowo Tczew, 
Koło Polskiego Stowarzyszenia 
na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym w Tczewie, harce-
rze z Hufca Tczew. 

(Informacja przygotowana 
przez Stowarzyszenie
 „Wspólnie dzieciom”)

wiceprezydent zenon drewa wziął udział w konkursie ubijania piany
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• Przewieziono 9 osób z upoje-
niem alkoholowym – 6 do miej-
sca zamieszkania, 3 – do Pogo-
towia Socjalnego w Elblągu.

• Przeprowadzono 97 wspólnych 
patroli z funkcjonariuszami 
KPP.

• Osadzeni z Aresztu Śledczego 
w Starogardzie Gd. wykonu-
jąc prace porządkowe na tere-
nie Tczewa zebrali łącznie 81 
worków (o poj. 120 litrów każ-
dy) oraz 3 przyczepy ciągniko-
we różnego rodzaju dużych od-
padów (głównie AGD i śmieci 
pozostawione przez bezdom-
nych) i 1 przyczepę z odpadami 
zielonymi. 

• Dzielnicowi strażnicy miej-
scy działający na osiedlach 
Suchostrzygi i Bajkowym 
podjęli 43 interwencje własne 
oraz 44 zlecone (przez admi-
nistracje osiedli, dyżurnych 
SM, mieszkańców), nałoży-
li 30 mandatów karnych na 
łączną kwotę 1800 zł. Wy-
stawiono też 4 wezwania dla 
sprawców wykroczeń, 24 oso-
by pouczono.

 Na terenie Nowego Miasta  
i os. Zatorze dzielnicowi podję-
li 59 interwencji własnych oraz 
98 zleconych, nałożyli 33 man-
daty karne na łącznie 2150 

Nagrody czekają na zdolnych
Najzdolniejsi uczniowie szkół gim-
nazjalnych i ponadgimnazjalnych 
mogą się ubiegać o nagrody prezy-
denta Tczewa. Nagrody przyznane 
są w ramach Programu Wspiera-
nia Edukacji Uzdolnionych Dzieci i 
Młodzieży. Wnioski należy składać 
do końca października. 

Nagrodę przyznaje się w roku 
szkolnym, w którym złożono 
wniosek – za wybitne osiągnięcia 
w nauce lub wybitne osiągnięcia 
artystyczne.

Prawo do ubiegania się o na-
grodę za wybitne osiągnięcia  
w nauce przysługuje uczniom: 

– szkół gimnazjalnych, którzy 
są laureatami lub finalistami wo-
jewódzkich konkursów przedmio-
towych i posiadają co najmniej do-
brą ocenę z zachowania,

– szkół ponadgimnazjalnych, 
którzy są laureatami lub finali-
stami olimpiad o zasięgu ogólno-
polskim i posiadają co najmniej 
dobrą ocenę z zachowania.

Prawo do ubiegania się o na-
grodę za wybitne osiągnięcia  
w nauce przysługuje studentom, 
którzy m.in. posiadają znaczące 
osiągnięcia, wykraczające poza 
program nauczania szkoły wyż-
szej i wykazują się aktywnością  
w tym zakresie. Prawo do ubiega-
nia się o nagrodę za wybitne osiąg-
nięcia artystyczne przysługuje ucz-
niom i studentom, którzy spełniają 
łącznie następujące warunki:

– zyskali czołowe miejsca  
w konkursach, przeglądach i festi-
walach o zasięgu co najmniej ogól-
nopolskim,

– są autorami znaczących wy-
darzeń artystycznych.

Więcej informacji: w Wydz. 
Edukacji UM oraz na www.wro-
tatczewa.pl.

Prezydent Miasta Tczewa infor-
muje, że na tablicy ogłoszeń Urzę-
du Miejskiego w Tczewie  (II pię-
tro) został wywieszony:
•	  wykaz nieruchomości prze-

znaczonej do sprzedaży w dro-
dze bezprzetargowej, położonej 
w Tczewie, przy ul. Stoczniow-
ców, Obr. 1, dz. 906/3;

•	 wykaz nieruchomości prze-
znaczonej do sprzedaży w dro-
dze bezprzetargowej, położonej 
w Tczewie, przy ul. Stoczniow-
ców, Obr. 1, dz. 906/4;

•	 wykaz nieruchomości stanowią-
cej własność Gminy Miejskiej 
Tczew, położonej w Tczewie przy 
ul. Jagiellońskiej (dz. 140/26), 
przeznaczonej do zamiany;

•	 wykaz nieruchomości stanowią-
cej własność Gminy Miejskiej 
Tczew, położonej w Tczewie przy 
ul. Grunwaldzkiej (dz. 50/1), 
przeznaczonej do zamiany.

tel. alarmowy 986
Fax 58 77 59 338
dyżurny straży miejskiej  
58 77 59 371

straż miejsKa  
w tczewie

KrÓtKo

ogłoszenia

Straż miejska wspólnie z policją zabezpieczała przejazd rowerowy z okazji „dnia bez samochodu”

straż miejsKa we wrześniu 2014 r. 

We wrześniu tczewska straż miejska odnotowała 736 interwencji, w tym 379 zgłoszonych przez 
mieszkańców i przedstawicieli instytucji, 166 zgłoszonych przez operatorów monitoringu, 119 
zgłoszonych przez dyżurnych komendy Powiatowej Policji w Tczewie oraz 72 – to interwencje 
własne strażników.

zł, wystawili 5 wezwań dla 
sprawców wykroczeń oraz 8 
osób pouczyli. 

 Na terenie Starego Miasta 
dzielnicowi podjęli 58 inter-
wencji własnych i 88 zleconych, 
nałożyli 15 mandatów kar-
nych na łącznie 1200 zł, wysta-
wili 14 wezwań dla sprawców 
wykroczeń i 51 osób pouczyli.

 Interwencje dzielnicowych do-
tyczą głownie spraw porząd-
kowych, spożywania alkoholu  
w miejscach publicznych, wy-
kroczeń drogowych.

• Usunięte zostały 4 pojazdy, 
które przez dłuższy czas nie 
były użytkowane i wraki po-
jazdów: Daewoo i Hyundai  
z ul. Patriotów, Volkswagen  
i Volvo z ul. Akacjowej.

• Skontrolowano 8 placówek  
w zakresie zawarcia umów na 
wywóz odpadów stałych. Nie 
stwierdzono uchybień.

• Funkcjonariusze straży miej-
skiej brali udział w zabezpie-
czaniu imprez i uroczystości 
miejskich (m.in. uroczystości 
patriotyczne 1 i 17 września, 
Pożegnanie Lata na Os. Gór-
ki, Bieg Trzeźwości przejazd 
rowerowy z okazji Dnia bez 
samochodu, festiwal „Parasol 
Kultury”).

• 18 września patrol mieszany 
(strażnik miejski i policjant) 
zatrzymał 4 nieletnich spraw-
ców dewastacji utwardzonej 
kostka brukową nawierzchni 
terenu Szkoły Podstawowej nr 
11. Sprawcy, po wyciągnięciu 
kostki, rozrzucili ja po najbliż-
szym terenie. O zdarzeniu po-
wiadomiono dyrekcję szkoły.

• 7 strażników brało udział  
w działaniach dotyczących ru-
chu drogowego, zorganizowa-
nych przez Komendę Powia-
tową Policji w Tczewie, pod 
kryptonimem „Niechronie-
ni uczestnicy w ruchu drogo-
wym”. W wyniku przeprowa-
dzonych działań dwie osoby 
ukarano mandatem karnym 
po 50 zł, trzy osoby pouczono.

• Przeprowadzono działania doty-
czące egzekwowania od właści-
cieli psów zgodnego z przepisami 
wyprowadzania czworonogów 
i sprzątania po nich. Łącznie 
przeprowadzono 33 interwen-
cje. Nałożono 2 mandaty na 
łączną kwotę 150 zł, za nie-
sprzątanie po psach. Pouczo-
no 17 osób. Do schroniska dla 
bezdomnych zwierząt zgłoszo-
no 4 psy bez opieki. 

M.M.
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Tradycyjnie jak co roku, z zapro-
szenia prezydenta Tczewa do 
wspólnego przejazdu rowerowego 
skorzystało wielu mieszkańców. 
Wielu przybyło całymi rodzina-
mi, były też zorganizowane grupy 
ze szkół, seniorzy i inni miłośnicy 
dwóch kółek. Pogoda dopisała. 

Wszyscy spotkaliśmy się na 
niecce czyżykowskiej, w pobliżu 
nowej rowerowni. Każdy z uczest-
ników otrzymał kamizelkę i opas-
kę odblaskową.

Tak zaopatrzony peleton wy-
ruszył punktualnie o godz. 12.00, 
poprowadzony przez policyjny ra-
diowóz. Trasa przejazdu liczyła 

4 października na Stadionie Miej-
skim im. Alfonsa Guzińskiego 

odbył się ogólnodostępny Test Coo-
pera dla mieszkańców powiatu 
tczewskiego. Udział w biegu wzięło 
186 zawodników, którzy rywalizo-
wali w czterech kategoriach, szko-
ły podstawowe, gimnazja, szkoły 
ponadgimnazjalne oraz kategoria 
open – dziewczęta i chłopcy.

W rywalizacji szkół podstawo-
wych udział wzięło 58 dziewcząt 
oraz 63 chłopców, najlepsi okaza-
li się: Zuzanna Ławrynowicz 
– Sambor Tczew – 2550 i Mate-
usz Porębski – SP 11 Tczew – 
2800 m.

W rywalizacji szkół gimna-
zjalnych udział wzięło 9 dziewcząt 
oraz 12 chłopców, najlepsi okaza-
li się: klaudia kozina – Gim-
nazjum Morzeszczyn – 2600 m  
i Michał Jaszczerski – Sambor 
Tczew – 3250 m.

W rywalizacji szkół ponadgim-
nazjalnych udział wzięły 3 dziew-
częta oraz 5 chłopców, najlepsi oka-
zali się: katarzyna Żyła – I LO 

dzień bez samochodu po raz ósmy
tczewianie wybraLi rowery

test cooPera w tczewie
prezes Stowarzyszenia Biegający 
Tczew Marek Moszyński (3050 
m), Damian Bednarski prezes 
UKS Piątka Tczew (2400 m). Naj-
młodszym uczestnikiem była 5-let-
nia Agatka Różycka, która prze-
biegła 1000 metrów.

Test Coopera mieszkańcy po-
wiatu tczewskiego zdali na piąt-
kę, frekwencja dopisał, pogo-
da również – impreza odbyła się 
dzięki sponsorom Radio Gdańsk, 
Grupie GPEC oraz organizatoro-
wi, którym było Powiatowe Cen-
trum Sportu w Tczewie.

Serdeczne podziękowania kie-
rujemy na ręce wolontariuszy sę-
dziów, dyrektora TCSiR, obsłu-
dze biura zawodów, obsłudze 
technicznej i tym wszystkim któ-
rzy dołożyli cegiełkę do sprawne-
go przeprowadzenia historycz-
nego, pierwszego Testu Coopera  
w Tczewie.

Więcej informacji oraz zdjęć na 
stronie www.biegajacy.tczew.pl.

(Organizator – PCS w Tczewie)

w Tczewie – 2250 m i karol Waż-
ny – Sambor Tczew – 3150 m.

W rywalizacji open udział 
wzięło 10 kobiet oraz 26 męż-
czyzn, najlepsi okazali się: Agata 
klich – Iron Men SC Szczecin – 
3050 m oraz Wojciech Pijanow-
ski – Sambor Tczew – 3300 m.

Wszyscy najlepsi w swoich ka-
tegoriach otrzymali pamiątkowe 
puchary.

Wśród uczestników biega-
li między innymi zastępca prezy-
denta Miasta Tczewa Zenon Dre-
wa (2400 m), Tomasz Tobiański 
dyrektor PCS w Tczewie (3150 m), 

kilkuset tczewian wzię-
ło udział w ósmym już prze-
jeździe rowerowym z okazji 
Dnia bez samochodu. 

około 7 km. Po niespełna godzinie 
rowerzyści dotarli na metę, która 
również znajdowała się na niecce 
czyżykowskiej. 

Tam na rowerzystów czeka-
ły konkursy. Nagrody od wicepre-
zydenta Tczewa Zenona Drewy 
otrzymali najstarsi i najmłodsi ro-
werzyści (którzy samodzielnie po-
konali trasę), a radny Roman 
kucharski został nagrodzony za 
najładniej wystrojony rower.

Stowarzyszenie Rowerowy 
Tczew zorganizowało na terenie 
niecki zawody dla najmłodszych, 
a później – na dla nieco starszych 
– nocny rajd Świetlik. 

Przez cały dzień, 20 września, 
można było korzystać z komuni-
kacji miejskiej na podstawie do-
wodu rejestracyjnego.

M.M.
wiceprezydent tczewa zenon drewa wręczył nagrodę 
najmłodszemu uczestnikowi przejazdu – 5-letniemu Kamilowi

wszyscy uczestnicy przejazdu otrzymali kamizelki odblaskowerowerzyści przejechali ok. 7 km
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W kategorii budynków wielo-
mieszkaniowych przyjęto – 21 
zgłoszeń, w tym 6 dotyczyło oto-
czenia budynków, a 15 balko-
nów. W kategorii domów jedno-
rodzinnych wpłynęło 7 zgłoszeń, 
a w kategorii: elewacje budyn-
ków na terenie Starego Miasta – 
aż 12 (w ubiegłym roku było 6).

Uroczystość wręczenia nagród 
i wyróżnień odbyła się 24 wrześ-
nia w Urzędzie Miejskim. Laure-
aci otrzymali nagrody pieniężne 
i upominki. Łączna pula nagród 
wynosiła 45 tys. zł, w tym 40 tys. 
na elewacje.

Cieszę się, że w tegorocznej 
edycji konkursu jest aż 40 zgło-
szeń, a szczególnie dlatego, że  
w tym roku mamy rekordową 
liczbę odnowionych elewacji – po-
wiedział Mirosław Pobłocki – 
prezydent Tczewa. – Wpłynęło aż 
12 zgłoszeń na elewacje w obrę-
bie Starego Miasta. To oznacza, 
że co najmniej 12 elewacji jest ład-
niejszych, a tym samym ładniej-
szy jest Tczew. Oczywiście zasłu-
ga w tym także tych osób, które 
dbają o swoje balkony, otoczenia 
budynków. W tym konkursie na-
gradzamy i jednocześnie dziękuje-
my tym, którzy upiększają nasze 
miasto.

 M.M.

„najładniej utrzymany dom, balkon, elewacja, otoczenie”

tczew coraz ładniejszy
Rozstrzygnięty został konkurs na „Najładniej utrzymany dom, balkon, elewację budyn-
ku, otoczenie”. Konkurs odbył się po raz siedemnasty. Wpłynęło 40 zgłoszeń, w tym 12 
na staromiejskie elewacje.

WYNIkI kONkURSU:

W kategorii budynków 
wielomieszkaniowych 

BALkONY

I miejsce – Barbara Tubiak  
ul. Armii Krajowej 45B

Prezydent mirosław Pobłocki przekazał nagrody i gratulacje laureatom konkursu

II miejsce – Dorota Lis  
ul. Sadowa 7D

II miejsce – katarzyna  
Szczepańska 
ul. Armii Krajowej 57C

II miejsce – Teresa Langmesser 
ul. Jedn. Narodu 13

III miejsce – Barbara  
Dereszkiewicz  
al. Zwycięstwa 4B

III miejsce – Teresa Myszk  
ul. Jedn. Narodu 20F

III miejsce – Halina Ponieważ 
ul. Kościuszki 13

Podziękowania: 
Żaneta Data  

ul. Andersena 12A, 
Halina Müller  

ul. Jagiełły 6C),
Tadeusz Grenz  

ul. Jagiełły 9A, 
Anita Bałasz  

ul. Jodłowa 9D, 
Lucyna Pawłowska  

ul. Kubusia Puchatka 2A, 
Dominika Sołtys  

ul. Orzeszkowej 4, 
Maria Sołtys  

ul. Woj. Polskiego 29B, 
Maria i Edmund Pek  

ul. Wyszyńskiego 37B.najładniejsze otoczenie – przy ul. armii Krajowej 8a
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Podziękowania:
Beata Kaszubowska, ul. Jabłoniowa 5C,

Podziękowania: 
Andrzej Świerczyński, ul. Wigury 80,

OTOCZENIE 

I miejsce – Andrzej Stolarski ul. Armii Krajowej 8A

II miejsce – Henryk Zieliński ul. Jedn. Narodu 32B III miejsce – Ryszard koszałka ul. Sobieskiego 9

Bartosz Karczewski, ul. Jasia i Małgosi 10B, 
Iwona Borkowska, ul. Wyszyńskiego 37.

W kategorii budynków jednorodzinnych

I miejsce – Janina Mroczkowska, ul. Księżniczki Dobrawy 9 II miejsce – Irmgarda Winiarz, ul. Łąkowa 5

III miejsce – Maria Piankowska, ul. Kossaka 39 III miejsce – Alicja Mułkowska, ul. Chłopska 15

Mariusz Skwierczyński, ul. Wigury 54
Małgorzata Kłos, ul. Królowej Bony 2
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W kategorii elewacja budynku znajdującego się na obszarze rewitalizacji

Wszystkie zgłoszone elewacje zostały nagrodzone, a wspólnoty mieszkaniowe otrzymały nagrody pieniężne od 2 tys. do 11 tys. zł:

ul. wąska 49 ul. Paderewskiego 22 ul. Królowej jadwigi 7

ul. Paderewskiego 7 ul. Paderewskiego 8 ul. woj. Polskiego 24

ul. mickiewicza 12ul. Kościuszki 13 pl. Hallera 22

ul. wojska Polskiego 33 ul. Sobieskiego 40 pl. Hallera 10
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Społeczeństwo

KrÓtKo

W Centrum Aktywizacji Osób 
Niepełnosprawnych w Tczewie od-
był się koncert dobroczynny zor-
ganizowany przez prezes Zarzą-
du Miejskiego Polskiego Komitetu 
Pomocy Społecznej Julitę Jaku-
bowską.

Na zaproszonych gości czekało 
wiele atrakcji:
– film krótkometrażowy pt. „Lu-

bisz się uśmiechać?”, w reżyse-
rii Piotra Weintza;

– występ wokalny finalistki pierw-
szej edycji X Factor Małgorzaty 
Szczepańskiej-Stankiewicz, któ-
ra wykonała utwór z musicalu 
„Koty” pt. „Pamięć”, natomiast 
w duecie z siostrą Urszulą Li-
sowską – szantę „Klipry”;

– Małgorzata Kornas, uczestnicz-
ka The Voice of Poland zapre-
zentowała publiczności piosen-
kę Krystyny Prońko „Jesteś 
lekiem na całe zło” oraz utwór 
Alicia Keys „If i ain’t got you”;

– Franciszek Zakrzewski , za-
łożyciel Wesołej Kapeli, która 
za rok będzie obchodziła swoje 
40 lecie, zaśpiewał m.in. „Śmiej 
się, śmiej”, „Urlopu czas”, „Baw-
my się”;

–  zespół Nature’s Print w skła-
dzie Natalia Szymanowska 
– wokal, Paweł Fierka – gita-
ra, Kuba Karczewski – kahon, 
wykonali utwory: „Krople” oraz 
„You wish me to be happy”

–  Joanna Ciecholewska wykona-
ła utwór Edyty Geppert „Ko-
cham cię życie”, następnie w 
duecie z Jakubem Maślakiem 
„W imię deszczu” z repertuaru 
zespołu Mafia.

„Bezpiecznik” to kompleksowy 
system profilaktyki i edukacji 
mający na celu ochronę dzie-
ci przed przemocą i krzywdze-
niem oraz pomoc ich rodzinom 
i opiekunom.

– Chcemy inwestować w ro-
dzinę, wspomóc osoby niewydol-
ne wychowawczo, szczególnie ta-
kie, którym grozi odebranie praw 
rodzicielskich – mówi Julita Ja-
kubowska, dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej i pre-
zes tczewskiego oddziału PKPS. – 
W Tczewie mamy ok. 50 takich ro-
dzin, projekt obejmie 20 z nich.

Projekt przygotowały Alek-
sandra Hotowy i Magdalena 
Grabowska, czyli kadra świet-
licy środowiskowo-sąsiedzkiej  
z ul. Zamkowej 26, działającej pod 
skrzydłami PKPS. Konkuren-
cja była duża, ponieważ na kon-
kurs wpłynęło 181 wniosków z ca-
łej Polski. O granty mogły ubiegać 
się organizacje pozarządowe, któ-

Prezydent Miasta Tczewa in-
formuje, że na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Tczewie (II 
piętro) zostały wywieszone:

• wykaz nieruchomości – loka-
li mieszkalnych – przeznaczonych 
do sprzedaży w drodze bezprze-
targowej na rzecz najemców.

• wykaz nieruchomości nieza-
budowanej stanowiącej własność 
Gminy Miejskiej Tczew przezna-
czonej do sprzedaży w drodze bez-
przetargowej na rzecz Energa – 
Operator SA oddział w Gdańsku 
na realizację urządzeń infrastruk-
tury technicznej – budowę sta-
cji transformatorowej. Nierucho-
mość położona jest w Tczewie przy 
ul. Rokickiej i oznaczona nr dział-
ki 148/51 obr. 5 o pow. 41 m2, KW 
GD1T/00016850/3.

Działający w Tczewie od wielu lat 
wolontariat pracowniczy firmy 
Flextronics pozwala skutecznie 

ogłoszenia

Koncert 
cHarytatywny

„bezpiecznik” w świetlicy środowiskowo-sąsiedzkiej

Flextronics pomógł świetlicy
W pierwszy powakacyjny 
weekend września grupa 
wolontariuszy firmy Flextro-
nics wsparła świetlicę środo-
wiskowo-sąsiedzką przy ul. 
Zamkowej 26, wykonując na 
terenie placówki prace re-
montowe.

wpływać na społeczność lokalną 
i sprawnie odpowiadać na potrze-
by środowiska. Zaangażowanie 
pracowników firmy tym razem 
wywołało uśmiech na twarzach 
maluchów ze Starego Miasta. 
Wyremontowanie pomieszczeń 
świetlicy poprawiło jakość pracy  
i zabawy dzieci i młodzieży uczęsz-
czających do placówki.

Wolontariuszy z firmy Flextro-
nics wspierały wychowawczynie 

ze świetlicy oraz wolontariusze – 
przyjaciele świetlicy.

Na co dzień ze wsparcia pla-
cówki korzysta blisko 50 dzieci  
i młodzieży, przede wszystkim ze 
Starego Miasta. Świetlica prowa-
dzi bogaty program edukacyjny,  
a od września wraz z wolonta-
riuszami firmy Flextronics rea-
lizowane są cykliczne spotkania  
z pasjami, których głównymi reali-
zatorami będą pracownicy firmy.

Świetlica na zamkowej to miejsce, gdzie dzieci znajdują opiekę i zajęcia edukacyjne

20 tczewskich rodzin weźmie udział w programie „Bezpieczne dzieciństwo”. Zajęcia rusza-
ją w październiku.

re wspierają społeczność lokalną 
w polepszaniu standardów bez-
pieczeństwa dzieci i młodzieży. 
Tczewska propozycja znalazła się 
wśród 42 dofinansowanych w ra-
mach programu grantowego Fun-
dacji Dzieci Niczyje. Tczewska 
świetlica wygrała 13 tys. zł.

– Główny cel programu to 
zwiększanie i wzmacnianie wie-
dzy i umiejętności opiekuńczo-wy-
chowawczych rodziców dzieci ma-
łych, przeciwdziałanie patologiom 
społecznym i rozwój miejskiego sy-
stemu profilaktyki i opieki nad ro-
dziną – tłumaczy Aleksandra 
Hotowy. – Podejmowane zadania 
mają uświadomić rodzicom i opie-
kunom, że wychowywanie dzie-
cka jest relacją, w której obie stro-
ny wpływają na siebie.

Projekt zakłada przeprowa-
dzenie zajęć skierowanych do ro-
dziców i opiekunów. Każdy blok 
tematyczny będzie uzupełniony o 
możliwość konsultacji z eksperta-

mi z zakresu psychologii, pedago-
giki oraz prawa. Pięć najbardziej 
dysfunkcyjnych rodzin zyska moż-
liwość podjęcia wstępnych działań 
terapeutycznych skierowanych do 
całej rodziny.

– PKPS kieruje projekt do ro-
dzin z problemami wychowaw-
czymi – dodaje Magdalena Gra-
bowska. – Skierowanych do 
niego zostanie 20 rodzin dzieci za-
grożonych przemocą w rodzinie 
lub środowisku, klientów MOPS, 
rodziców lub opiekunów dzieci 
uczęszczających decyzją MOPS 
do świetlic prowadzonych przez 
PKPS i MOPS w Tczewie. Rekru-
tacja rodzin objętych wsparciem  
w projekcie nastąpi na podstawie 
obserwacji, rozmów z pracownika-
mi socjalnymi, psychologiem oraz 
asystentami rodziny.

Realizacja projektu potrwa 
od października br. do czerwca 
2015 r.

M.M.
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dom przedsiębiorcy w tczewie
Program  
współfinansowany 
przez unię europejską 
z europejskiego 
funduszu rozwoju 
regionalnego  
oraz Gminę miejską 
tczew

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 społecz-

nej, w każdy wtorek i czwartek 
w godz. 13:00-17:00, pok. 18.

• Biuro projektu „Kierunek na 
pracę” – dla wszystkich zain-
teresowanych podjęciem pra-
cy na odległość lub złożeniem 
własnej oferty pracy – I piętro 
pok. nr 12 (pon.-pt. w godzi-
nach 8:00-16:00),  
www.kieruneknaprace.eu 

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

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

• Biuro oddziału Pracodawców 
Pomorza

Kontynuując inicjatywę targów 
i jarmarków na Starym Mie-

ście, z przyjemnością informuje-
my, że w tym roku w dniach od 
19 do 21 grudnia, tradycyjnie na 
placu Hallera odbędzie się II Jar-
mark Bożonarodzeniowy.

Zapraszamy zainteresowa-
nych przedsiębiorców do składa-
nia wniosków i włączenia się w or-
ganizacje jarmarku. 

Wzorem roku ubiegłego re-
gulamin wydarzenia określa 
konkretne towary i usługi ga-
stronomiczne, odpowiadające 
klimatowi tego wydarzenia oraz 
warunki do prowadzenia tych 
działań. 

19 listopada 2014 r. w Domu 
Przedsiębiorcy dowiemy się 

kto zostanie laureatem konkursu 
„Rzemieślnik Roku” oraz jaki po-
mysł na biznes zwyciężył w kon-
kursie „Mój Biznesplan”. 

Do 30 września przyjmowa-
ne były zgłoszenia do obu konkur-
sów. Obecnie trwa sprawdzanie 
zgłoszeń pod kątem formalnym. 
Następnie zorganizowane zosta-
ną spotkania z kapitułami kon-
kursów, które będą odpowiedzial-
ne za wybór laureata. 

Ponadto informujemy, że w ra-
mach tygodnia przedsiębiorczo-
ści 2014 zaplanowano następują-
ce wydarzenia:

17 i 18 listopada – seminarium 
– zagadnienia prawne i podatko-
we dla przedsiębiorców (wkrótce 
szczegóły)

19 listopada – gala konkursów 
Prezydenta Miasta Tczewa – Rze-
mieślnik Roku oraz Mój Biznesplan

Celem Krajowego Systemu 
Usług jest wspieranie roz-

woju i promocja przedsiębiorczo-
ści w Polsce. Ośrodki działające  
w ramach KSU świadczą na rzecz 
przedsiębiorców usługi doradztwa 
biznesowego. 

Ośrodki KSU oferują do-
radztwo dla firm w zakresie in-
nowacji, ochrony środowiska, 
zarządzania finansami, zarzą-
dzania energią, wykorzystania 

ii jarmark bożonarodzeniowy – czekamy na zgłoszenia
Podczas Jarmarku dopusz-

cza się handel artykułami spo-
żywczymi, jak i przemysłowymi, 
których asortyment związany 
będzie ze świętami bożonarodze-
niowymi, np. wyroby cukiernicze, 
orzechy, bakalie, słodycze, ozdoby 
świąteczne, wyroby pamiątkar-
skie, usługi gastronomiczne w po-
staci małych poczęstunków, grza-
ne wino i piwo, kawa, herbata. 

Prosimy aby wnioski Pań-
stwa uwzględniały warunki re-
gulaminu. W przypadku dużej 
ilości zgłoszeń zostanie dokonany 
wybór najatrakcyjniejszych dla 
charakteru wydarzenia propozy-
cji. Handlujący na Jarmarku do-

staną do swojej dyspozycji drew-
nianym, zamykany stragan,  
w przypadku gastronomi, otwar-
ty drewniany domek/wiatę.

Zgłoszenia przyjmujemy do 28 
listopada 2014 roku. Zaprasza-
my do uczestnictwa w Jarmarku 
Bożonarodzeniowym, a tymcza-
sem do odwiedzenia strony www.
pchlitarg.tczew.pl zakładka Jar-
mark Bożonarodzeniowy. Wię-
cej informacji o Jarmarku znajdą 
Państwo w Domu Przedsiębior-
cy, na naszej stronie: www.pchli-
targ.tczew.pl lub www.dp.tczew.
pl oraz pod nr tel. 58 777 53 42 
oraz 58 775 93 79. Serdecznie za-
praszamy!

tydzień przedsiębiorczości i rozstrzygnięcie konkursów 
Prezydenta miasta tczewa!

20 listopada – rozgrywki 
młodzieży ponadgimnazjalnej  
w Cashflow

21 listopada – Fundusze Unij-
ne dla przedsiębiorców w ramach 
nowej perspektywy 2014-2020 – 
Głównym Punkt Informacyjny 
Funduszy Europejskich oraz Po-

wiatowe Centrum Informacyjne
Szczegółowy harmonogram bę-
dzie wkrótce dostępny na naszej 
stronie www.dp.tczew.pl 

Na niektóre wydarzenia bę-
dzie wymagana rejestracja uczest-
ników dlatego prosimy śledzić na-
szą stronę oraz facebooka! 

punkty konsultacyjne Ksu – porady dla przedsiębiorców
technologii informacyjnych, 
a dla osób z branży przetwór-
stwa również w zakresie mar-
ketingu i sprzedaży. Ponadto, 
przedsiębiorcy mogą liczyć na 
pomoc w uzyskaniu pożyczki 
lub poręczenia.

Konsultanci KSU pomaga-
ją w sprawach w finansowych, 
marketingowych oraz prawnych 
i administracyjnych. Na tere-
nie naszego województwa moż-

na skorzystać z KSU w siedzibie 
Stowarzyszenia Wolna Przed-
siębiorczość w Gdańsku. 

Usługi świadczone są w ra-
mach projektu „Punk Konsulta-
cyjny Krajowego Systemu Usług”. 
Projekt ten jest współfinansowa-
ny ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego. Dofinansowanie 
wynosi aż 90 proc., przedsiębior-
ca płaci tylko 10 proc. ceny usługi. 

Godzina doradztwa kosztuje 120 
zł netto (147,60 zł brutto), przed-
siębiorca płaci jedynie 12 zł net-
to (14,76 zł brutto) za godzinę do-
radztwa.

Z usług z dofinansowaniem 
mogą skorzystać mikro, małe  
i średnie firmy. Kontakt: tel. 58 
751 40 02 lub 58 785 39 50, cig@
swp.gda.pl, adres: Oddział Tere-
nowy w Gdańsku ul. Piekarnicza 
12A 80-126 Gdańsk

Więcej informacji w Domu 
Przedsiębiorcy w Tczewie, w Biu-
rze Wspierania Przedsiębiorczo-
ści, przy ul. Obrońców Wester-
platte 3, I piętro, pokój 14 lub 16, 
w godzinach pracy urzędu.
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Edukacja

Wymiana miała miejsce od 2 do 9 
października. Grupa niemieckiej 
młodzieży to uczniowie z Gimna-
zjum im. Mikołaja kopernika 
w Norderstedt (Niemcy), która 
to szkoła współpracuje od 1990 r. 
ze Szkołą Podstawową nr 10 
w Tczewie a po reformie oświa-
ty w 2000 r. również z Gimna-
zjum nr 1.

Wymiana zorganizowana jest 
w ten sposób, że niemieckie dzie-
ci mieszkają w polskich domach, 
chodzą z kolegami do szkoły na 
lekcje, wspólnie wyjeżdżają na 
wycieczki i bawią się na popołu-
dniowych imprezach.

Uczniowie mają niepowtarzal-
ną okazję doskonalenia znajomo-
ści języka niemieckiego, przedsta-
wienia naszego kraju, jego historii, 
zabytków i ciekawostek przyrody. 

Program był bardzo bogaty 
i interesujący. Jego najważniej-
szym punktem był projekt „Śla-
dami Kopernika”, który uczniowie 
realizowali w Toruniu i Frombor-
ku. Okazało się, że znany w świe-
cie torunianin Mikołaj Kopernik 
doskonale łączy, a nie dzieli nasze 
narody.

Polsko-niemieckiej grupie po-
dobały się bardzo warsztaty pie-
czenia pierników w Toruniu,  
a także wspaniałe warsztaty 
produkcji biżuterii z bursztynu  
i warsztaty malowania na szkle  
w tczewskiej Fabryce Sztuk. Za-

Warsztaty, jakie odbywały 
się w Sekcji Historii Mia-

sta Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Tczewie, dotyczyły legendarnych 
i historycznych początków miasta 
Tczewa. Wprowadzeniem do tema-
tu głównego była rozmowa z dzieć-
mi o księżniczkach i księciach: jak 
wyglądali oraz czym się zajmowa-
li. Nieco trudności sprawiło uczest-
nikom zrozumienie powiedzenia 
„zachowywać się jak księżniczka”. 
Następnie pokazano dzieciom wi-
zerunki pierwszego księcia Tcze-
wa – Sambora II i jego rodziny na 
medalionach Wawrzyńca Sam-
pa, zamieszczonych w książce 
„Poczet książąt pomorskich”. Ta-
lent aktorski uczestników ujaw-
nił się podczas występu teatrzyku 
kukiełkowego, który przedstawił 
baśń „Gryf i Małgorzata” Roma-

serce z PierniKa i bursztynu
Już po raz 25. doszło do wymi-
any młodzieży z Gimnazjum 
nr 1, Szkoły Podstawowej nr 
10 i uczniów z niemieckiego 
Norderstedt.

ciekawiła ich również wystawa 
poświęcona znanym tczewianom 
„Z Forsterami i Cookiem na kra-
niec świata”. Ciekawa była rów-
nież lekcja przyrody pani Anny 
Manuszewskiej w Szkole Podsta-
wowej nr 10, podczas której moż-
na było pochwalić się znajomością 
geografii kraju sąsiadów. Przy-
roda była również tematem zajęć  
w gdyńskim Oceanarium i na 
plaży w Sopocie. Interesującą lek-
cją historii była wizyta na zamku  
w Malborku i poznanie zabytków 
tysiącletniego Gdańska.

Opiekujący się dziećmi na-
uczyciele mieli swój własny wie-
czorny program, tzn. wzięli udział 

w przedstawieniu „Hamleta” po 
niemiecku w ramach Festiwalu 
Szekspirowskiego, obejrzeli operę 
„Maria” poświęconą ‘Solidarno-
ści”, a w czasie zwiedzania Euro-
pejskiego Centrum Solidarności 
spotkali osobiście zwiedzającego 
to centrum pisarza Noblistę Gin-
tera Grassa. Ta jedyna w naszym 
regionie tak długoletnia wymia-
na to doskonały przykład wpro-
wadzania w życie idei integra-
cji europejskiej. Młode pokolenie 
Niemców może lepiej poznać swo-
ich wschodnich sąsiadów, Ucznia-
mi opiekowali się nauczyciele 
języka niemieckiego: Maria 
Jakubowska, karolina Wla-

złowicz i Piotr Wojtysiak. Po 
stronie niemieckiej udział wzięli: 
Elizabeth Vierbaum oraz Romy 
Dumke. 

Jest już zaplanowana następ-
na rewizyta, kolejna grupa pol-
skiej młodzieży pojedzie do Nor-
derstedt w kwietniu 2015 r. na 
uroczystości jubileuszowe 50-lecia 
tamtejszej szkoły i 25-lecia naszej 
wymiany.

Impreza nie mogłaby się od-
być bez finansowego wspar-
cia warszawskiego biura Pol-
sko-Niemieckiej Współpracy 
Młodzieży.

(Informacja i zdjęcie: SP 10)

spotKania z gryFem i małgorzatą
na Landowskiego. Duże zaintere-
sowanie wzbudziło ćwiczenie pla-
styczne, polegające na wykonaniu 
kukiełek. Młodsze dzieci koloro-
wały szablony i przyklejały do nich 
złote korony, a starsze używały ko-
lorowej bibuły i plastikowych bu-
telek. Dzieci wykazały się dużą 
kreatywnością nie tylko w ozda-
bianiu postaci, ale również w wy-
myślaniu im imion. Pomocą słu-
żyła książka autorstwa Zygmunta 
Glogera „Imiona starosłowiań-
skie”. Przy dźwięku fanfar uczest-
nicy przedstawiali swoje kukiełki 
w iście dworskim stylu. Nie zabra-
kło też zabawy ruchowej. W war-
sztatach uczestniczyło około 450 
dzieci z przedszkoli i szkół podsta-
wowych oraz podopieczni Środo-
wiskowych Domów Samopomocy 
MOPS w Tczewie. 
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Uczestnicy konkursowych 
zmagań wystąpili w trzech 

kategoriach – soliści młodsi (do 
13 lat), starsi (do lat 20) i zespoły 
kameralne. Impreza, której głów-
nymi organizatorami są Funda-
cja dla Tczewa i Akademia Mu-
zyczna im. Stanisława Moniuszki 
w Gdańsku, skierowana jest bo-
wiem zarówno do początkujących 
adeptów gry na tym instrumencie, 
jak i do studentów. Po zakończe-
niu przesłuchań młodzi akordeo-
niści zostali zaproszeni do udziału  
w warsztatach szkoleniowych, 
które poprowadziła prof. Elżbieta 
Rosińska, przewodnicząca jury.

Jurorzy zgodnie określili po-
ziom konkursu jako wysoki, co 
zaowocowało dużą ilością nagród  
i wyróżnień.

I tak, w kategorii I zwyciężyli:
I miejsce ex equo: Faustas Laba-

nauskas z Kowna na Litwie  
i Paweł Łaniecki z Grudzią-
dza (nagroda Starosty Powia-
tu Tczewskiego)

II miejsce: Nieoniła Olszewska 
z Gorki Polonki na Ukrainie 
(nagroda Burmistrza Miasta  
i Gminy Pelplin)

III miejsce: Filip Jankowski  
z Grudziądza (nagroda preze-
sa Banku Spółdzielczego)
W kategorii II:

I miejsce: Paweł Ratajek z Gdań-
ska (nagroda Prezydenta Mia-
sta Tczewa)

II miejsce ex equo: Anżelika Fio-
dorowa z Daugavpils na Ło-
twie i Wiktor Matela z Kalisza 
(nagroda Burmistrza Miasta 
i Gminy Gniew oraz nagroda 
Wójta Gminy Morzeszczyn)

III miejsce: Krzysztof Bondar  
z Kalisza, Marcin Konopka  
z Łomży, Denis Snigiriow  

z Mołoczańska na Ukrainie)  
i Riczard Kokin z Nauene na 
Łotwie (nagroda prezesa Ban-
ku Spółdzielczego)
Wyróżnienia: Katarzyna Ja-

chym z Kluczborka, Alicja Jan-
kowska z Grudziądza, Józef Prą-
dzyński z Bytowa 

W kategorii III:
I miejsce: duet akordeonu z klar-

netem w składzie Paweł Rata-
jek i Wojciech Przyborowski 
z Gdańska (nagroda prezesa 
Banku Spółdzielczego)

II miejsce: kwintet akordeonowy 
w składzie Paweł Łaniecki, Fi-

lip Witkowski, Filip Jankow-
ski, Daniel Długosz i Błażej 
Wróbel z Grudziądza (nagro-
da organizatora)

Jurorzy pogratulowali organi-
zatorom sprawnego przeprowa-
dzenia konkursu, stwierdzając, 
że Tczew może być dumny, iż jest 
miejscem tak znaczącego dla 
kultury wydarzenia artystycz-
nego. Jest to bowiem jedyne tego 
rodzaju przedsięwzięcie w Polsce, 
które łączy prezentacje konkur-
sowe z działaniami edukacyjny-
mi w formie występów dla dzieci 
i młodzieży. Do promocji muzy-
ki akordeonowej przyczyniły się 
z pewnością koncerty nie tylko  
w różnych zakątkach naszego 
miasta (m.in. szkołach i domach 
kultury), ale także na terenie po-
wiatu – w Gniewie i Pelplinie.

Nie zawiedli się wszyscy ci, 
którzy postanowili wybrać się  
w piątkowy wieczór na koncert 
Notte Italiana. W tczewskiej re-
stauracji „Kameralna” popisowy 
występ dał zespół akordeonisty 
Pawła Nowaka, któremu towa-
rzyszyli Dario Alberti (gitara gyp-
sy, śpiew), Andrzej Józefów (gitara) 
i Maciej Sadowski (kontrabas).

Paweł Nowak, który jest nie 
tylko muzykiem, ale również pe-
dagogiem, kompozytorem i ko-

lekcjonerem akordeonów, przy-
wiózł do Tczewa pokaźną część 
swoich zbiorów, liczących po-
nad 300 egzemplarzy. Akordeo-
ny, harmonie, bajany, koncertiny  
i fisharmonie można było oglą-
dać w Fabryce Sztuk podczas 
trwania imprezy.

V Jubileuszowy Zjazd Akor-
deonistów zakończył się w sobo-
tę 4 października koncertem ga-
lowym, połączonym z rozdaniem 
nagród. Poza popisami laureatów 
konkursu i studentów gdańskiej 
Akademii Muzycznej, mogliśmy 
podziwiać mistrzów. Słuchaczom 
szczególnie przypadł do gustu wy-
stęp Orkiestry Akordeonowej 
z łotewskiego Daugavpils oraz 
żywiołowego duetu bajanistów  
z Homla na Białorusi – Siergieja 
i Władisława Mieliczenków. 
Natomiast Cezary Paciorek  
z towarzyszeniem uznanego sak-
sofonisty Adama Wendta do-
wiódł, że akordeon to wspania-
ły instrument koncertowy, który  
z powodzeniem może być wykorzy-
stywany zarówno w muzyce kla-
sycznej, jak i rozrywkowej.

Projekt został dofinansowa-
ny ze środków gminy i powiatu 
tczewskiego oraz Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Po-
morskiego.

M.Ś.

V jubileuszowy zjazd akordeonistów przeszedł do historii
W pierwszych dniach października w Tczewie gościli młodzi muzycy z sześciu krajów: Ukrainy, Białorusi, Czech, Litwy, 
Łotwy i Polski, którzy rywalizowali w Międzynarodowym konkursie Akordeonowym.

wiceprezydent adam Burczyk wręczył nagrodę Prezydenta miasta tczewa Pawłowi ratajkowi, 
zwycięzcy konkursu w kategorii starszych solistów

Brawurowy występ Siergieja i władisława mieliczenków
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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

Pracownia Edukacji Ekologicz-
nej we współpracy z Gimna-

zjum nr 2 w Tczewie zaprasza 
do udziału XVI Miejski Konkurs 
Ekologiczny w dla uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów

Tegoroczny konkurs będzie 
związany z ochroną przyrody w na-
szym województwie i zostanie prze-
prowadzony pod hasłem „Pomor-
skie parki krajobrazowe”.

Konkurs zostanie przeprowa-
dzony 6 marca 2015 r. (piątek) 
w Gimnazjum nr 2 w Tczewie.

Uczniowie zgłoszeni do udzia-
łu w konkursie powinni wyka-
zać się wiedzą i umiejętnościa-
mi z zakresu ekologii i ochrony 
środowiska, zdobytymi na zaję-
ciach lekcyjnych, pozalekcyjnych, 
spotkaniach w PEE oraz ogól-
nym oczytaniem dotyczącym te-
matu. Zadania konkursowe będą 
uwzględniały także problematy-
kę odpadową oraz wpływ działań 
człowieka na stan środowiska na-
turalnego. 

Prosimy o zgłaszanie uczniów, 
którzy wykażą się wiedzą i znajo-
mością:
• zależności w środowisku (zgod-

nie z nazwą konkursu)
• sposobów i form ochrony za-

sobów przyrody w Polsce i na 
świecie
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W roku 2014 na zajęciach prze-
prowadzonych przez PEE 

dominowała tematyka odpadowa 
i rowerowa, jednakże duża gru-
pa młodszych uczestników bra-
ła udział w zajęciach o tematyce 
przyrodniczej. 

W I semestrze bieżącego 
roku szkolnego tczewskie przed-
szkolaki oraz uczniowie szkół 
podstawowych poprzez naukę  
i zabawę poznają kolejne fascy-
nujące grupy zwierząt. Po nie-
toperzach przyszła kolej na pła-
zy, gady oraz sowy. Kolejna seria 
zajęć edukacyjnych organizowa-
nych przez Pracownię Edukacji 
Ekologicznej zawiera wiele cie-
kawych informacji i ciekawostek 
dotyczących biologii i ekologii 
różnych płazów zamieszkują-
cych teren naszego kraju. 

• najbardziej aktualnych przy-
kładów współpracy mię-
dzynarodowej w dziedzinie 
ochrony planety przed nega-
tywnymi skutkami działal-
ności człowieka

• pomorskich parków krajobra-
zowych i ich specyfiki.
Zadaniem uczestników zgło-

szonych przez szkoły będzie roz-
wiązanie testu, w którym duża 
część pytań będzie związanych  
z aktualnym hasłem konkursu. 

Uczestników konkursu należy 
zgłaszać do 20.02.2015 r. 

/należy podać dane ucznia, nr 
szkoły, nazwisko nauczyciela pro-
wadzącego/

Zgłoszenia z poszczególnych 
szkół prosimy przesyłać na adres 
mailowy Pracowni Edukacji Eko-
logicznej (pee@um.tczew.pl) .

Laureaci każdej kategorii wie-
kowej otrzymają atrakcyjne na-
grody ufundowane przez Pracow-
nię Edukacji Ekologicznej. 

Zapraszamy do udziału w kon-
kursie i życzymy sukcesów.

Uwaga! Organizator konkursu 
zastrzega sobie możliwość zmiany 
terminu konkursu w przypadku 
nałożenia się terminu z konkur-
sami o tematyce przyrodniczej na 
szczeblu wojewódzkim. 

AnnA Peichert

„pocałuj żabkę w łapkę” – zajęcia w tczewskich przedszkolach 

Podczas zajęć o płazach, 
które odbywają się od paź-
dziernika do grudnia, dzie-
ci dowiadują się m.in. gdzie 
mieszkają te zwierzęta (w tym 

w naszym mieście), gdzie spę-
dzają zimę, czym się odżywia-
ją, co im zagraża oraz dlacze-
go wszystkie gatunki są objęte 
ochroną prawną. 

Mamy nadzieję, że wiedza na-
szych najmłodszych uczestników 
zajęć przyczyni się do tego, aby 
w przyszłości wszelkie działania 
zmierzające do zachowania różno-
rodności biologicznej (szczególnie 
na terenie naszego miasta) były 
dla nich oczywiste. 

 Do końca grudnia z tej serii 
zajęć skorzystają wszystkie przed-
szkola współpracujące z UM  
w Tczewie w zakresie udziału  
w programach i konkursach 
związanych z selektywną zbiórką 
surowców.

A szkołom przypominamy, że 
Pracownia Edukacji Ekologicznej 
nie posiada już odrębnej siedziby, 
w związku z tym zajęcia mogą być 
realizowane wyłącznie na terenie 
zgłaszającej się placówki. 

AnnA Peichert

XVi miejski Konkurs ekologiczny
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sceny z życia miasta

Kultura: „teatr” (cz. 3)

Najbardziej kojarzonym przed-
sięwzięciem teatralnym jest 

Festiwal Działań Teatralnych  
i Plastycznych „Zdarzenia” Tczew-
Europa. Stwierdzić, że „Zdarze-
nia” były spotkaniem młodych ar-
tystów oraz prezentacją ich dzieł 
teatralnych i plastycznych – to 
stanowczo za mało. Festiwal pro-
mował awangardę i formę otwar-
tego teatru wychodzącego na ulice 
miasta i wykorzystującego, zda-
wać by się mogło, nietypowe prze-
strzenie. Tczewianie byli nie tylko 
widzami, bezpośrednimi świad-
kami prezentacji, ale też często 
ich uczestnikami. Np. podczas 
drugiej edycji ogłoszono konkurs 
dla właścicieli sklepów etc. na wy-
stawę tematycznie związaną ze 
spektaklem według scenariusza 
i w reżyserii Michała Znanieckie-
go pt. „Romeo @ Giulietta”, który 
był wystawiany na placu Hallera. 
Patronat artystyczny „Zdarzeń” 
od samego początku objął prof. 
Józef Szajna, notabene Honoro-
wy Obywatel Miasta Tczewa. Od 
2009 roku festiwal nosił jego imię. 
Główny organizator „Zdarzeń” 
– to Stowarzyszenie Integracji 
Humanistycznej Po-Most. Przez 
wszystkie edycje dyrektorem ar-
tystycznym była Halina Kasja-
niuk. Do 2003 roku dyrektorem 
festiwalu była Wiesława Quella, 
a od 2007 roku – Mirosław Os-
trowski. Wspomnieć należy, że 
pierwszą edycję poprzedził Festi-
wal Teatrów Ulicznych, zorgani-
zowany w 1999 roku przez Tczew-
skie Centrum Kultury. Klimat 
tamtych odbywających się wrześ-
niową porą w latach 2000-2011 
wydarzeń oddają chociaż w części 
prezentowane niżej zdjęcia.

Od 2003 roku odbywają się  
w Tczewie Międzynarodowe Prze-
glądy Teatrów Wspaniałych, któ-
rych pomysłodawcą jest Wojciech 
Rinc, reprezentujący Stowarzy-
szenie na rzecz Szkolnictwa Spe-
cjalnego w Tczewie. To niezwykle 
ciekawe i na wysokim poziomie 
wydarzenie artystyczne, prezen-
tujące spektakle osób niepełno-
sprawnych nie tylko z Polski i Eu-
ropy, ale również z innych części 
świata.

Mnogość materiałów źródłowych oraz stosunkowo krótki odstęp czasowy dostarczają trudności w opisywaniu życia 
teatralnego w Tczewie po 1990 roku. Poniższy artykuł jest subiektywnym przeglądem wybranych inicjatyw teatral-
nych, jakie w ostatnich latach pojawiły się w naszym mieście.

Warto wspomnieć ponadto  
o Przeglądzie Twórczości Teatral-
nej „Życie to teatr”, którego dzie-
siąta, jubileuszowa edycja, pod 
egidą Środowiskowych Domów 
Samopomocy MOPS w Tczewie  
i Polskiego Komitetu Pomocy Spo-
łecznej, odbyła się w maju tego 
roku.

Po transformacji ustrojowej 
miały miejsce w naszym mieście 
różne wydarzenia teatralne, np. 
Przegląd Małych Form Teatralia, 
Festiwal Edukacyjnych Form Te-
atralnych FEFT, Festiwal Teatru 
Piosenki i Tańca dla dzieci „Baj-
kowy świat” etc.

Nie zapominajmy również o wi-
zytach znanych aktorów, ludzi fil-
mu i teatru oraz przede wszystkim 
o dwóch aktorkach: Teresie Budzisz-
Krzyżanowskiej, rodowitej tcze-
wiance oraz urodzonej w Pszczół-
kach Aleksandrze Juście.

Pisząc o ruchu teatralnym 
w Tczewie po 1990 roku, należy 
zwrócić uwagę na grupy teatral-
ne, powstałe pod egidą instytucji 
kulturalnych, parafii rzymskoka-
tolickich czy stowarzyszeń. Słów 
kilka o jednej z nich, a mianowicie 
grupie OPANUJ SIĘ, która na-
rodziła się w 2006 roku podczas 
warsztatów teatralnych organi-
zowanych przez Stowarzyszenie 
na Rzecz Młodzieży Tczewskiej, 
a prowadzonych przez Piotra 
Weintza. Stworzony przez grupę 
spektakl „Ania”, przedstawiający 
problem alkoholizmu, zdobywał 
laury na ogólnopolskich festiwa-
lach, co godne jest podkreślenia. 
Na zakończenie jeszcze jeden fakt. 
W 2009 roku powstał w Tczewie 
Teatr Barba Luna pod przewod-
nictwem Barbary Świąder. 

M. K.
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Podczas 1. edycji „zdarzeń”
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SEkCJA HISTORII  
MIASTA
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Tczewie
ul. J. Dąbrowskiego 6
pn.-pt. 11:00-17:00
śr. 10:00-15:00
tel. 58 531-36-37 wew. 19
ZAPRASZAMY!
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Listopad w centrum Kultury i sztuki 

Wydarzenia

DYŻURY W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW MIESZKAŃCÓW
Mirosław Pobłocki, prezydent tczewa, przyjmuje interesantów w czwartki w godz. 14.00-16.00; 

zastępcy prezydenta tczewa 
– Zenon dRewa – czwartki w godz. 14.00-16.00 (od marca – w budynku um przy ul. 30 stycznia 1), 

a adaM burczyk – w poniedziałki w godz. 14.00-15.30 
CzłonkowIe PrezydiuM rady Miejskiej pełnią dyżur w środy w godz. 15.30-16.30  

w biurze rady miejskiej (ul. 30 stycznia 1).

Koncert odbył się w malowni-
czej scenerii śródmiejskiej pla-
ży w specjalnie rozstawionym 
namiocie. Publiczność miała 
okazję do relaksu na leżakach 
przy dźwiękach największych 
przebojów i standardów muzy-
ki filmowej – „The James Bond 
Theme”, „Pirates of Caribbean”, 
„Singin’ in the Rain”, „Mission 
Impossible”, „Janosik”, „West 
Side Story”, „Oye como va” i in-
nych. Muzykujący harcerze ze-
brali gromkie brawa, dwu-
krotnie bisując na zakończenie 
ponadgodzinnego występu.

Koncert swoją obecnością za-
szczycił prezydent Tczewa Miro-
sław Pobłocki, który do Gdyni 
udał się w towarzystwie swojego 
zastępcy Zenona Drewy i Miro-

Harcerska orkiestra dęta zagrała w gdyni
Już nie konkurs Literacki, ale 
Festiwal Twórczości kociew-
skiej im. Romana Landow-
skiego odbędzie się w Tczewie 
tej jesieni. Organizatorzy roz-
szerzają formułę, aby jak naj-
lepiej pokazać i wypromować 
kulturę regionu.

Głównym organizatorem i ko-
ordynatorem konkursu jest To-
warzystwo Miłośników Ziemi 
Tczewskiej, a współpracują z nim: 
Centrum Kultury i Sztuki, Miej-
ska Biblioteka Publiczna im. A. 
Skulteta, Fabryka Sztuk w Tcze-
wie oraz Ognisko Pracy Poza-
szkolnej w Starogardzie Gd.

Festiwal adresowany jest do 
mieszkańców Kociewia, a w czę-
ści warsztatowej i konkursowej do 
dzieci i młodzieży w wieku przed-
szkolnym i szkolnym, w tym do 
placówek oświatowych wszyst-
kich poziomów edukacyjnych, do-
mów kultury i placówek wycho-
wania pozaszkolnego.

Impreza ma charakter regio-
nalny. Jej cele to: budowanie toż-
samości regionalnej poprzez przy-
bliżenie twórczości kociewskich 
regionalistów, upowszechnianie 
wiedzy o regionie i dokonywanie 
jego promocji, wyrabianie szacun-
ku i przywiązania do „małej ojczy-
zny”, podnoszenie kultury żywego 
słowa, inspirowanie i promowanie 
własnej twórczości uczestników 
konkursu. kształtowanie aktyw-
nej postawy mieszkańców regio-
nu wobec różnych dziedzin kul-
tury, upowszechnianie integracji 
mieszkańców Kociewia.
Kategorie konkursowe:
1. recytacje poezji i prozy
2. inscenizacje 
3. programy słowno-muzyczne
4. juwenilia literackie  

(utwory młodych literatów)
5. prace plastyczne.
Terminy imprezy:
23 października – eliminacje rejo-

nowe w Tczewie i Starogardzie 
Gd. w kategorii recytacje

19 listopada – wernisaż prac pla-
stycznych oraz prezentacja ju-
weniliów literackich, eliminacje 
w kategorii programy sceniczne 
(inscenizacje i programy słowno-
muzyczne), eliminacje finałowe 
festiwalu w kategorii recytacje 

20 listopada – finał Festiwalu  
– prezentacja laureatów.

Festiwal odbędzie się pod patro-
natem prezydenta Tczewa Miro-
sława Pobłockiego.
Więcej informacji:  
www.tmzt.tczew.pl

Vii Festiwal twórczości 
Kociewskiej 

16 września tczewska Harcer-
ska Orkiestra Dęta im. Stani-
sława Moniuszki pod batutą 
Jakuba kubickiego wystąpi-
ła w Gdyni podczas 39. Festi-
walu Filmowego.

sława Augustyna, przewodni-
czącego Rady Miejskiej. Włodarzy 
powitał dyrektor festiwalu Leszek 
Kopeć i wręczył karty wstępu na 
wszystkie festiwalowe seanse.

Imprezę wraz z  przedstawi-
cielką organizatora poprowadził 
krystian Nehrebecki, dyrek-
tor Centrum Kultury i Sztuki, 
dzięki staraniom którego ten wy-
jątkowy zespół młodzieżowy miał 

okazję zaprezentować się na gdyń-
skim festiwalu.

Harcerska Orkiestra Dęta  
z powodzeniem bierze udział  
w konkursach i przeglądach, kon-
certuje w kraju i za granicą. W jej 
repertuarze znajdują się wybitne 
dzieła z gatunku muzyki klasycz-
nej oraz rozrywkowej, we współ-
czesnych aranżacjach. 

M.Ś.

	OŻENEk   
spektakl teatralny

Wykonawca: Teatr  
im. Modrzejewskiej z Legnicy  
3 listopada (poniedziałek)  
godz. 19:00  
Bilety: 20 zł  

Akcja legnickiego Ożenku zo-
stała przeniesiona do współ-
czesnego klubu samotnych serc. 
Swojej drugiej połowy poszuku-
ją tu wszyscy, łącznie z właści-
cielami tego przybytku, co czyni 
z przedstawienia tragikomiczną 
opowieść o ludzkiej samotności. 

 kabaret Moralnego  
Niepokoju 

8 listopada (sobota) 
godz. 17:00 i 19:30
Bilety: 50 zł 

	koncert  
Waldemara Malickiego 

Narodowe Święto Niepodległości  
11 listopada (wtorek) godz. 17:00  
Bilety: 20 zł 

Waldemar Malicki wystąpi z 
nowym solowym programem 
ONE MAN SHOW.

	BRZYDkIE kACZĄTkO 
spektakl dla dzieci 

Wykonawca: Miejski Teatr  
Miniatura w Gdańsku
13 listopada (czwartek) 
godz. 11:00 i 18:00  
Bilety: 10 zł 

	GOŁO I WESOŁO 
spektakl komediowy 

15 listopada (sobota) godz. 19:00  
Bilety: 60 zł 

Spektakl „Goło i wesoło” opo-
wiada historię kilku bezrobot-
nych, którzy będąc zupełnie 
bez pieniędzy, bez perspektyw, 
wpadają na pomysł, aby zało-
żyć grupę striptizerów o na-
zwie „Napalone Nosorożce”. 

	BABA CHANEL 
tragikomedia 

Wykonawca: Teatr Wybrzeże  
z Gdańska
22 listopada (sobota) godz. 19:00  
Bilety: 20 zł 

BABA CHANEL to tragikome-
dia o niewyczerpanym pragnie-
niu życia, walce o godność dla sta-
rości, o niezależnym od wieku 
głodzie szczęścia. To piękny spek-
takl, w którym udała się rzad-
ka i trudna sztuka połączenia ko-
mizmu i powagi, lekkości i głębi, 
wzruszenia i zamyślenia. 
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Prezydent Miasta Tczewa serdecznie zaprasza 

W Święto Niepodległości wywieś flagę narodową!

11 listopada
Koncert Waldemara Malickiego
Centrum Kultury i Sztuki

IMPREZY TOWARZYSZĄCE:

8 listopada

XXIV Uliczny Bieg Sambora 
(organizator TCSiR)

XII Turniej Bokserski z okazji Święta Niepodległości 
(organizator Klub Sportowy „Wisła” Tczew)

Godz. 9:30
Pieśni patriotyczne w parku „Ogród Sztuk” 

Zbiórka uczestników uroczystości w parku „Ogród Sztuk” (za CKiS)
– wszyscy otrzymają biało-czerwone kotyliony

Godz. 10:00
Uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny
w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

Godz. 11:10
Uroczystości przy pomniku Pamięci Poległych za Niepodległość
na cmentarzu „Starym” przy ul. 30 Stycznia


