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MAMY TRZY NOWE BOISKA
 Bartek Piasecki 

 – srebrny medalista 
 z Londynu odwiedził 
 rodzinny Tczew

 Pomoc inwestycyjna 
 dla przedsiębiorców 
 tworzących w Tczewie 

nowe miejsca pracy

 Monitoring 
 – będzie 16 nowych 

kamer na starówce

 Dzień bez samochodu 
– 500 tczewian 

 na rowerach

 Harcerska 
 Orkiestra Dęta 
 świętowała 65-lecie

TRZY NOWE BOISKA otwarte zostały w Tcze-
wie w ciągu dwóch tygodni. Oczywiście 
ich budowa trwała przez kilka ostatnich 

miesięcy, a tylko inauguracje zbiegły się w czasie. Nowe obiekty sportowe 
to boisko lekkoatletyczne przy Szkole Podstawowej nr 10, Orlik – w są-
siedztwie tej samej szkoły oraz boisko wielofunkcyjne na Osiedlu Witosa. 
Boiska będą dostępne nie tylko dla uczniów podczas zajęć wychowania 
fi zycznego – to miejsca, gdzie odbywać się będą zawody oraz gdzie swoje 
pasje będą rozwijać młodzi sportowcy także po lekcjach. 
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Z Okazji Dnia Edukacji 
Narodowej prezydent 
Tczewa Mirosław Po-
błocki nagrodził 11 na-
uczycieli z tczewskich 
szkół podstawowych 
i gimnazjalnych. Uroczy-
stość odbyła się w Szkole 
Podstawowej nr 7.

– Sam byłem kiedyś na-
uczycielem, dlatego wiem, 
ile wysiłku potrzeba, aby 
pracować z młodzieżą, która ma dzisiaj duże poczucie wolności. Baza 
materialna szkół jest coraz lepsza – zależy mi, aby za tym szła popra-
wa warunków nauczania oraz wynagradzania. Życzę pracownikom, 
nauczycielom, dyrektorom wszystkiego najlepszego. To wy kształtujecie 
te młode osoby, które później idą w świat. Sprawcie, aby z tej młodzieży 
wyrośli zdolni i uczciwi obywatele naszego miasta – powiedział prezy-
dent Tczewa.

Nagrody prezydenta otrzymali: Anna Witkowska (SP 12), Mariola 
Nemitz (SP 11), Izabela Pelplińska (SP 10), Waldemar Wasielewski 
(SP 10), Katarzyna Baza (SP 7), Teresa Szydlik (SP 7), Danuta Wal-
kiewicz (Gim. 3), Katarzyna Kaszuba (Gim. 1), Bogdan Gronek (SP 5), 
Wiesława Olszewska (Gim. 2), Marek Trzciński (SP 11). Dodatkowo 
z okazji 20-lecia istnienia Przedszkola nr 8 nagrody przyznane zostały 
Hannie Madei i Mirosławie Elszkowskiej. Nagrody te będą wręczone 
18 grudnia br. podczas obchodów jubileuszu. 

Uroczystość uświetnił występ uczniów SP 7.

XXV SESJA
Porządek obrad XXV sesji Rady Miejskiej w Tczewie

na dzień 25 października 2012 r. (czwartek) 
o godz. 10.00 w sali konferencyjnej im. F. Fabicha 

w Urzędzie Miejskim w Tczewie
I. CZĘŚĆ PIERWSZA:
1. Otwarcie sesji i powitanie gości.
2. Sprawdzenie obecności radnych.
3. Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji.
4.  Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 wrze-

śnia 201r. 
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za paź-

dziernik 201r. 
6. Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych w okresie od 

27 września do 24 października 2012 r.
II . CZĘŚĆ DRUGA:
7. Informacja z działalności placówek oświatowych prowadzo-

nych/dotowanych przez Gminę Miejską Tczew w roku szkolnym 
2011/2012.

8. Informacja z przebiegu „Nieobozowej Akcji Lato w 2012 r.”
9. Informacja Prezydenta Miasta o złożonych oświadczeniach ma-

jątkowych za 2011 rok.
10. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych 

oświadczeniach majątkowych za 2011 rok.
11. Podjęcie uchwał w sprawie: 
11.1 ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbie-

rania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych,

11.2 ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego,
11.3 określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy 

Miejskiej Tczew, 
11.4 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu 

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo wła-
sności nieruchomości,

11.5 podziału miasta na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i nu-
merów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,

11.6 przyjęcia Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla mia-
sta Tczewa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy 
na lata 2016-2019 wraz z podsumowaniem, 

11.7 zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze prze-
targu, 

11.8 uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew 
z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publiczne-
go na rok 2013,

11.9 zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkoma-
nii w mieście Tczewie na rok 2013,

11.10 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego 
zespołu opiniującego wyróżnienia „Honorowy Obywatel Miasta 
Tczewa” w okresie kadencji 2010-2014.  

12. Zgłaszanie interpelacji i zapytań oraz wniosków.
13. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia.

Porządek sporządzono 11 października 2012 r.

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

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

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

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

Aktualności

1 października 2012 r. w Tczewie zameldowanych było 59 427 osób, 
w tym 58 257 na pobyt stały i 1170 na pobyt czasowy. Od początku 
września 2012 r. przybyło 8 mieszkańców miasta.

ILU NAS JEST?

KTO JEST KIM W RADZIE MIEJSKIEJ
KAZIMIERZ JANUSZ
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Urodził się w 1952 r. w Tczewie. Jest radnym 
z ramienia Porozumienia na Plus, bezpar-

tyjny, reprezentuje wyborców z osiedli Czyżyko-
wo i Górki. Pracował w Radzie Miejskiej rów-
nież w kadencji 2002-2006. W obecnej radzie 
jest wiceprzewodniczącym Komisji Edukacji, 
Kultury i Kultury Fizycznej oraz członkiem Ko-
misji Polityki Gospodarczej.

Jest aktywnym działaczem regionalnym. 
Jego marzeniem jest, aby młodzi ludzie mogli 
w pełni korzystać z dóbr kultury, jakie oferuje nasze miasto, aby mieli lep-
szy start w dorosłe życie. Od 1987 r. prowadzi działalność gospodarczą.

Aktywnie działa na rzecz kultury i integracji wszystkich środowisk 
twórczych i organizacji pozarządowych, szczególnie tych angażujących 
się w sferę kultury w naszym mieście. Z pasją realizuje swoje zaintere-
sowania w Tczewskim Towarzystwie Kulturalnym „Brama”, które po-
pularyzuję sztukę od ambitnych „Ogrodów Sztuk”, wernisaży i wystaw 
po luźne formy zabawowe. K. Janusz pełnił funkcję prezesa „Bramy” 
w latach 2005-2010.

Jego pasją jest także sport. Najchętniej czas spędza w gronie rodzin-
nym i wśród przyjaciół.

Żonaty. Ma czworo dzieci i troje wnucząt – Olę, Filipa i najmłodszego 
3-miesięcznego Januszka, który jest oczkiem w głowie dziadka. 

Dyżur radnego: wtorek, godz. 14.00-15.00, Biuro Rady Miejskiej
adres e-mail: rokitkowo@gmail.com

Nagrody dla nauczycieli

M
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Aktualności

Z końcem sierpnia działal-
ność zakończyło Centrum 
Edukacji Dorosłych. Po re-
moncie przeniosą się tam 
niektóre wydziały Urzędu 
Miejskiego, głównie te któ-
re przyjmują najwięcej in-
teresantów.

Do końca bieżącego roku sporzą-
dzona ma zostać dokumentacja 
dotycząca przebudowy obiektu 
i adaptacji go na siedzibę Urzędu 
Miejskiego. 

– Chcielibyśmy w przyszłym 
roku wykonać remont, tak aby 
w 2014 roku można było wypro-
wadzić tam urzędników z obec-
nego pawilonu. Pawilon zostanie 
rozebrany, a na jego miejscu po-
wstanie duży parking dla klien-
tów urzędu – mówi Mirosław 
Pobłocki, prezydent Tczewa.

Na parter byłego budynku 
CED przeniosłyby się wydziały, 
do których interesanci przychodzą 
najczęściej, a więc Wydział Spraw 
Obywatelskich, Wydział Spraw 
Społecznych, Wydział Inwestycji. 
Ponadto w wyremontowanym bu-
dynku mają się znaleźć także Biu-
ro Rady Miejskiej, Wydział Spraw 
Komunalnych i Wydział Rozwoju. 
Do głównego budynku przy pl. 
Piłsudskiego 1 przeniesie się na-
tomiast Urząd Stanu Cywilnego 
(salą ślubów będzie dzisiejsza sala 
obrad). Z pawilonu do budynku 
głównego przejdzie także księgo-
wość, tam również znajdować się 
będą gabinety prezydenta, jego 
zastępców, skarbnika i sekretarza 
miasta. 

Nieruchomość, gdzie obecnie 
znajduje się Urząd Stanu Cywil-
nego oraz MOPS zostanie sprze-
dana.

M.M.

Urzędnicy do CED–u

W październiku pojawiły się 
w Tczewie stojaki oraz wiaty 
rowerowe. Dzięki nim rowe-
rzystom będzie łatwiej zapar-
kować. Urządzenia ustawione 
zostały tam, gdzie, zgodnie ze 
wskazaniami cyklistów, są 
najbardziej potrzebne.

1 wiata na 10 boksów znajduje się 
na terenie węzła transportowego 
przy dworcu PKP, a wiaty na 5 
boksów – przy Urzędzie Miejskim 
oraz przy Forum Inicjatyw Spo-
łecznych. Boksy są oddzielone, w 
każdym z nich znajdują się stojaki 
(w kształcie odwróconej litery U) 
na 2 rowery.

Zamontowane zostały również 
kolorowe stojaki dla rowerów. Jest 
ich łącznie 80. Stojaki ustawiono 
w następujących punktach:
–  po 10 stojaków przy każdym 

z gimnazjów (nr 1, 2, 3 
i „katolik”)

–  3 – na parkingu przed Do-

Cyklistom łatwiej

80 stojaków i 3 wiaty dla rowerów

mem Przedsiębiorcy
–  6 – na pl. Hallera
–  3 – przy CKiS
–  6 – na Bulwarze Nadwiślań-

skim i przystani
–  18 – przy węźle transportowym
–  4 – przy Urzędzie Miejskim.

Zadanie realizowane jest w ra-
mach projektu Central MeetBike, 
współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego w ramach Pro-
gramu dla Europy Środkowej

M.M.

Stojaki stanęły m.in. na placu Hallera

Badania prowadzi polsko 
– niemiecka Fundacja „Pa-

mięć”. Lista z nazwiskami pocho-
wanych tutaj Niemców została 
przekazana przez Ludowy Zwią-
zek Opieki nad Grobami Nie-
mieckimi w Kassel. Są to ofiary 
walk na froncie oraz żołnierze, 

Ekshumacje w Parku Kopernika

Zgodnie z przetargiem, do wy-
konawcy inwestycji należało 

opracowanie dokumentacji pro-
jektowej dla skateparku oraz 
realizacja zadania. Planowane 
jest wykonanie nawierzchni 
betonowej o powierzchni około 
530 m2, z wbudowanymi żelbe-
towymi i stalowymi elementa-
mi skatingowymi. Ze względu 
na istniejące ukształtowanie 

Rozpoczęły się prace przy budowie skateparku

którzy zmarli w pobliskim laza-
recie (dzisiejsze I LO). 

Już  pierwszego dnia wyko-
palisk natrafi ono na zbiorową 
mogiłę, w której, jak wyjaśnia 
Tomasz Sobieraj z Fundacji 
„Pamięć”, może spoczywać ok. 
20 osób. 

Wszystkie szczątki zebrane 
podczas prac zostaną przewie-
zione do Miejscowości Glinna, 
niedaleko Szczecina, gdzie znaj-
duje się niemiecki cmentarz. 

Całkowity koszt prac ponosi 
strona niemiecka.

M.M.

terenu i lokalizację skatepar-
ku, nawierzchnia będzie miała 
kształt zbliżony do prostokąta 
(długość ok. 36 m i szerokość ok. 
16 m). Teren skateparku będzie 
oświetlony i odwodniony. Obiekt 
służyć będzie osobom uczącym 
się i już jeżdżącym na deskorol-
ce, rolkach i rowerach BMX.

M.M. 

Na przełomie września i października rozpoczęły się prace 
ziemne przy budowie skateparku. Znajdzie się on w sąsiedz-
twie kanonki. Inwestycja ma być gotowa jeszcze w tym roku. 
Jej koszt to blisko 490 tys. zł.

W Parku Kopernika w Tczewie – na terenie dawnego cmentarza ewangelickiego, z początkiem 
października rozpoczęły się prace przy ekshumacji szczątków  żołnierzy niemieckich z czasów 
II wojny światowej. Na liście osób pochowanych tutaj w 1945 roku jest 250 nazwisk niemieckich 
żołnierzy.
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Z SESJI
 NOWE STAWKI 

 PODATKU OD ŚRODKÓW 
TRANSPORTOWYCH 

Radni uchwalili nowe stawki 
podatku od środków transporto-
wych, które obowiązywać będą od 
stycznia 2013 r. Stawki wzrosły 
średnio o około 5% w stosunku do 
stawek obowiązujących w 2012 
roku.

Z uwagi na to, że podatek od środ-
ków transportowych jest jednym 
ze źródeł dochodów własnych, 
podwyższenie wysokości stawek 
umożliwi pozyskanie dodatko-
wych wpływów do budżetu mia-
sta o około 46 900 zł.

Uchwałę publikujemy z dodatku 
do PM.

 WIĘCEJ RADNYCH PNP

Do Klubu Radnych Porozumienie 
na Plus przeszło dwóch radnych 
z Klubu Razem i Odpowiedzial-
nie – Krzysztof Misiewicz i Piotr 
Kajzer. O zmianach poinformo-
wał podczas wrześniowej sesji 
przewodniczący Rady Miejskiej 
Mirosław Augustyn .

Obecnie w Radzie Miejskiej zasia-
da więc 11 radnych PnP, 7 – Plat-
formy Obywatelskiej, 3 – Prawa 
i Sprawiedliwości oraz dwie oso-
by należące wcześniej do Razem 
i Odpowiedzialnie (z uwagi na 
zbyt małą liczbę członków, klub 
ten uległ rozwiązaniu).

Celem uchwały jest pobudze-
nie ożywienia gospodarczego, tj. 
utworzenie przychylnego klimatu 
dla przedsiębiorców realizujących 
inwestycje, w wyniku których 
powstaną nowe miejsca pracy. 
Koszty wprowadzenia w życie 
uchwały, w postaci zmniejszenia 
wpływów do budżetu miasta z ty-
tułu podatku od nieruchomości są 
trudne do oszacowania. Potencjal-
ne korzyści z podjęcia tej uchwa-
ły są jednak o wiele większe ze 
względu na wpływy do budżetu 
miasta z tytułu udziałów w po-
datku CIT i PIT.

Nowy przepis jest ważnym 
elementem w realizacji polityki 
Samorządu Miasta Tczewa, skie-
rowanej na stworzenie silnego go-
spodarczego regionu.

Pomoc inwestycyjna dla przedsiębiorców 
tworzących nowe miejsca pracy
Tczewscy radni jednogłośnie 
przyjęli uchwałę zwalniającą 
od podatku od nieruchomości 
niektórych przedsiębiorców. 
Jest to oferta samorządu mia-
sta Tczewa skierowana do in-
westorów, mająca zachęcić do 
lokowania inwestycji i kapita-
łu na terenie Tczewa. Nowy 
przepis zwolni od podatku 
od nieruchomości grunty, bu-
dynki, budowle lub ich części 
zajęte na prowadzenie działal-
ności gospodarczej na terenie 
miasta Tczewa przez przed-
siębiorców tworzących nowe 
miejsca pracy w związku 
z realizacją nowej inwestycji. 

Zwolnienie od podatku od 
nieruchomości przysługuje: przy 
spełnieniu łącznie następujących 
warunków: 
a)  nieposiadania zaległości z tytu-

łu podatków i opłat lokalnych 
w dniu dokonania zgłoszenia 
oraz dodatkowo w ostatnim 
dniu miesiąca poprzedzające-
go miesiąc, od którego zacznie 
obowiązywać zwolnienie,

b)  rozpoczęcia nowej inwestycji 
w terminie do sześciu miesięcy, 
liczonego od dnia dokonania 
zgłoszenia, 

c)  zakończenia nowej inwe-
stycji w okresie nieprzekra-
czającym 3 lat, liczonym od 
dnia rozpoczęcia realizacji 
inwestycji, 

d)  utworzenia nowych miejsc 
pracy w okresie 3 lat od zakoń-
czenia inwestycji. 

Zwolnienie może być przyzna-
ne na okres maksymalnie:
a)  3 lat, jeżeli w wyniku inwe-

stycji utworzono co najmniej 
3 miejsca pracy,

b)  5 lat, jeżeli w wyniku inwe-
stycji utworzono co najmniej 
10 miejsc pracy,

c)  7 lat, jeżeli w wyniku inwe-
stycji utworzono co najmniej 
30 miejsc pracy.
Zwolnienie od podatku od 

nieruchomości następuje na pod-
stawie złożonej deklaracji lub 
informacji na podatek od nieru-
chomości wraz z załącznikami za-
wierającymi dane o zwolnieniach 
podatkowych w podatku od nieru-
chomości. 

Więcej informacji 
w dodatku z uchwałami 
oraz na www.bip.tczew.pl 

M.M.

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie

Wzrost stawek w 2013 roku, 
w stosunku do stawek z roku 

2012, wyniesie średnio około 4,70% 
i będą one niższe o prawie 7,94 % od 
górnych stawek ogłoszonych przez 
Ministra Finansów na 2013 rok. 

Roczne stawki podatku od nie-
ruchomości w 2013 r.:
1)  od gruntów:
a)  związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej, bez 
względu na sposób zakwalifi-
kowania w ewidencji gruntów 
i budynków od 1 m2 powierzch-
ni – 0,85 zł

b)  pod jeziorami, zajętych na 
zbiorniki wodne retencyjne lub 

Radni uchwalili nowe stawki podatku od nieruchomości na 2013 rok
Tczewscy radni uchwalili nowe stawki podatku od nieruchomości, które obowiązywać będą w 2013 roku. Stawki wzrosną 
średnio o 4,7 proc. w stosunku do tegorocznych. Podwyżka ta spowoduje zwiększenie dochodów z podatku od nieruchomości 
o kwotę około 850 000 zł.

elektrowni wodnych od 1 ha 
powierzchni – 4,33 zł

c)  pozostałych, w tym zajętych 
na prowadzenie odpłatnej sta-
tutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego od 1 m2 
powierzchni – 0,44 zł

2)  od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1 m2 po-

wierzchni użytkowej – 0,70 zł
b) związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej oraz 
od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na pro-
wadzenie działalności gospo-
darczej od 1 m2 powierzchni 

użytkowej – 22,30 zł
c) zajętych na prowadzenie dzia-

łalności gospodarczej w zakresie 
obrotu kwalifikowanym ma-
teriałem siewnym od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej – 10,24 zł

d) związanych z udzielaniem 
świadczeń zdrowotnych w ro-
zumieniu przepisów o działal-
ności leczniczej, zajętych przez 
podmioty udzielające tych 
świadczeń od 1 m2 powierzch-
ni użytkowej – 4,45 zł

e) gospodarczych przeznaczo-
nych wyłącznie na niezarobko-
we cele bytowe gospodarstwa 
domowego od 1 m2 powierzch-

ni użytkowej – 5,50 zł
f) pozostałych, w tym zajętych 

na prowadzenie odpłatnej sta-
tutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej – 7,38 zł

3) od budowli – 2 % ich wartości 
określonej na podstawie art. 4 
ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o po-
datkach i opłatach lokalnych.

Uchwałę przyjęto 12 głosami „za” 
przy 8 przeciwnych i 1 wstrzymu-
jącym się.

M.M.
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Jako pierwsze, 27 września otwar-
te zostało boisko lekkoatletyczne 
przy Szkole Podstawowej nr 10. 

– Intencją samorządu miasta 
jest, aby boiska sportowe powsta-
wały przy szkołach, gdzie będą 
najlepiej wykorzystywane – po-
wiedział Mirosław Pobłocki, 
prezydent Tczewa. – Takie boisko 
lepiej wam służy, gdy możecie do 
niego dotrzeć na lekcję wycho-
wania fizycznego w ciągu pięciu 
minut, a nie w godzinę. Obiekt 
został wykonany w wysokim 
standardzie. Mam nadzieję, że to 
tutaj będą się odbywały coroczne 
szkolne olimpiady lekkoatletycz-
ne. Wierzę, że boisko będzie wam 
dobrze służyło i pomoże w osią-
ganiu jak najlepszych wyników 
sportowych. 

Boisko lekkoatletyczne wy-
posażone zostało w trójtorową 
bieżnię, stanowisko do rzutu kulą 
(z rozbiegiem i polem rzutów), 
stanowisko do rzutu dyskiem 
i młotem (z rozbiegiem, polem rzu-
tów i ogrodzeniem), stanowisko 
do rzutu oszczepem (z rozbiegiem 
i polem rzutów), rozbieg do sko-
ku w dal wraz z zeskocznią i od-
wodnieniem, skocznię do skoku 
wzwyż z rozbiegiem. Koszt inwe-
stycji to blisko 600 tys. zł.

Na inaugurację zorganizowa-
ny został mityng lekkoatletyczny 
z udziałem uczniów tczewskich 
szkół podstawowych – nr 2, 10, 
11 i 12. 

TCZEWSCY SPORTOWCY MAJĄ TRZY NOWE BOISKA

Orlik przy SP 10

Uczestnicy pierwszego turnieju rozegranego na boisku na Górkach

Prezydent M. Pobłocki wręczył pierwszy puchar na nowym 
boisku lekkoatletycznym

Trzy nowe boiska zostały 
otwarte w Tczewie z ciągu 
ostatnich kilku tygodni: Bo-
isko lekkoatletyczne i Orlik 
przy szkole Podstawowej nr 
10 oraz boisko wielofunkcyjne 
na Osiedlu Witosa. Teraz mło-
dzi tczewscy sportowcy mają 
o wiele lepsze warunki do roz-
wijania swoich umiejętności.

5 października przy Szkole Pod-
stawowej nr 10 otwarte zostało 
boisko Orlik.

W Tczewie funkcjonują już 
samorządowe Orliki przy SP 11 
i SSP 2. Ideą tego typu obiektów, 
które są dofinansowywane przez 
Ministerstwo Sportu i Turysty-
ki oraz Urząd Marszałkowski, 
jest aby funkcjonowały nie tylko 
w ramach lekcji wychowania fi-
zycznego, ale by korzystali z nich 
sportowcy także po zajęciach lek-
cyjnych. 

Na inaugurację boiska dzieci 
ze szkoły Podstawowej nr 10 przy-
gotowały program artystyczny, 
a po nim rozpoczęły się mecze. 

Na obiekt składają się dwa 
boiska – jedno do piłki nożnej 
o nawierzchni ze sztucznej trawy, 
drugie to boisko wielofunkcyjne 
o powierzchni poliuretanowej, do 
gry w koszykówkę, siatkówkę. 
W ramach inwestycji wykonano 
także budynek, w którym znajdu-

ją się szatnie i sanitariaty. Koszt 
inwestycji to blisko 987 tys. zł. 

11 października na osiedlu Górki 
otwarte zostało boisko wielofunk-
cyjne. Boiskiem zarządzać będzie 
Tczewskie Centrum Sportu i Re-
kreacji, a służyć ma ono przede 
wszystkim mieszkańcom Osie-
dla Witosa, szczególnie dzieciom 
i młodzieży. – Jak przypomniała 
Ewa Wasielewska z działają-
cego na osiedlu Stowarzyszenia 
„Wspólnie dzieciom”, starania 
o wybudowanie tego obiektu roz-
poczęły się już w latach 90-tych. 
W ubiegłej kadencji samorządu 
na rzecz tej inwestycji działał 
w Radzie Miejskiej Piotr Kaj-
zer, w obecnej kadencji dołączył 
do niego Kazimierz Mokwa, 
również radny z tej dzielnicy. 

W asyście obu radnych, po-
przez przecięcie wstęgi, dzia-
łalność boiska zainaugurowali 
Zenon Drewa, wiceprezydent 

Tczewa oraz Adaś Marcysiak 
reprezentujący młode pokolenie 
piłkarzy z Osiedla Witosa.

Inwestycja kosztowała ok. 
550 tys. zł. Boisko jest przysto-
sowane i wyposażone do rozgry-
wek piłki nożnej, ręcznej, koszy-
kówki i siatkówki. Są też miejsca 
dla publiczności. Boisko zostało 
pokryte nawierzchnią poliure-
tanową, ogrodzone, oświetlone 
i odwodnione. 

– Mam nadzieję, że ten obiekt 
dobrze wpisze się w sportową 
i rekreacyjną infrastrukturę 
dzielnicy i będzie wykorzysty-
wane od rana do wieczora – po-
wiedział wiceprezydent Zenon 
Drewa.

Na otwarcie zorganizowany 
został miniturniej piłki nożnej 
z udziałem uczniów tczewskich 
szkół podstawowych – nr 2, nr 5 
i nr 10. 

M.M.
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W ubiegłym roku wyróżnio-
nych zostało 13 młodych 

ludzi. 
Nagrodę przyznaje się w roku 

szkolnym, w którym złożono 
wniosek za:
1) wybitne osiągnięcia w nauce,
2) wybitne osiągnięcia 
 artystyczne.

Prawo do ubiegania się o nagrodę 
za wybitne osiągnięcia w nauce 
przysługuje uczniom:
1) szkół gimnazjalnych, którzy 

są laureatami lub finalista-
mi wojewódzkich konkursów 
przedmiotowych i posiadają co 
najmniej dobrą ocenę z zacho-
wania,

2) szkół ponadgimnazjalnych, 
którzy są laureatami lub fi -
nalistami olimpiad o zasięgu 
ogólnopolskim (zawody cen-
tralne) i posiadają co najmniej 
dobrą ocenę z zachowania.

Prawo do ubiegania się o nagrodę 
za wybitne osiągnięcia w nauce 
przysługuje studentom, którzy 

Najstarszy z uczestników raj-
du miał 73 lata, najmłodszy 

– 9 lat. Wśród rajdowców było 64 
tczewian.

– Uniwersalna formuła mara-
tonu integruje na trasie amato-
rów jazdy sportowej i rekreacyj-
nej. Profesjonalna organizacja: 
oznaczenie i zabezpieczenie trasy, 
liczne bufety kolarskie, pozwalają 
zarówno na bicie rekordów cza-
sowych, jak i na rowerową tury-
stykę. To dobra okazja by poznać 
walory przyrodniczo-krajobrazo-
we, które mamy w zasięgu ręki. 
Żuławy, to przepiękny region cha-
rakteryzujący się różnorodnością 
zabytków. Niemalże w każdej wsi 
zobaczymy ceglany kościół, czy bo-
gato zdobioną kapliczkę. Co jakiś 
czas miniemy dom podcieniowy, 
czy całą zagrodę pomennonicką. 

611 kolarzy wystartowało w rajdzie Żuławy Wkoło
W ostatnią sobotę września 611 kolarzy i kolarek z całej Polski w świetnych nastrojach podziwiało z pozycji kolarskiego 
siodełka „depresyjne” Żuławy. Okazją była 3 edycja ogólnopolskiego maratonu rowerowego Żuławy Wkoło. Start i meta 
znajdowały się na przepięknych terenach Bulwaru Wiślanego w Tczewie, nieopodal historycznego mostu. Uczestnicy 
mieli do wyboru 2 dystanse: 90 lub 170 km.

Gdzieniegdzie dostrzeżemy ostat-
nie wiatraki, których niegdyś 
stały tu setki, czy obiekty hydro-
techniczne. Region słynie również 
z płaskiego jak stół krajobrazu, jak 
również schodzącego poniżej pozio-
mu morza terenu zwanego depre-
sją – tłumaczy Iwona Klafetka, 
jedna z organizatorek rajdu. 

Kolarskiego wyzwania na Żu-
ławach podjął się także ambasa-
dor imprezy Adam Korol – wio-
ślarz, Mistrz Olimpijski z Pekinu 
oraz uczestnik tegorocznych IO 
w Londynie.

Sponsorem głównym imprezy 
było Polskie Górnictwo Naf-
towe i Gazownictwo S.A., 
a wśród partnerów Urząd 
Miejski w Tczewie i Tczew-
skie Centrum Sportu i Re-
kreacji.W rajdzie wystartowało 64 tczewian

Wnioski do 31 października

Nagrody dla zdolnych uczniów
Najzdolniejsi uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych mogą się ubiegać o nagrody prezydenta Tczewa. 
Nagrody przyznane są w ramach Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

spełniają łącznie następujące wa-
runki:
1) posiadają znaczące osiągnięcia, 

wykraczające poza program 
nauczania szkoły wyższej i wy-
kazują się aktywnością w tym 
zakresie, przy czym za osią-
gnięcia i aktywność uważa się 
w szczególności:

–  współpracę z innymi ośrodka-
mi akademickimi lub nauko-
wymi potwierdzoną efektami 
naukowo-badawczymi,

–  publikacje w czasopismach na-
ukowych. 

2) zaliczyli w terminie określo-
nym w regulaminie uczelni, 
co najmniej pierwszy rok stu-
diów,

3) uzyskali w okresie zaliczonego 
roku studiów średnią ocen nie 
niższą niż 4,8,

4) uzyskali wpis na kolejny rok 
studiów lub wpis świadczący o 
zakończeniu  studiów,

5) nie przebywają na urlopie dzie-
kańskim,

6) nie powtarzali i nie powtarzają 
roku.

Prawo do ubiegania się o nagrodę 
za wybitne osiągnięcia artystycz-
ne przysługuje uczniom i stu-
dentom, którzy spełniają łącznie 
następujące warunki:
–  zyskali czołowe miejsca (od I 

do III) w konkursach, przeglą-
dach i festiwalach o zasięgu co 
najmniej ogólnopolskim, 

–  są autorami znaczących wy-
darzeń artystycznych oraz 
posiadają co najmniej dobrą 
ocenę z zachowania (ucznio-
wie) i spełniają warunki 
określone w ust. 5 pkt 5 i 6 
(studenci –  nie przebywają 
na urlopie dziekańskim, nie 
powtarzali  i nie powtarzają 
roku).

Z wnioskami o nagrodę mogą wy-
stępować:
–  dyrektorzy – dla uczniów gim-

nazjów i szkół ponadgimna-
zjalnych

–  rodzice uczniów gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych

–  pełnoletni uczniowie szkół po-
nadgimnazjalnych lub ich ab-

solwenci
–  studenci
–  dyrektor Miejskiej Biblioteki 

Publicznej
–  dyrektor Centrum Kultury 

i Sztuki
–  dyrektor Fabryki Sztuk
– dyrektor Szkoły Muzycznej 

w Tczewie
–  organizacje społeczne, stowa-

rzyszenia, fundacje, kluby dla 
swoich członków będących 
uczniami lub studentami.

Komisja rozpatrzy wnioski do 15 
listopada br.  

Regulamin przyznawania 
nagrody określa uchwała 
Rady Miejskiej w Tczewie 
nr VI/33/2007 z 29 marca 
2007 r. oraz zmieniająca ją 
Uchwała Nr XLVII/408/2010 
z 24 czerwca 2010 r. Uchwały 
dostępne są na stronie Biule-
tynu Informacji Publicznej; 
www.bip.tczew.pl. Informa-
cji zasięgnąć można także 
w Wydz. Edukacji UM.
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Bartek przyjechał do Tczewa na 
zaproszenie prezydenta Mirosła-
wa Pobłockiego. W Gimnazjum 
nr 3 spotkał się również z dzien-
nikarzami i uczniami klas spor-
towych z tczewskich gimnazjów. 
Razem z Bartkiem przyjechała 
jego mama Barbara Piasecka, 
która przed laty uczyła wychowa-
nia fizycznego w Szkole Podsta-
wowej nr 4 (obecnie Gimnazjum 
nr 3), teraz uczy w-f w Norwegii.

W sierpniu podczas igrzysk 
olimpijskich w Londynie Bartek 
Piasecki wywalczył dla Norwegii 
srebrny medal w szpadzie – był to 
pierwszy medal olimpijski w histo-
rii norweskiej szermierki. Bartek 
oczywiście zaprezentował tczewia-
nom swoje trofeum – olimpijski 
medal waży 0,5 kg i ma w sobie 
zaledwie… 10 proc srebra.

– Ponieważ Bartek urodził się 
w Tczewie, ten medal jest w po-
łowie polski, w połowie norweski 
– uznał Mirosław Pobłocki, pre-
zydent Tczewa, witając gościa.

Bartek jest w Tczewie częstym 
gościem. Tutaj oraz w Gdańsku 
mieszkają jego babcie, które od-
wiedza przynajmniej raz w roku 
podczas wakacji. Olimpijczyk jest 
studentem informatyki, pracuje 
jako nauczyciel matematyki w gim-
nazjum sportowym w Oslo. Pod-
czas igrzysk kibicowali mu wszyscy 
uczniowie.

BARTOSZ PIASECKI – MEDALISTA OLIMPIJSKI 
Z LONDYNU ODWIEDZIŁ RODZINNY TCZEW

Tczewską młodzież intereso-
wały początki kariery olimpijczy-
ka. – Nie miałem wyboru – mój 
tata jest trenerem szermierki, cho-
ciaż mama marzyła o lekkoatlety-
ce – przyznał Bartek. – Przez dwa 
lata trenowałem też piłkę nożną.

Szermierka okazała się silniej-
sza. Tę dyscyplinę trenuje też Karo-
lina – młodsza siostra Bartka, rów-
nież utytułowana zawodniczka.

Bartek pierwszy raz trzymał flo-
ret w ręku, gdy miał 6 miesięcy, 

ale poważnie treningi rozpoczął 
dopiero w wieku 16 lat. Jak twier-
dzi, to że tata jest jego trenerem 
ułatwia mu czasami życie. Gdy 
jest zbyt zmęczony, aby trenować, 
tata odpuszcza. Olimpijczyk przy-
znał jednak, że zdobyć medal nie 
było łatwo – przetrenował 10 ty-
sięcy godzin. 

Jak powiedziała Barbara 
Piasecka, w Norwegii to na za-
wodnikach spoczywają koszty 
przygotowań do igrzysk, sami 
opłacają treningi w klubach. 

Również za medal olimpijski nie 
ma tam żadnych profitów, oprócz 
popularności. – W Oslo, w auto-
busach ludzie rozpoznawali mnie 
i prosili o autografy – przyznaje 
sportowiec.

Nie inaczej było w Gimnazjum 
nr 3 – przez kilkanaście minut 
olimpijczyk rozdawał autografy.

– Bardzo się cieszę ze sporto-
wych sukcesów Bartka i z tego, 
że zechciał spotkać się z naszą 
młodzieżą – powiedział Mi-
rosław Pobłocki, prezydent 
Tczewa. – Chociaż już w wieku 
2 lat wyjechał z Polski, cały czas 
pamięta o swoich korzeniach, 
odwiedza Tczew i mówi o tym, 
że stąd pochodzi. To świetna pro-
mocja dla naszego miasta. Mam 
nadzieję, że młodzież z którą się 
spotkał olimpijczyk przekona się, 
że poprzez wysiłek, konsekwencję 
i pasję, można dojść do tak wiel-
kich sukcesów.

W najbliższym czasie Bartka 
czeka start w Pucharze Świata 
w Oslo, a potem przygotowania 
do kolejnej olimpiady – za 4 lata 
w Rio de Janeiro. Jak przyznaje 
sportowiec, kwalifikacje na pew-
no będą trudne, ale zamierza do-
stać się do reprezentacji i walczyć 
o olimpijskie złoto.

MAŁGORZATA MYKOWSKA

Bartka Piaseckiego przywitał w Tczewie prezydent Mirosław 
Pobłocki

Olimpijczyk wręczył upominki najlepszym sportowcom 
w Gimnazjum nr 3 Każdy chciał mieć zdjęcie z mistrzem

Od 24 lat mieszka w Norwegii, uczy matematyki w gimnazjum sportowym w Oslo, studiuje infor-
matykę, lubi pizzę i hamburgery, a za najlepsze dziewczyny, oprócz Polek, uważa Szwedki. Bartosz 
Piasecki – wicemistrz olimpijski w szpadzie z Londynu, z pochodzenia tczewianin, odwiedził rodzin-
ne miasto i spotkał się z młodzieżą.
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OGŁOSZENIA

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

STRAŻ  MIEJSKA 
W TCZEWIE

Nowe kamery pojawią się m.in. 
przy ul. Rybackiej, Wąskiej, 

Chopina, Nad Wisłą, Wodnej, Pod-
górnej, Zamkowej, Okrzei, Me-
stwina, Ściegiennego, Podmurnej. 
Kamery zostaną podłączone do 
centrum monitoringu.

Zadanie jest współfinanso-
wane ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego dla Wojewódz-
twa Pomorskiego na lata 2007 
– 2013 pn. Rewitalizacja Strefy A 
obszaru zdegradowanego Starego 
Miasta w Tczewie.

Obecnie w Tczewie działa 27 
kamer – obraz z nich wpływa do 
Centrum Monitoringu znajdu-
jącego się przy ul. Wąskiej. Ko-
lejnych 9 kamer obsługuje teren 

Tczew monitorowany
Wkrótce 16 nowych kamer na Starym Mieście
Na Starym Mieście pojawi się 16 nowych kamer. Ich „zada-
niem” będzie monitorowanie staromiejskich uliczek, głównie 
szlaków spacerowego, fortecznego i drogi widokowej. Kamery 
to jeden elementów ujętych w projekcie rewitalizacji Starego 
Miasta.

dworca PKP i zintegrowanego 
węzła transportowego. 

Jak mówi Zbigniew Moder, 
kierownik referatu monitoringu i 
wykroczeń Straży Miejskiej, co mie-
siąc kilka do kilkunastu nagrań 
z monitoringu przekazywanych 
jest policji. Dzięki temu udaje się 
wykryć niektórych sprawców prze-
stępstw. Codziennie natomiast na 
monitoring reagują patrole Straży 
Miejskiej. Tylko we wrześniu ob-
serwując obrazy z kamer, dyżurni 
Starzy Miejskiej zgłosili 252 in-
terwencje – 128 z nich dotyczyło 
wykroczeń przeciwko porządkowi 
publicznemu i spożywania alko-
holu w miejscach niedozwolonych, 
91 – wykroczeń drogowych, a 25 
spraw sanitarno-porządkowych. 
Kamery to także narzędzie do 
walki z wandalizmem.

W centrum monitoringu przy ul. Wąskiej dyżurni obserwują 
obrazy z kamer monitoringu

 Prezydent Miasta Tczewa in-
formuje, że na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Tczewie 
(II piętro) został wywieszony 
wykaz nieruchomości prze-
znaczonej do sprzedaży w dro-
dze bezprzetargowej, położonej 
w Tczewie, przy ul. Armii Kra-
jowej, obr. 4, dz.174/4.

 Prezydent Miasta Tczewa in-
formuje, że na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Tczewie 
(II piętro) został wywieszony 
wykaz nieruchomości przezna-
czonej do sprzedaży w drodze 
ustnego przetargu nieogra-
niczonego, położonej przy ul. 
Spółdzielczej w Tczewie, obr. 
1, oznaczonej nr dz. 347, 788/3 
oraz 787/1.

 Prezydent Miasta Tczewa in-
formuje, że na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Tczewie 
(II piętro) został wywieszony 
wykaz nieruchomości – lokali 
mieszkalnych przeznaczonych 
do sprzedaży w drodze bezprze-
targowej na rzecz najemców.

Straż Miejska we wrześniu 2012
Bezpieczna droga do szkoły
We wrześniu 2012 r. pod szcze-

gólnym nadzorem Straży 
Miejskiej znalazły się szkoły. Ru-
szyła akcja „Bezpieczna droga do 
szkoły”, funkcjonariusze kontrolo-
wali placówki oświatowe, przepro-
wadzali zajęcia nt. bezpieczeństwa 
w szkołach i przedszkolach.

Od początku września wzno-
wiona została akcja „Bezpieczna 
droga do szkoły”. Funkcjonariu-
sze Straży Miejskiej czuwają nad 
bezpieczeństwem dzieci i młodzie-
ży, szczególnie na przejściach dla 
pieszych. W ramach działalności 
profilaktycznej przedstawiciele 
Straży Miejskiej spotykali się 
z pedagogami i dyrektorami nie-
których szkół, przeprowadzili 247 
kontroli placówek oświatowych 
oraz innych miejsc związanych 
z przebywaniem dzieci i młodzie-
ży w czasie zajęć szkolnych. M.in. 
kontrole przeprowadzane były na 
terenie Zespołu Szkół Rzemieśl-
niczo-Kupieckich, gdzie szczegól-
ną uwagę zwracano na palenie 

W w przypadku kamer star-
szego typu – analogowych duże 
znaczenie dla jakości obrazu na 
pogoda – w deszczy czy w mroku 
obraz bywa niewyraźny. 16 ka-
mer, o które starówka wzbogaci 

się w ciągu najbliższych kilku 
miesięcy będą to kamery nowo-
czesne, cyfrowe, dające więcej 
możliwości.

M.M.

papierosów przez uczniów. 17 
osób pouczono. Przeprowadzono 
też zajęcia na temat profilaktyki 
i bezpieczeństwa w 12 szkołach 
podstawowych i 5 przedszkolach. 
Kontrolowano oznakowanie dro-
gowe w sąsiedztwie szkół.

W ciągu minionego miesiąca 
Straż Miejska w Tczewie interwe-
niowała 741 razy, z czego 315 in-
terwencji zgłosili mieszkańcy, 252 
operatorzy monitoringu, a 174 dy-
żurni Komendy Powiatowej Policji 
w Tczewie. Najwięcej interwencji 
dotyczyło wykroczeń przeciwko 
ustawie o wychowaniu w trzeźwo-
ści oraz bezpieczeństwu w komu-
nikacji (m.in. parkowanie w miej-
scach dla inwalidy, zastawianie 
wjazdów, garaży, przechodzenie 
przez jezdnię na czerwonym świe-
tle lub w miejscu niedozwolonym, 
parkowanie w miejscach objętych 
zakazem postoju).

We wrześniu 8 osób nietrzeź-
wych przewiezionych zostało do 
Pogotowia Socjalnego w Elblągu. 

Funkcjonariusze przeprowadzili 
94 wspólne patrole z policją.

Skazani z Aresztu Śledczego 
w Starogardzie Gd. wykonywali 
prace sanitarno-porządkowe na 
ternie Tczewa. Sprzątali m.in. re-
jony pl. Piłsudskiego, Domu Przed-
siębiorcy, al. Solidarności, ul. Wą-
ską, ul. Pinokia, Jedności Narodu, 
Pomorską, Dworcową, J. Dąbrow-
skiego, Ogrodową, Kościuszki. 
Łącznie zebrano 36 worków śmieci 
o pojemności 120 litrów każdy.

Funkcjonariusze wyegzekwo-
wali usunięcie pojazdów długo 
nieużytkowanych i wraków: z ul. 
Akacjowej (Volkswagen), ul. Tet-
majera (Daewoo), ul. Orkana (Mer-
cedes), ul. Starowiejskiej (Ford). Do 
KPP Tczew zostały przekazane 
nagrania z monitoringu dotyczą-
ce kolizji drogowej (6 września), 
uszkodzenia mienia (21 września) 
oraz kradzieży (27 września). Prze-
prowadzono 30 kontroli na terenie 
ogródków działkowych.

M.M.
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Samorząd

KRÓTKO

Konferencja na temat projektu 
odbyła się w Tczewie z udziałem 
ekspertów i przedstawicieli sa-
morządów gmin uczestniczących 
w projekcie. To największe przed-
sięwzięcie na naszym terenie 
– koszt realizacji projektu wznosi 
146,5 mln zł, z czego dofinanso-
wanie z Funduszu Spójności sta-
nowi 93,5 mln zł, czyli 77,59 proc. 
kosztów kwalifikowanych. Projekt 
obejmuje 23 gminy w 5 powiatach 
województwa pomorskiego, a jego 
głównym beneficjentem jest Za-
kład Utylizacji Odpadów Stałych 
Spółka z o.o. w Tczewie. Realizacja 
projektu zapewni powstanie kom-
pleksowego systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi obejmują-
cego odzysk, segregację i recykling 
odpadów komunalnych powstają-
cych w pięciu powiatach. Spodzie-
wane efekty to odzysk surowców, 
ograniczenie ilości odpadów bio-
degradowalnych kierowanych na 
składowisko, minimalizacja obję-
tości składowanych odpadów oraz 
ich ostateczne unieszkodliwienie 
zgodnie z najlepszymi dostępnymi 
technikami. Istotne jest, że żadna 
z inwestycji powstałych podczas re-
alizacji projektu nie będzie uciążli-
wa dla środowiska przyrodniczego 
podczas fazy budowy, eksploatacji 
oraz rekultywacji składowisk.

W ramach projektu opracowany 
został Program Edukacji Eko-
logicznej. Jego zasadniczym ce-
lem jest wdrożenie selektywnej 

Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew

Potrzebna edukacja ekologiczna

zbiórki odpadów, zmniejszenie 
ilości odpadów niesegregowanych 
oraz zwiększenie świadomości 
społeczeństwa lokalnego na te-
mat działań Unii Europejskiej 
w zakresie ekologii i ochrony 
środowiska. Dzięki odpowiedniej 
edukacji ekologicznej mieszkańcy 
gmin biorących udział w projekcie 
będą posiadali wiedzę na temat 
selektywnej zbiórki oraz będą 
umieli wykorzystać ją w prakty-
ce. Jednym z elementów działań 
edukacyjnych jest kampania 
„Pozytywnie selektywni nie robią 
zamieszania”. Kampania obejmu-
je m.in. zapoznanie mieszkańców 
z systemem gospodarki odpadami 

w regionie (w tym z działalnością 
Regionalnego Zakładu Utylizacji 
Odpadów Stałych w Tczewie), 
a także promocję selektywnej 
zbiórki w systemie 3-pojemniko-
wym (papier, plastik, szkło). Kam-
pania obejmuje m.in., szkolenia 
dla nauczycieli oraz pracowników 
samorządów gmin biorących 
udział w projekcie, przykładowe 
lekcje w szkołach, konferencje. 
Na potrzeby realizacji programu 
stworzony został serwis interne-
towy www.eko24.eu, w którym 
zamieszczone są najważniejsze 
informacje dotyczące zasad gospo-
darki odpadami, segregacji odpa-
dów, elektrośmieci.

 PROJEKT REGIONALNEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI 
OBEJMUJE 23 GMINY W 5 POWIATACH 
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO:

–  część powiatu gdańskiego: Cedry Wielkie, Pszczółki, Suchy Dąb, Trąbki Wielkie

–  powiat malborski: Lichnowy, gmina Malbork, miasto Malbork, Miłoradz, Nowy Staw 
(gmina miejska i wiejska), Stare Pole

–  powiat nowodworski: Krynica Morska, Nowy Dwór Gdański (gmina miejska i wiejska), 
Ostaszewo, Stegna, Sztutowo

–  część powiatu sztumskiego: Dzierzgoń (gmina miejska i wiejska), Stary Targ

–  powiat tczewski: Gniew (gmina miejska i wiejska), Morzeszczyn, 
Pelplin (gmina miejska i wiejska), Subkowy, gmina Tczew, miasto Tczew.

Marian Cegielski, prezes ZUOS, przypomniał jak powstawał 
projekt

Styczeń 2014 roku to przewidywany termin uruchomienia Regionalnego 
Systemu Gospodarki Odpadami Tczew. Do tego czasu wszyscy powinni-
śmy nauczyć się selektywnej zbiórki odpadów.
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 WYSZYŃSKIEGO – ULICĄ GMINNĄ

Decyzją radnych miejskich, ul. 
Kardynała Stefana Wyszyńskie-
go, do tej pory powiatowa, przeszła 
do kategorii dróg gminnych. Rad-
ni uznali, że ulica ta ma charakter 
drogi lokalnej. Ulica ma długość 
0,4 km i biegnie od pl. Hallera do 
ul. 1 maja

 RADNI NIE CHCĄ MALINOWSKIEJ

Radni nie przyjęli uchwały doty-
czącej przejęcia ulicy Malinow-
skiej od Pomorskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej. Z taką ini-
cjatywą do samorządu wystąpiła 
PSSE proponując, aby w zamian 
miasto oddało swoje udziały 
w strefie. Jak tłumaczyła Teresa 
Kamińska, prezes PSSE, przed 
laty strefa wybudowała drogę 
ponieważ wówczas liczyło się jak 
najszybsze zagospodarowanie 
terenu, aby zachęcić inwestorów, 
a samorząd nie miał pieniędzy. 
Teraz przyszedł czas na porząd-
kowanie infrastruktury. Zdaniem 
pani prezes, PSSE jako spółka 
Skarbu Państwa nie powinna 
utrzymywać drogi, która de facto 
ma charakter drogi publicznej, 
przy czym jej roczne utrzymanie 
kosztuje ok. 200 tys. zł.

Radni podczas sesji sprzeciwili 
się podjęciu uchwały – 13 radnych 
głosowało przeciw, 8 wstrzymało 
się od głosu.

 UDZIAŁY W ZGM 
 DLA PRACOWNIKÓW

Radni wyrazili zgodę na nieod-
płatne zbycie udziałów w zakła-
dzie Gospodarki Mieszkaniowej 
Sp. z o.o. w Tczewie na rzecz pra-
cowników. 

Gmina Miejska Tczew jest 
właścicielem 100 proc. udziałów 
w ZGM. Prezydent Tczewa podjął 
decyzję o zbyciu udziałów spółce, 
w drodze przetargu publicznego. 
Kapitał zakładowy spółki wyno-
si 710 450 zł i dzieli się na 14 209 
udziałów. Uchwała proponuje ob-
jęcie 8 proc. udziałów Gminy Miej-
skiej Tczew przez uprawnionych 
pracowników prywatyzowanej 
spółki. Zgodnie z uchwałą, zbycie 
udziałów nastąpi po zakończeniu 
procedury sprzedaży pozostałych 
13 072 udziałów posiadanych 
w ZGM przez Gminę Miejską 
Tczew. 
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Olimpiada była adresowana do 
uczniów i studentów w wieku 

od 7 do 26 lat, którzy posiadają 
zwykłe rowery terenowe, dlatego 
przygotowano płaską, trawiastą 
i łatwą trasę o długości 760 me-
trów. Najważniejsza była zabawa 
na rowerach i samo uczestnictwo, 
choć niektórzy startujący młodzi 
rowerzyści wykazali się wielkim 
sportowym zapałem i walczyli 
o dobrą pozycję do samej mety. 
W tym czasie pozostali rowerzyści 
– głównie rodziny i znajomi startu-
jących, którzy podziwiali wyczyny 
młodych kolarzy z miasteczka 
rowerowego – gorąco dopingowali 
swoich zawodników.

Na podium stanęli:
Dzieci – dziewczęta 7-10 lat
1) Julia Rybicka
2) Martyna Niedziałkowska
3) Marta Kwiatkowska

Dzieci – chłopcy 7-10 lat
1) Kacper Gieryk
2) Ryszard Marut
3) Piotr Ziółek

Młodziczki – dziewczęta 11-14 lat
1) Paulina Ornass
2) Zuzanna Niedziałkowska
3) Marta Przybylska

Młodzicy młodsi – chłopcy 11-12 lat
1) Patryk Szczukowski

Przygotowania do Dnia bez sa-
mochodu rozpoczęły się już kilka 
dni wcześniej. Wokół ronda przy 
pl. Piłsudskiego ustawione zosta-
ły rowery pięknie udekorowane 
przez wolontariuszy, na Urzędzie 
Miejskim powieszone zostały koła 
rowerów. Jeden z rowerów umiesz-
czono nawet na lampie ulicznej. To 
wszystko po to, aby zachęcić miesz-
kańców do ekologicznej jazdy.

Dzień bez samochodu odbył 
się w Tczewie 22 września. Rowe-
rzyści zaopatrzeni w gwizdki (aby 
robić dużo hałasu) i wiatraczki 
(aby wspomóc siłę mięśni) wystar-
towali z kanonki. Przejechali ul. 
Wojska Polskiego, rondem Piłsud-
skiego, następnie trasa wiodła ul. 
Obrońców Westerplatte, ul. 1-go 
Maja, wiaduktem 800-lecia Tcze-
wa, ul. Gdańską, aleją Solidar-
ności, ul. Armii Krajowej, ul. Ja-
giellońską, ponownie ul. Wojska 
Polskiego, ul. 30-go Stycznia, ul. 
Bałdowską, ul. Nowowiejską, ul. 
Konarskiego. Przejazd zakończył 
się na terenie niecki nadwiślań-
skiej na osiedlu Czyżykowo.

Na Czyżykowie odbył się 
piknik mobilności aktywnej. 
Tam na rowerzystów czekały 
gry, zabawy, konkursy. Można 

Tczewianie na roI Szkolna Olimpiada Rowerowa

22 września na tzw. niecce czyżykowskiej odbyła się pierwsza w Tczewie – Szkolna Olimpiada 
Rowerowa, która rozpoczęła się tuż po zakończeniu Tczewskiego Przejazdu Rowerowego. W 
ten sposób uczniowie, będący uczestnikami 500-osobowego szóstego przejazdu rowerowego 
mogli potem wystartować w serii dziewięciu wyścigów rowerowych w różnych kategoriach, z 
podziałem na płeć i wiek.

2) Krystian Lichoń
3) Adrian Klauz

Młodzicy  starsi – chłopcy 13-14 lat
1) Krystian Jurczyński 
 (UKS Rowerowy Tczew)
2) Jakub Krause
3) Radosław Kamiński 

Juniorki – dziewczęta 15-19 lat
1) Aleksandra Miler
2) Agata Andrulewicz
3) Marta Watza

Juniorzy młodsi – chłopcy 15-16 lat
1) Paweł Gmys 
 (UKS Rowerowy Tczew)
2) Dawid Czapiewski
3) Mateusz Kaszuba

Juniorzy starsi – chłopcy 17-18 lat
1) Oskar Hermann 
 (UKS Rowerowy Tczew)
2) Mikołaj Podjacki 
 (UKS Rowerowy Tczew)
3) Przemysław Skowroński 

(UKS Rowerowy Tczew)

Seniorzy – chłopcy 19-26 lat
1) Karol Miotk 
 (UKS Rowerowy Tczew)
2) Dariusz Kohlandt 
 (UKS Rowerowy Tczew)
3) Mateusz Treffler 

Olimpiada była po raz pierwszy 
okazją do skonfrontowania sił 

nowego klubu rowerowego, jakim 
jest UKS „Rowerowy Tczew” z in-
nymi młodymi tczewskimi rowe-
rzystami. Okazało się, że wszyscy 
młodzieżowi kolarze z „Rowerowe-
go Tczewa”, którzy wystartowali 
– pozajmowali miejsca na podium, 
a przecież klub jest nowy i powstał 
dopiero w połowie stycznia 2012 
roku. Jak widać – przez ten krót-
ki czas klub zrzeszył najlepszych 
młodych pasjonatów dwóch kółek 
z Tczewa i okolic. 

W pierwszej Szkolnej Olim-
piadzie Rowerowej wystartowało 
łącznie 70 uczestników, kibicowa-
ło 200, a zorganizowało ją 30 wo-
lontariuszy.

Imprezę zorganizowały Lokalna 
Organizacja Turystyczna KO-
CIEWIE oraz Stowarzyszenie 
Uczniowski Klub Sportowy „Ro-
werowy Tczew” przy współpracy 
z Urzędem Miejskim w Tczewie, 
Fundacją Pokolenia, Stowarzysze-
niem Graczy i Młodzieży Prowna-
ge.pl, Tczewskim Centrum Sportu 
i Rekreacji, Uczniowskim Klubem 
Sportowym „Piątka”, Wodnym 
Ochotniczym Pogotowiem Ra-
tunkowym w Tczewie, Zespołem 
Szkół Katolickich w Tczewie i Zie-
lenią dla Tczewian.

OPRAC. MAREK BURY, 
KIEROWNIK PROJEKTU

Około 500 osób wzięło 
udział w przejeździe 
rowerowym i festynie 
z okazji Dnia bez 
samochodu. Impreza 
odbyła się w Tczewie 
już po raz szósty. 
Ulicami Tczewa prze-
jechał peleton ubrany 
w odblaskowe kami-
zelki. W przejeździe 
uczestniczyły całe 
rodziny. Seniorzy 
jechali obok kilkulat-
ków w dziecięcych 
rowerkach, tradycyjnie 
dużo było młodzieży 
szkolnej. 
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Rowery

owerach – około 500 osób wzięło udział w Dniu bez samochodu
było wygrać ciekawe nagrody, 
oczywiście związane z rowerami 
i sportem. Wiele osób skorzystało 
z darmowego serwisu rowerowe-
go. Podczas pikniku wolontariu-
sze rozdawali znaczki o tematy-
ce rowerowej, które można było 
przypiąć do ubrania, częstowali 
jabłkami i tczewską oranżadą. 
Łącznie rozdano około 500 ka-
mizelek odblaskowych, ok. 1500 
znaczków, ok. 150 butelek oran-
żady, 100 kg jabłek, po ok. 500 
wiatraczków i balonów. 

Na niecce czyżykowskiej odbyła 
się też olimpiada rowerowa, w któ-
rej wzięły udział dzieci i młodzież 
szkolna. Wyścig rowerowy prze-
prowadzony został w kilku kate-
goriach wiekowych na terenowej 
760-metrowej trasie.

Organizatorem Dnia bez 
samochodu był Urząd Miejski 
w Tczewie.

M.M.

Najbardziej ekscentryczni rowerzyści – Roman Kucharski 
i Rajmund Dominikowski

Kolorowy peleton przejechał ulicami Tczewa

Nie brakowało młodych rowerzystów
Na ścieżkach rowerowych wymalowano symbole 
Dnia bez samochodu

Najliczniejsze rowerowe rodziny
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W 2001 roku Polska Izba Książ-
ki ustanowiła 29 września 

Dniem Głośnego Czytania. 
W obchody tego święta włącza 
się co roku Miejska Biblioteka 
Publiczna w Tczewie. W filiach 
dziecięcych i Sekcji Historii Mia-
sta odbyły się spotkania dla przed-
szkolaków i ich nieco starszych 
kolegów, w czasie których czyta-
no fragmenty książek. Utwory 
zostały odpowiednio dobrane do 
tematów spotkań m.in.: „Alfabet 
na wesoło”, „Pan Andersen i jego 
baśnie” „Teatrzyk Tukan przed-
stawia bajkę B. Janowicza Bruny 
kot i myszór” (czytanie w gwarze 
kociewskiej). Książki czytali albo 
sami bibliotekarze (niejednokrot-
nie przebrani za bohaterów utwo-
rów literackich), albo zaproszeni 
goście: strażak Anna Polańska 

GŁOŚNE CZYTANIE W BIBLIOTECE
w grę „Kim będę, jak dorosnę”. 
Tego typu zajęcia kształtują nawyk 
czytania, uczą myślenia, wzboga-
cają język i rozwijają wyobraźnię. 
Dzięki głośnemu czytaniu tworzy 
się również mocna więź między 
osobą czytającą a odbiorcą. 

W Bibliotece Głównej czynna 
była wystawa najpopularniejszej 
literatury dziecięcej pt. „Zaczaro-
wany świat książki”. Największą 
frajdę sprawiało młodym czytelni-
kom „buszowanie” wśród zgroma-
dzonych na wystawie publikacji. 
Zainteresowaniem chłopców cieszy-
ły się książki o piratach i niesamo-
witych maszynach, a dziewczynki 
wybierały bajki o wróżkach, elfach, 
księżniczkach.

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Tczewie zaprasza już za rok do 
wspólnego świętowania.

– Minione 65 lat to wspaniała hi-
storia Orkiestry i ludzi ją tworzą-
cych, wypełniona wieloma sukce-
sami artystycznymi, nagrodami 
i niezliczonymi koncertami. Dzi-
siaj trudno nam wyobrazić sobie 
miejskie uroczystości bez udziału 
Harcerskiej Orkiestry Dętej. Pre-
zentowany podczas koncertów 
repertuar – różnorodny i stale 
wzbogacany, niezmiennie wywołu-
je wzruszenie i zachwyt słuchaczy. 
Jestem wdzięczny Orkiestrze za 
godne reprezentowanie i promo-
wanie Tczewa w kraju i za granicą. 
Dziękuję za ogromne zaangażo-
wanie i obecność w życiu kultural-
nym i społecznym naszego miasta. 
Członkom i przyjaciołom orkiestry 
życzę, aby nigdy nie zabrakło im 
pasji. Życzę wielu dalszych sukce-
sów oraz pomyślności wszystkim, 
którzy na te sukcesy pracują –ży-
czył całej orkiestrze Mirosław Po-
błocki, prezydent Tczewa. 

Jubilaci otrzymali w prezencie 
od prezydenta kosz pełen czekolad 
oraz … tubę. 

Orkiestra powstała w 1947 r. 
jako Szczep Harcerzy im. Stani-

Harcerska Orkiestra Dęta świętowała jubileusz 65-lecia

ABY NIGDY NIE ZABRAKŁO IM PASJI…

sława Moniuszki. Tworzenie or-
kiestry młodzieżowej było przed-
sięwzięciem niezwykle trudnym. 
Praktycznie do zespołu zgłaszała 
się młodzież, która najczęściej 
– prócz dobrych chęci – nie posia-
dała ani instrumentów, ani umie-
jętności posługiwania się nimi. 

Próby zespołu polegały zatem 
nie na doskonaleniu już posiada-
nych umiejętności i muzycznym 
opracowaniu utworów, ale przede 
wszystkim na szkoleniu od pod-
staw młodych adeptów muzyki. 

Tczewska orkiestra harcer-
ska zawdzięcza swe powstanie 

i rozkwit ofi arnej działalności 
i zaangażowaniu wielu ludzi. 
Wśród głównych inicjatorów 
utworzenia zespołu byli Wła-
dysław Einbacher i Wili-
bald Stok, a przede wszystkim 
pierwszy długoletni kierownik 
artystyczny, kapelmistrz or-
kiestry Jan Kubicki. Po nim 
w 1961 r. batutę przejął syn – Je-
rzy Kubicki, a w 2002 r. wnucz-
ka – Magda Kubicka-Netka. 

Harcerska Orkiestra Dęta bierze 
udział w uroczystościach miej-
skich, wojewódzkich i ogólnopol-
skich. Była ciepło przyjmowana 
także poza granicami kraju, 
koncertując m.in. w Niemczech. 
Bułgarii, Rosji, Białorusi, b. Cze-
chosłowacji oraz w Danii i na 
Litwie. Orkiestra ma w swoim re-
pertuarze wiele utworów muzyki 
poważnej i rozrywkowej. W dorob-
ku posiada także płyty „Radosna 
strona życia” oraz „Chorał i rock”. 
Obecnie działa pod skrzydłami 
Centrum Kultury i Sztuki.

M.M.

oraz policjant Dawid Krajewski. 
Podczas spotkań dzieci odpowia-
dały na pytania dotyczące prze-

czytanego tekstu, wykonywały 
ilustracje, kolorowały, rozwiązy-
wały krzyżówki i bawiły się, np. 

Orkiestra uświetnia wiele uroczystości miejskich. 
Grała m.in. podczas nadania imienia G. Ciechowskiego 
tczewskiemu amfiteatrowi (czerwiec 2012 r.)

Ich pasją jest muzyka, a sposobem na życie – harcerstwo. Wielu z nich poszło w ślady rodziców, dziad-
ków kultywując muzyczne tradycje. Harcerska Orkiestra Dęta w Tczewie w we wrześniu świętowała 
65 urodziny. Od 1985 r. jest Reprezentacyjną Orkiestrą Związku Harcerstwa Polskiego, od lat jest też 
reprezentacyjną orkiestrą Tczewa. 
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Przedsiębiorczość

1.  Ewidencja Działalności Gospodarczej i biuro ds. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – I piętro, pokój nr 14, 
czynne od poniedziałku do środy w godzinach 7:30-15:30, czwartek 7.30-17:00, piątek 7:30-14:00

2.  Wynajem sali konferencyjnej oraz „biurka na godziny” (co-working), więcej informacji o naszej ofercie znajdą Państwo na 
naszej stronie: www.dp.tczew.pl w zakładce „oferta”

3.  Powiatowe Centrum Informacyjne – I piętro, pokój nr 17, czynne od poniedziałku do środy w godzinach 7:30-15:30, czwartek 7:30-17:00, 
piątek 7:30-14:00

4.  Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich – I piętro, pokój nr 18, czynne w środy od 8:00-15:00 
5.  Szkolenia dla przedsiębiorców – bieżąca oferta na stronie www.dp.tczew.pl 

Oferta Domu Przedsiębiorcy w Tczewie:

Zapraszamy do zgłaszania swoich adresów e-mail, na które mogą Państwo otrzymywać bieżące informacje poprzez bezpłatny 
newsletter Domu Przedsiębiorcy – także poprzez stronę www.dp.tczew.pl

ul. Obrońców Westerplatte 3 w Tczewie
tel. 58 77 53 41 (42, 43), fax. 58 77 53 43
e-mail: info@dp.tczew.pl, www.dp.tczew.pl, www.facebook.com/dptczew

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

Przyjdź i porozmawiaj, 
skonsultuj u nas swój 
pomysł na biznes:

• Konsultacje z zakresu 
poszukiwania funduszy 
unijnych, możliwości ich po-
zyskania, w każdą 1 i 3 środę 
miesiąca w godzinach od 17:00 
do 19:00  będzie udzielać Pani 
Bożena Białas doświadczony 
ekspert, koordynator projektu 
„Start i Restart”. Wszystkich 
zainteresowanych przedsię-
biorców i nie tylko zapraszamy 
na najbliższe konsultacje:

 7 i 21 listopada 2012 r.
 Pokój nr 18 – I piętro

• Bezpłatne konsultacje 
prawne adwokata  
Szymona Bubka odbywają 
się w każdą 2 i 4 środę mie-
siąca w godzinach od 15:15 do 
17:00, najbliższe terminy:

 14 i 28 listopada 2012 r.
 Pokój nr 18 – I piętro

• Punkt Konsultacyjny 
 dla biznesu w Domu 

Przedsiębiorcy
 W każdy drugi czwartek mie-

siąca w Domu Przedsiębiorcy 
w godzinach od 9.00 do 13.00, 
gościmy ekspertów repre-
zentujących Stowarzyszenie 
„Wolna Przedsiębiorczość” Od-
dział Terenowy w Gdańsku. 
Konsultanci będą udzielać 
porad biznesowych dla nowych 
i istniejących przedsiębiorstw. 
Najbliższe dyżury ekspertów:

 14 listopada 2012 r.
 Pokój nr 18 – I piętro

DRODZY PRZEDSIĘBIORCY
W dniach od 12 do 18 listopada 2012 r. obchodzimy Światowe Dni Przed-
siębiorczości. Dom Przedsiębiorcy zaprasza wszystkich chętnych do wzię-
cia udziału w planowanych wydarzeniach. Szczegółowy program znajdą 
Państwo na stronie www.dp.tczew.pl. Udział we wszystkich działaniach 
jest bezpłatny. 
Serdecznie zapraszamy!

9 października 2012 r. 
w Domu Przedsiębiorcy 

odbyło się kolejne, a pierwsze 
po wakacjach spotkanie z cyklu 
„Biznes na obcasach”.

Zgromadzone licznie Panie, 
miały okazję porozmawiać 
z laureatką konkursu Prezyden-
ta Miasta Tczewa na „Rzemieśl-
nika roku 2012” Panią Kata-
rzyną Kaszowicz. Zwyciężczyni 
I edycji tego konkursu chętnie 
opowiadała o swoich pierwszych 
krokach w rozwijaniu własnej 
firmy na trudnym i wymagają-
cym rynku. 

Następnym punktem była 
relacja ze spotkania tczewskich 
przedstawicielek biznesu oraz 
przedsiębiorczych kobiet z 
Finlandii, organizowanego przez 
Agencję Rozwoju Pomorza SA 
w Sopocie, dla szerszej grupy 
kobiet biznesu z Pomorza. Wśród 
tczewskiej grupy znalazły się: 
p. Gabriela Okupińska Salonik 
fryzjerski “Gabi”, Wiesława 
Grabarczyk Biuro Usług Księgo-
wo-Kadrowych, Hanna Łucek 

VII SPOTKANIE BIZNESU NA OBCASACH
z Pracowni Florystycznej “Griffe”, 
Joanna Kolberg P.H.U. FOX. 
Wszystkie Panie miały okazję wy-
mieniać doświadczenia biznesowe, 
a także w miłej i sympatycznej 
atmosferze poznać bliżej swoje 
koleżanki ze Skandynawii. 

Propozycję udziału w nowym 
projekcie EFS „Start i Restart” 
przedstawiła Pani Bożena Białas 
z Fundacji Pokolenia. Projekt 
adresowany do przedsiębiorczych 
młodych kobiet powstał 
w oparciu o dane i informacje od 
uczestniczek spotkań „Biznes na 
Obcasach”, organizowanych przez 
Dom Przedsiębiorcy w Tczewie. 
Uczestnicząc w tych spotka-
niach, można było poznać szereg 
problemów, które uniemożliwiają 
kobietom prowadzenie działal-
ności gospodarczej i tym samym 
hamują rozwój przedsiębiorczości 
w powiecie tczewskim. Bardzo 
wysoko oceniony i zaakceptowany 
do realizacji projekt skierowany 
jest do 14 kobiet, bezrobotnych 
lub nieaktywnych zawodowo 
mieszkanek powiatu tczewskiego. 

Uczestniczki mogą otrzymać jed-
norazową dotację na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej w wy-
sokości maksymalnie 40 tysięcy 
złotych oraz wsparcie pomostowe 
w wysokości maksymalnie 1300 
złotych miesięcznie przez cały rok. 
Comiesięczna pomoc finansowa 
ułatwi start uczestniczkom pro-
jektu. Dodatkowo mogą one liczyć 
na wsparcie w postaci szkoleń 
(indywidualnych i grupowych) 
oraz doradztwa specjalistycznego. 
Więcej szczegółów na temat pro-
jektu znajdą Państwo na stronie: 
www.fundacjapokolenia.pl

W czasie spotkania przedsta-
wiona została także oferta Powia-
towego Centrum Informacyjnego 
– Pomorski Funduszu Poręczeń 
Pożyczkowych i Kredytowych 
oraz oferta Fabryki Sztuk w Tcze-
wie, skierowana do rodzin.

Drogie Panie kolejne spotkanie 
już wkrótce i już dziś zapraszamy 
do wzięcia udziału. Termin oraz 
harmonogram kolejnego spotka-
nia znajdą Państwo na naszej 
stronie: www.dp.tczew.pl .
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20. lat temu zmarł 
prof. Edwin Rozenkranz

13 września 1992 r. zmarł prof. 
Edwin Rozenkranz. Najbar-

dziej dał się zapamiętać jako autor 
„Dziejów Tczewa”. 

Edwin Rozenkranz urodził się 
2 czerwca 1925 r. w Czatkowach. 
Pierwsze nauki pobierał w szko-
le powszechnej w Tczewie. Do 
wybuchu wojny zdążył ukończyć 
w tutejszym gimnazjum dwie 
klasy. Lata okupacji spędził 
w Generalnej Guberni. W konspi-
racji warszawskiej odbył szkolenie 
bojowe. W Powstaniu Warszaw-
skim wyróżnił się w walkach 
na Starówce, gdzie został ranny. 
Niemal cudem uniknął śmierci 
w zajętym przez Niemców szpita-
lu powstańczym. Następnie zdo-
łał zbiec z transportu jenieckiego. 

Po zakończeniu wojny rodzi-
na Rozenkranzów powróciła na 
Pomorze. Młody Edwin po za-
kończeniu kuracji i kilkuletniej 
pracy w administracji, wybrał 
drogę kariery naukowej. Związał 
się z Uniwersytetem im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Napisał 
pracę magisterską pt. „Początki 
i ustrój miast Pomorza Gdańskie-
go do schyłku XIV stulecia”, gdzie 
wiele miejsca poświęcił lokacji 
Tczewa. W UAM obronił również 
pracę habilitacyjną poświęcona 
prawu lubeckiemu w miastach 
nadbałtyckich.

W 1960 roku Edwin Rozen-
kranz podjął pracę zawodową 
w Wyższej Szkole Pedagogicznej 
w Gdańsku. W 1970 r. znajdu-
jemy go wśród organizatorów 
Uniwersytetu Gdańskiego. 
W pierwszych latach UG był 
prodziekanem Wydziału Prawa 
i Administracji. Do końca życia 
kierował Katedrą Powszechnej 
Historii Państwa i Prawa. Ma 
na „swoim koncie” m.in. 50. ma-
gistrów historii i 150 magistrów 
prawa oraz 4 prace doktorskie. 
Jego dorobek naukowy obejmuje 
150 publikacji, w tym kilkanaście 
pozycji w językach obcych.

Prof. Edwin Rozenkranz za-
wsze zachowywał bliskie związki 
z miastem swojej młodości. Tcze-
wowi poświęcił kilka publikacji 
naukowych. Już po jego śmierci 
wydano książkę pt. „Dzieje Tcze-
wa”. To popularnonaukowe ujęcie 
dziejów Tczewa, począwszy od 
genezy osady i miasta, kończąc na 
roku 1939. 

Prof. Edwin Rozenkranz bli-
sko współpracował z Towarzy-
stwem Miłośników Ziemi Tczew-
skiej. Jest członkiem honorowym 
TMZT. Był członkiem Kolegium 
redakcyjnego „Kociewskiego Ma-
gazynu Regionalnego”.

JAN KULAS

Wymiana polega na tym, że 
niemieccy uczniowie miesz-

kają w domach swoich polskich 
kolegów, razem z nimi uczestni-
czą w specjalnie przygotowanych 
zajęciach edukacyjnych, uczestni-
czą w popołudniowych imprezach 
i spotkaniach integracyjnych. 
Obowiązkowym punktem pro-
gramu jest podróż śladami Ko-
pernika, którego imię nosi ta nie-
miecka szkoła. Uczniowie byli we 
Fromborku, zwiedzili muzeum 
patrona i oglądali w katedrze 
nową płytę nagrobną w miejscu 
pochówku astronoma. Ślady 
Kopernika prowadziły także do 
Malborka, gdzie można zobaczyć 
rękopisy wielkiego Mikołaja. 
Bardzo podobała się wyprawa do 
Gdańska, gdzie oprócz zwiedza-
nia Muzeum Bursztynu, Ratusza 
i Kościoła Mariackiego, byli w fa-
bryce cukierków „Ciu-ciu”. W tej 
słodkiej manufakturze oglądali 
specjalny pokaz produkcji cukier-
ków, lizaków i innych słodyczy 
i otrzymali słodkie pamiątki na 
drogę. Wspaniała okazała się 
również oferta tczewskiej Fabry-
ki Sztuk, tzn. warsztaty malowa-
nia na szkle, warsztaty biżuterii 
z filcu oraz warsztaty bursz-
tyniarskie. Polscy i niemieccy 

Kopernik, cukierki i własnoręcznie 
wykonana biżuteria
Od 24 września do 1 października gościła w Tczewie grupa 15 uczniów z 
trojgiem opiekunów Gimnazjum Kopernika w Norderstedt. Jest to konty-
nuacja trwającej od 22 lat wymiany uczniowskiej między tym gimnazjum 
a Szkołą Podstawową nr 10 (od 1990 r.) i Gimnazjum nr 1 (od 2000 r.).

uczniowie zachwycali się wyśmie-
nitym przygotowaniem i przepro-
wadzeniem tych zajęć oraz zabrali 
ze sobą własnoręcznie wykonane 
ozdoby na pamiątkę. Byli również 
pod wrażeniem specjalnej lekcji 
przygotowanej dla nich w szkole 
przez nauczycielki jęz. niemiec-
kiego, p. Emilię Bochno i Ka-
rolinę Chrobak. 

Naszym gościom bardzo po-
dobała się również wystawa pt. 
„Johann Reinhold Forster – słyn-
ny podróżnik rodem z Tczewa”, 
a szczególnie żywe zwierzęta 
i efekty multimedialne. Uczest-
nicy wzięli również udział w uro-
czystym otwarciu nowych boisk 
lekkoatletycznych przy Szkole 
Podstawowej nr 10. 

Dzięki wspaniałej pogodzie 
udały się również wyprawy nad 
morze, tzn. wyjazd do Sopotu 
i wycieczka na Hel. Uczestniczyli 
tam w specjalnie dla nich przy-
gotowanym pokazie w fokarium. 
Powodzeniem zakończyły się 
również poszukiwania burszty-
nu na plaży. 

Rodzice uczestników wymia-
ny przygotowali imprezę integra-
cyjną w auli Gimnazjum nr 1, 
którą uświetnił koncert fortepia-
nowy jednego z niemieckich opie-

kunów. Bez wsparcia rodziców 
wymiana taka nie mogłaby się 
odbyć. Uczniowie z Niemiec mieli 
wspaniałą okazję poznania hi-
storii, kultury i zabytków Polski, 
a ich polscy gospodarze mieli oka-
zję do szlifowania znajomości języ-
ka niemieckiego. 

Po stronie niemieckiej ucznia-
mi opiekowali się Elisabeth 
Vierbaum, Karin Riechel 
i Widu Sauer, a po stronie pol-
skiej Maria Jakubowska 
i Maria Kosmacz z Gimnazjum 
nr 1 oraz Piotr Wojtysiak z SP 
10. Dla opiekunów przygotowa-
no specjalny program wieczor-
ny, gdzie m.in. uczestniczyli oni 
w koncercie laureatów konkursu 
im. J.P. Sweelincka w Filharmo-
nii Gdańskiej oraz w Inauguracji 
sezonu w Operze Bałtyckiej, na 
której przedstawiono „Pieśni za-
dumy i nostalgii” Krzysztofa Pen-
dereckiego powstałe w 2010 r. 

Impreza ta nie mogłaby się 
odbyć bez finansowego wsparcia 
Polsko-Niemieckiej Współ-
pracy Młodzieży w Warsza-
wie, które współfinansuje takie 
programy. Jest już planowana 
kolejna wizyta uczniów Tczewa 
w zaprzyjaźnionym Gimnazjum 
z Norderstedt w czerwcu 2013 r.
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10 tys. zł przekazała firma 
Eaton na upiększenie tere-
nu wokół Zespołu Opiekuń-
czego Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej przy ul. 
Niepodległości. Firma nie 
tylko przekazała pieniądze, 
ale jej pracownicy sami włą-
czyli się pracy. 

– Za pieniądze, które otrzymaliśmy, 
udało się urządzić mały plac zabaw 
i wyposażyć go w piaskownice, huś-
tawki. W ogrodzie i wokół budynku 
posadziliśmy rośliny i uporządko-
waliśmy teren – tłumaczy Wiolet-
ta Niewiarowska-Mindak, kie-
rownik Zespołu Opiekuńczego. 

Akcja trwała od 9 do 11 paź-
dziernika. Przy upiększaniu 
ogrodu przez trzy dni pracowało 
10 przedstawicieli firmy EATON, 
oraz pensjonariusze Środowisko-
wego Domu Samopomocy i wolon-
tariusze. Akcją dowodziła Jolanta 
Kwiatkowska, z MOPS-u. Pole-
ceniom pani Joli musiało się pod-
porządkować także kierownictwo 
EATON. W pracach w ogrodzie 
wzięli udział m.in. Paweł Wolski, 
dyrektor zakładu Eaton Truck 
Components, Tomasz Zwara, 
dyr. Eaton Automotive Compo-

Firma EATON pomogła zagospodarować 
ogród przy Zespole Opiekuńczym MOPS

nents oraz Katarzyna Neubau-
er, asystentka zarządu. 

Praca na rzecz ośrodka przy ul. 
Niepodległości to jedna z wielu ini-
cjatyw firmy Eaton na rzecz lokal-
nej społeczności. Oprócz wsparcia 
finansowego dla organizacji poza-
rządowych czy instytucji, pracow-
nicy firmy m.in. posadzili drzewa 
na Osiedlu Bajkowym, pomalo-
wali też sale małych pacjentów na 
oddziale dziecięcym tczewskiego 
szpitala. 

M.M.

Prace przy upiększeniu ogrodu przy ul. Niepodległości

W skład Zespołu Opiekuńczego 
MOPS przy ul. Niepodległości 
wchodzą trzy placówki:
–  dom dziennego pobytu, z któ-

rego korzysta 80 seniorów
–  całodobowy ośrodek opie-

kuńczy dla 30 seniorów
–  świetlica środowiskowa, do 

której uczęszcza 30 dzieci. 
–  środowiskowy dom samo-

pomocy, z którego pomocy 
korzysta 29 osób niepełno-
sprawnych.

Firma EATON wsparła fi-
nansowo siedem organiza-
cji i instytucji działających 
w Tczewie i okolicy. Siedem 
podmiotów otrzymało w tym 
roku łącznie ok. 115 tys. zł. Uro-
czyste przekazanie symbolicz-
nych czeków nastąpiło 15 paź-
dziernika w siedzibie firmy.

– W Eaton zasadą jest, że wspie-
ramy działania zmierzające do 
poprawy życia społeczności, w 
miejscach gdzie znajdują się nasze 
oddziały i gdzie mieszkają nasi 
pracownicy. W Tczewie od 12 lat 
wspieramy lokalne organizacje 
non-profit, ich programy i dzia-
łania, które wnoszą pozytywny 
wkład w funkcjonowanie nasze-
go miasta i okolicy – tłumaczył 
Paweł Wolski, dyrektor zakładu 
Eaton Truck Components.

Od 2004 roku korporacja przeka-
zała na rzecz tczewskich organi-
zacji łącznie ponad 900 tys. zł. 

W tym roku wsparcie 
otrzymali:
–  Stowarzyszenie Osób Niepełno-

sprawnych Umysłowo (ul. Wigury 
w Tczewie) – 9,5 tys. zł

–  Stowarzyszenie Osób Niepeł-

115 tys. zł na lokalne przedsięwzięcia

nosprawnych Ruchowo (pl. Św. 
Grzegorza) – 9,5 tys. zł

–  Gimnazjum nr 1 w Tczewie 
– 15,9 tys. zł

–  Dom Dziecka w Tczewie – 15,9 
tys. zł

–  Świetlice środowiskowe pod 
patronatem Caritas (ul. Rokic-
ka) – 9,5 tys. zł

–  Tczewskie Centrum Zdrowia 
(oddział dziecięcy szpitala) 
– 31,8 tys. zł

–  Zespół Szkół, w Lisewie Mal-
borskim – 22,3 tys. zł.

Obdarowani informowali, w jaki 
sposób wykorzystują otrzymane 
środki. Gimnazjum nr 1 stawia 
na edukacje dla bezpieczeństwa, 
zakup przyrządów do udzielania 
pomocy przedmedycznej i przeszko-
lenie gimnazjalistów, jak tej pomocy 
należy udzielać. Szpital remontuje 
kolejne pomieszczenia na oddziale 
dziecięcym, wyposaża świetlicę, 
kupuje sprzęt medyczny, świetlice 
środowiskowe organizują swoim 
podopiecznym wycieczki i kolonie. 

M.M.

  580 seniorów 
 zaszczepionych 

Zakończyły się szczepienia 
przeciwko grypie dla seniorów. 
Szczepienia sfinansował samo-
rząd miasta Tczewa. Kosztowały 
20 tys. zł. Zaszczepiono 580 osób 
w wieku 60 lat i starszych.

Zabiegi przeprowadzał NZOZ 
Rogowscy w dwóch punktach – 
w przychodni przy ul. 30 Stycznia 
i na Os. Bajkowym.

 Konsekracja kościoła 
 na Górkach

23 września na tczewskim osie-
dlu Wincentego Witosa odbyła się 
konsekracja kościoła pw. 
św. Franciszka z Asyżu. Uroczy-
stość odbyła się w 25 rocznicę 
powstania parafii. Konsekracji 
kościoła dokonał ks. abp Henryk 
Muszyński. W uroczystej mszy 
świętej licznie uczestniczyło 
duchowieństwo, m.in. ks. bp 
Wiesław Śmigiel, administrator 
diecezji pelplińskiej, ks. bp Piotr 
Krupa, tczewscy samorządowcy 
oraz mieszkańcy miasta. 

Po uroczystościach religijnych 
odbył się piknik, którego gwiazdą 
był Ryszard Rynkowski. 

 Miejski Zarząd Dróg 
 –  telefony i maile

Miejski Zarząd Dróg od początku 
bieżącego roku działa w struk-
turze Zakładu Usług Komunal-
nych, przy ul. Czatkowskiej 22.

Z MZD nadal można kon-
taktować się pod numerem tel. 
Zakładu Usług Komunalnych: 
58 531 57 29, fax 58 531 57 29, ale 
można również kontaktować się 
bezpośrednio z pracownikami:
–  Edmund Woyda, zastępca 

dyrektora ZUK – 
tel. 501 573 866, e-mail: 
woyda@zuk.tczew.pl

–  w sprawach dot. komunikacji 
miejskiej – Stanisław Smoliń-
ski: tel. 506 177 724, e-mail: 
smolinski@zuk.tczew.pl

–  w sprawach dotyczących 
zajmowania i ewidencji pasów 
jezdni – Ryszard Grzelak: tel. 
505 096 486, e-mail: grzelak@
zuk.tczew.pl

–  w sprawach dotyczących 
bieżącego utrzymania dróg 
– Piotr Kleinschmidt: tel. 
505 825 987, e-mail: kleinsch-
midt@zuk.tczew.pl.

Gimnazjum nr 1. Pierwszy z prawej – Tadeusz Dzwonkowski, 
dyrektor szkoły
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Obchody stają się okazją do re-
fleksji nad istotą starości, do 

stawiania pytania o to jaką chcemy 
mieć starość? Aktywne starzenie 
wymaga tworzenia osobom star-
szym możliwości jak najdłuższego 
uczestnictwa w życiu społecznym, 
zawodowym oraz wspierania ich 
w samodzielności. Aktywne osoby 
starsze to bardziej szczęśliwe spo-
łeczności, to szansa na solidarność 
między pokoleniami. Czas podjąć 
wspólnie wyzwanie tworzenia 
przyjaznej osobom starszym spo-
łeczności. Niech Tczew będzie mia-
stem aktywnych ludzi starszych, 
którzy bez względu na swój wiek 
odgrywają ważną rolę w społe-
czeństwie i dłużej cieszą się życiem. 
To także apel do ludzi młodych, 
których otwarta na dialog postawa 
może zmienić postrzeganie osób 
starszych i ograniczyć występujące 
stereotypy na temat starości. 

Jutro właśnie staje się dziś – 
i Ty też będziesz seniorem! 

RECEPTA NA AKTYWNOŚĆ, CZYLI 
OBCHODY 1 PAŹDZIERNIKA W PAR-
KU IM. M. KOPERNIKA

Wystawa fotograficzna, manifest 
w odpowiedzi na pytanie „jaką 
chcę mieć starość?”, teatr uliczny, 
układanie i odśpiewanie hymnu 
aktywnego seniora, granie „na 
bele czym”, plenerowa gimnasty-
ka – tczewscy seniorzy zaprezen-
towali różnorodne formy aktyw-
ności w przestrzeni miejskiej. Dla 
młodszych uczestników osoby 
starsze układały życzenia „od 
babci i dziadka dla wnuka” i dzie-
liły się receptą na aktywność. 

USŁUGI I PRODUKTY DLA OSÓB 
50+ PODCZAS TARGÓW LUDZI 
ZŁOTEGO WIEKU

W Tczewie mieszka 13 tysięcy osób powyżej 60 roku życia

MIASTO PRZYJAZNE DLA OSÓB STARSZYCH
1 października jest dniem wyjątkowym – co roku przypomina nam, jak ważną częścią naszej lokalnej społeczności są osoby 
starsze, jak szybko przybywa wśród nas osób powyżej 60 roku życia. Obecnie grupa ta liczy blisko 13 tys. mieszkańców Tcze-
wa! To wielki potencjał, wykorzystajmy go zatem do budowy społeczeństwa przyjaznego dla osób starszych i młodszych. 

Druga edycja Targów była dla 
około 300 osób okazją do zapo-
znania się z ofertami blisko 30 
firm z branży rehabilitacyjnej, 
dietetycznej, medycznej i ortope-
dycznej, turystycznej, opiekuńczej 
i pielęgniarskiej, kosmetycznej, 
farmaceutycznej, wydawniczej, 
komputerowej i usług technolo-
gicznych, a także działalnością lo-
kalnych organizacji, Powiatowej 
Rady Seniorów. W tegorocznym 
konkursie na „Firmę przyjazną 
osobom starszym” zwyciężyła 
firma Telkab z Tczewa. Wyróż-
niono Medix – Apteki Jodłowe 
Tczew oraz Med-Care. Centrum 
zaopatrzenia medycznego Tczew. 
Wśród osób odwiedzających Targi 
i głosujących rozlosowano atrak-

cyjne nagrody ufundowane przez 
wystawców oraz organizatorów. 
Organizatorem Targów był Miej-
ski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Tczewie oraz Zarząd Miejski 
Polskiego Komitetu Pomocy 
Społecznej w Tczewie. Partne-
rem – Cetrum Kultury i Sztuki 
w Tczewie. Patronat honorowy 
nad Targami objął Prezydent 
Miasta Mirosław Pobłocki.

AKTYWNOŚĆ 50+ NA CO DZIEŃ, 
CZYLI PRZEGLĄD OFERTY DZIAŁAŃ 
FORUM INICJATYW SPOŁECZNYCH 
PRZY UL. ŁAZIENNEJ 5

„Bank Czasu-bankiem życzliwo-
ści” organizuje ruch samopomo-
cy i inicjatywę społeczną wśród 
blisko 150 osób niepełnospraw-
nych oraz starszych w oparciu 
o indywidualne umiejętności, ta-
lenty, pasje. Jednostką wymiany 
jest godzina tematycznej usługi, 
którą można zamienić na inną 
z katalogu usług oferowanych 
przez bankowiczów. Nieodpłat-
na wymiana pozwala na wza-
jemną naukę, pomoc i poradę 
w wielu dziedzinach. 

Kawiarenka dla Seniora „Cafe 
Senior” jest miejscem, w którym 
blisko 200 osób starszych na-
wiązuje kontakty towarzyskie, 
cyklicznie spotyka się ze specjali-
stami, współtworzy grupę samo-
pomocy, uczestniczy w zajęciach Targi dla ludzi złotego wieku zgromadziły ok. 300 osób i 30 firm

W parku Kopernika seniorzy dzielili się receptą na aktywność

warsztatowych, aktywnie bierze 
udział w debatach społecznych 
i pracach przy tworzeniu strate-
gii rozwoju przyjaznej osobom 
starszym polityki społecznej.

Wybory Miss i Mistera Złotego 
Wieku – seniorze, wygraj ak-
tywności! Inicjatywa kierowana 
do mieszkańców Tczewa powy-
żej 70 roku życia. W dotychcza-
sowych edycjach udział wzięło 
114 osób powyżej 70 roku życia, 
które dowiodły, iż piękno i pogo-
da ducha mogą być nieprzemi-
jalne. Organizatorzy Wyborów 
czekają zatem na tych wszyst-
kich, którzy swoją „jesień życia” 
pragną przeżyć wbrew stereoty-
pom określającym starość jako 
czas beznadziei i samotności!

Forum Inicjatyw Społecznych 
ponadto zaprasza na bezpłatne 
zajęcia dla seniora z zakresu pro-
filaktyki starzenia się, poprawia-
jące aktywność psychofizyczną 
i promujące zdrowy styl życia: 
kręgle, boule, nordic walking, 
darty, gry komputerowe rozwi-
jających umysł „Brain Trainer – 
myśl szybciej i efektywniej”, tenis 
stołowy, masaż, zajęcia muzyko-
terapii, warsztaty kulinarne oraz 
z zakresu obsługi nowoczesnych 
urządzeń m.in.: aparatu cyfrowe-
go, korzystania z Internetu, in-
struktaże komputerowe, nauka 
języków obcych (j. angielski). M
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Środowisko

Urząd Miejski w Tczewie – Wydział Spraw Komunalnych
83-110 Tczew, ul. 30 Stycznia 1, tel./fax (058)  531 76 41, www.pee.tczew.pl, e-mail: pee@um.tczew.pl

W październiku odbywają się warsztaty 
szkoleniowe dla nauczycieli przedszkoli, które 
współpracują z Urzędem Miejskim w Tczewie 
w zakresie aktywnej edukacji związanej z se-
lektywną zbiórką odpadów.

Warsztaty pn.
„Warto eksperymentować!” Nauczanie 
przez eksperyment czyli jak rozbudzić 

ciekawość świata 
najmłodszych uczniów” 

mają na celu zdobycie wiedzy o tym, jak wy-
korzystać przedmioty codziennego użytku 
oraz produkty stosowane w gospodarstwie 
domowym do przeprowadzenia prostych, ale 
fascynujących doświadczeń przyrodniczych. 
W jaki sposób przy wykorzystaniu niepotrzeb-
nych opakowań lub innych przedmiotów wy-
konać różne pojazdy, latawce, „odrzutowce” 
etc. Dzieci poprzez zabawę mogą uczyć się 
właściwego funkcjonowania świata przyrody, 
wykorzystywania otaczających ich przedmio-
tów codziennego użytku, a tak że zgłębiać te-
matykę odpadową. 

Zajęcia prowadzą dr hab. Joanna Myt-
nik – Ejsmont oraz prof. UG dr hab. Piotr 
Rutkowski – Uniwersytet Gdański – Kate-
dra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody.

Celem szkolenia jest zrozumienie roli ekspe-
rymentu edukacyjnego w procesie nauczania.

20 października nauczyciele pięciu tczew-
skich przedszkoli szkolili się dzięki uprzejmości 
Przedszkola „Jarzębinka”, a 27 paździer-
nika to samo szkolenie odbędzie się dla uczest-
niczek z czterech placówek na terenie Ekolo-
gicznego Przedszkola „Jodełka”.

Po zakończeniu szkolenia, odbywa się semi-
narium informacyjne z częścią dotyczącą 
edukacji ekologicznej w zakresie se-
lektywnej zbiórki z udziałem przedstawi-
cielek Yellow Group realizującej ww zadanie 
w ramach projektu ZUOS „Regionalny Sys-
tem Gospodarki Odpadami Tczew”.

Serdecznie dziękujemy dyrekcji Przedszko-
la „Jarzębinka” oraz „Jodełka” za pracę włożo-
ną w przygotowanie placówek do warsztatów, 
życzliwość i gościnne przyjęcie uczestniczek 
szkolenia.

Szkolenia zostały sfi nansowane ze środ-
ków Wydziału Spraw Komunalnych UM 
w Tczewie oraz z projektu RSGO Tczew. 

Konkurs dla zostanie przeprowadzony 
8 marca 2013 r. (piątek) w Gimna-
zjum nr 2 w Tczewie.

Uczniowie zgłoszeni do udziału w konkur-
sie powinni wykazać się wiedzą i umiejęt-
nościami z zakresu ekologii i ochrony środo-
wiska, zdobytymi na zajęciach lekcyjnych, 
pozalekcyjnych, spotkaniach w PEE oraz 
ogólnym oczytaniem dotyczącym tematu. 
Zadania konkursowe będą uwzględniały 
także problematykę odpadową oraz wpływ 
działań człowieka na stan środowiska na-
turalnego. 

Prosimy o zgłaszanie uczniów:
• posiadających wiedzę o zależnościach w śro-

dowisku (zgodnie z nazwą konkursu)
• znających sposoby i formy ochrony zasobów 

przyrody w Polsce i na świecie
• oraz najbardziej aktualne przykłady 

współpracy międzynarodowej w dziedzinie 

Rok 2013 został ogłoszony przez ONZ „Międzynarodowym Rokiem Współ-
pracy w Dziedzinie Wody”. W związku z tym Pracownia Edukacji Ekologicz-
nej będzie prowadziła szereg działań o tematyce związanej z ochroną wód. 
Już teraz zapraszamy uczniów na konkurs:

Pracownia Edukacji Ekologicznej we współpracy 
z Gimnazjum nr 2 w Tczewie

zaprasza do udziału w XIV Miejskim Konkursie 
Ekologicznym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
XIV Miejski Konkurs Ekologiczny będzie odbywał się pod hasłem 

„Nasza woda”.

ochrony planety przed negatywnymi skut-
kami działalności człowieka.

Zadaniem uczestników zgłoszonych przez 
szkoły będzie rozwiązanie testu, w którym 2/3 
pytań będzie związanych z aktualnym hasłem 
konkursu. 

Uczestników konkursu należy zgłaszać 
do 26.02.2013 r. (należy podać dane ucznia, 
nr szkoły, nazwisko nauczyciela prowadzące-
go). Zgłoszenia z poszczególnych szkół 
prosimy przesyłać na adres mailo-
wy Pracowni Edukacji Ekologicznej 
(pee@um.tczew.pl) .

Laureaci każdej kategorii wiekowej otrzymają 
atrakcyjne nagrody ufundowane przez Pra-
cownię Edukacji Ekologicznej. 

Zapraszamy do udziału w konkursie i ży-
czymy sukcesów.
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KSIĘGA ADRESOWA TCZEWA Z 1924 ROKU (część trzecia)
„ADRESY MIASTA TCZEWA I PELPLINA” 
dostarczają dużo informacji na te-
mat życia gospodarczego naszego 
miasta, które zostanie opisane 
w najbliższych numerach „Pano-
ramy Miasta”. Na początku parę 
informacji o rzemiośle.

Rzemieślnicze profesje były 
dość różnorodne i licznie reprezen-
towane, co ilustruje załączona ta-
bela. Widoczne jest w tym aspekcie 
przenikanie się dwóch światów: 
tradycyjnego oraz nowoczesnego. 
Współczesnego czytelnika księgi 
adresowej może zdumiewać, że 
w jednej rubryce omawianego źró-
dła wypisani są np. garncarze, 
koszykarze, siodlarze, a obok nich 
pojawia się … fotograf. Co więcej, 
z dzisiejszej perspektywy, niektóre 
nazwy zawodów brzmią już nie-
mal archaicznie. Spotykamy się 
z nimi na ogół przy jakiś pro-
jektach, warsztatach edukacyj-
nych, których celem jest ocalenie 
ginących zawodów. Mam tu na 
myśli chociażby wspomniane już 
wcześniej koszykarstwo, które 
w 1924 roku było reprezentowane 
przez Ludwika Drosta ( ul. Mic-
kiewicza 14) oraz Piotra Wiatrow-
skiego (ul. Mostowa 3). 

Analizując rzemiosło o cha-
rakterze usługowym warto 
zwrócić uwagę na dość popularne 
krawiectwo, którym trudnili 
się: Rudolf Gladis, Bolesław Gli-
niecki, Konstanty Januszewski, 
Jan Karlikowski, Franciszek 
Klein, Wojciech Kluge, Albert 
Krause, Jan Matheja, Jan Omer-
nik, Jan Rogowski, Władysław 
Rutkowski, Paul Stascheit, Teofil 
Stawicki, Gustaw Stern, Fran-
ciszek Szwedowski, Stanisław 
Wilga. Z kolei buty można było 
naprawić w trzynastu zakładach 
szewskich, z których dziesięć 
zlokalizowanych było na Starym 
Mieście. Szewców zaopatrywały 
cztery zakłady, w tym Pomorska 
Centrala Skór przy ul. Zamkowej 
8. Fryzjerami byli: Jan Androw-
ski, Paweł Białkowski, Brunon 
Bőhm, Brunon Czech, Ernst 
Hinz, Antoni Lemke, Maria Na-
dolska, Sokołowski, Aleksander 
Wesołowski. Według „Księgi 
adresowej” w 1924 r. istniał tyl-
ko jeden zakład fotograficzny 
- przy ul. Krótkiej 15. Należał on 
do Fr. Buschlaka. Piekarni było 
niemało, bowiem dwadzieścia pięć 

Rodzaj rzemiosła Liczba przedstawicieli 
(warsztatów)

piekarz 25
rzeźnik 23
krawiec 16
stolarz 13
szewc 13
fryzjer 9

mechanik 6
ślusarz 6
kowal 4
jubiler 4

blacharz 3
dekarz 3
malarz 3
siodlarz 3
drukarz 2
garncarz 2
kołodziej 2

koszykarz 2
fotograf 1

mechanik samochodowy 1
tokarz 1

Razem: 142

Reklamy z księgi adresowej, 1924 r.

i aż pięć zlokalizowanych przy ul. 
Królewieckiej (obecnej Chopina). 
Tym fachem trudnił się chociażby 
Józef Jendernalik, który pod nu-
merem 4 wspomnianej ulicy miał 
swój zakład. Oprócz pieczywa 
sprzedawano tam również miodo-
we brukowce, czyli pierniki. War-
to dodać, że przy ul. Sobieskiego 
1 zlokalizowana była Tczewska 
Fabryka Chleba. Na zakończe-
nie, rzecz o drukarniach. Nie-
miecka była zlokalizowana przy 
ul. Królewieckiej 32/33 (ob. Cho-
pina 33) i dość prężnie działała. 
W opracowaniach dotyczących 
Tczewa podkreśla się, że nasze 
miasto było ważnym ośrodkiem 
prasy niemieckiej na Pomorzu. 
Przy ul. Kościuszki 21 znajdowała 
się polska drukarnia i księgarnia, 
nakładem której ukazywał się 
„Dziennik Tczewski”.

M. K.
SEKCJA HISTORII MIASTA

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI 
PUBLICZNEJ W TCZEWIE

Po tczewskich piernikach zostały tylko opakowania
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DYŻURY W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW MIESZKAŃCÓW
MIROSŁAW POBŁOCKI, prezydent Tczewa, przyjmuje interesantów 

– w środy w godz. 14.00-16.00; 
zastępcy prezydenta Tczewa – Zenon Drewa oraz 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.

Kultura

KRÓTKO

11 listopada (niedziela)
godz. 16.00

Święto Niepodległości

Bo wolność jest słodka!
Sala Widowiskowa CKiS
ul. Wyszyńskiego 10 
Wstęp wolny! 

Zapraszamy do wspólnego świę-
towania rocznicy odzyskania nie-
podległości. Przygotowaliśmy nie-
spodzianki zarówno dla rodziców 
jak i dzieci. Wolność to też radość 
– każdy kto pokoloruje wąsy Na-
czelnika otrzyma biało-czerwoną 
słodkość! 

13 listopada (wtorek)
godz. 11.00 

V Kociewski Konkurs 
Literacki im. Romana 
Landowskiego

Eliminacje inscenizacji, poezji 
śpiewanej oraz programów 
poetycko muzycznych 
Sala Widowiskowa CKiS
ul. Wyszyńskiego 10 
Wstęp wolny! 

W tym roku po raz piąty odbędzie 
się Kociewski Konkurs Literacki 
im. Romana Landowskiego, któ-
rego organizatorem jest Towarzy-
stwo Miłośników Ziemi Tczewskiej 
we współpracy z Centrum Kultury 
i Sztuki, Miejską Biblioteką Pu-
bliczną i Fabryką Sztuk. Konkurs 
adresowany jest do reprezentantów 
przedszkoli, szkół podstawowych, 
gimnazjów, szkół ponadgimna-
zjalnych a także domów kultury, 
środowiskowych domów pomocy 
społecznej, różnych form pracy po-
zaszkolnej oraz zainteresowanych 
mieszkańców Kociewia i innych 
regionów Polski.

15 listopada 

Finał V Kociewskiego 
Konkursu Literackiego 
im. Romana Landowskiego 

godz. 11.00 wręczanie nagród 
i występ laureatów
godz. 17:00 gala finałowa, 
występ laureatów 

Centrum Kultury i Sztuki zaprasza w listopadzie
Gość specjalny:
Krzysztof Daukszewicz

Sala Widowiskowa CKiS
ul. Wyszyńskiego 10 
Wstęp wolny! 

Finał V Kociewskiego Konkur-
su Literackiego uświetni występ 
Krzysztofa Daukszewicza - saty-
ryka, poety, kompozytora, gita-
rzysty i piosenkarza. 

17 listopada 2012
godz. 16.00 i 19.00

SEKS DLA OPORNYCH

Reżyseria: Krystyna Janda
Obsada: Dorota Kolak 
i Mirosław Baka
Teatr Wybrzeże w kooperacji 
z Teatrem Polonia

Sala Widowiskowa CKiS
ul. Wyszyńskiego 10 
Bilety w cenie 55 zł

Karol i Barbara, małżeństwo z 
niemal trzydziestoletnim stażem, 
meldują się w modnym hotelu z 
misją ożywienia swojego związku. 
Przeżyte lata odcisnęły na nich 
swoje piętno, dołożyła się do tego 
trójka dzieci, stres i codzienna ru-
tyna. Zabierają ze sobą praktycz-
ny poradnik SEKS DLA OPOR-
NYCH, który ma obudzić dawne 
emocje, ale nim do niego sięgną 
muszą dokonać głębokiego obra-
chunku. Będzie burzliwie i dra-
matycznie, wzajemne pretensje i 
urazy zaprowadzą ich niemal do 
ostatecznego zerwania, poradni-
kowe recepty dostarczą zdecydo-
wanie groteskowych przeżyć, na-
rażając na zawstydzenie raczej niż 
powrót wielkich namiętności. Czy 
jeszcze sprostają wszystkim sza-
lonym i swawolnym pomysłom, 
jakie podsuwa im autorka wyra-
finowanego poradnika, mającego 
uratować ich więź? To gorzki, ale 
zabawny tekst o miłości. 

18 listopada
godz. 17.00

Koncert Jesienny 
Chóru Echo

Sala Widowiskowa CKiS
ul. Wyszyńskiego 10 
Wstęp wolny!

Zapraszamy mieszkańców Tcze-
wa na jesienny koncert Chóru 
Echo pod batutą Leszka Gołąba.

25 listopada (niedziela)
godz. 19.30

Rewelacja Miesiąca:

GRUPA MOCARTA

Sala Widowiskowa
ul. Wyszyńskiego 10
Bilety w cenie 50 zł

Grupa MoCarta to kwartet 
smyczkowy o ambicjach kaba-
retu muzycznego. Zespół tworzy 
czterech absolwentów Akademii 
Muzycznej w Warszawie i Łodzi, 
którzy prezentują znane utwory 
w konwencji żartu muzycznego. 
Zdobywcy wielu nagród na ogólno-
polskich przeglądach kabaretów.

27 listopada (wtorek) 
godz. 10.00

Spektakl 

Wakacje Smoka Bonawentury
Teatr Lalki Tęcza ze Słupska

Sala Widowiskowa
ul. Wyszyńskiego 10
Bilety w cenie 12 zł

Spektakl „Wakacje smoka Bo-
nawentury” wprowadza dzieci w 
tajniki teatru, zapoznaje z tech-
niką animacyjną podstawowych 
lalek teatralnych oraz przed-
stawia aktora w żywym planie.
Gdzieś w Smokolandii żyje mały 
smok Bonawentura, który łatwo 
ulega wpływom. By to zmienić, 
rodzice i nauczyciele z profesorem 
Euzebiuszem Trzygłowym na 
czele postanawiają wysłać malca 
na samotną wakacyjną wyprawę. 
Bonawentura wędruje przez Kra-
inę Marionetek, Pacynek, Olbrzy-
mów, Jawajek i Kukiełek ucząc się 
życia. Śledząc jego przygody, widz 
ma okazję poznać techniki stoso-
wane w teatrze lalek.

Od 26 października

Malarstwo Piotra Wegiery 
w Fabryce Sztuk

Fabryka Sztuk serdecznie za-
prasza na wystawę malarstwa 
Piotra Wegiery – znanego tczew-
skiego artysty, który w tym roku 
obchodzi 25 lat pracy twórczej. 
Wernisaż odbędzie się w piątek, 
26 października 2012 r. o godz. 
18.00 w siedzibie Fabryki Sztuk 
przy ul. 30 Stycznia 4. 

Piotr Wegiera (ur. 1969 r. w Tcze-
wie) swoją przygodę z malarstwem 
rozpoczął w 1987 r. Był uczniem 
Janusza Mokwy i Stanisława 
Buczkowskiego. Jego ulubioną 
techniką jest olej. Najbardziej pa-
sjonują go pejzaże, krajobrazy, ma-
rynistyka oraz martwa natura. 
Ma na swoim koncie kilkanaście 
wystaw indywidualnych i zbioro-
wych. Wiele jego prac znajduje się 
w kolekcjach prywatnych w kraju 
i za granicą. Po śmierci Stanisława 
Buczkowskiego został przewod-
niczącym Gremium Malarskiego 
im. Janusza Mokwy w Tczewie.

Wystawa będzie czynna do 25 
listopada. 

3 listopada

10 lat Ogrodów Sztuk

Tczewskie Towarzystwo Kultu-
ralne BRAMA zaprasza na X-le-
cie „Ogrodów sztuki”. Impreza od-
będzie się 3 listopada o godz. 17.00 
w Centrum Kultury i Sztuki. 

Program jubileuszu:
–  z kart historii „Ogrodów 

Sztuk”
–  poezja mistrzów
–  55 wspomnienie „ogrodów 

sztuk”
–  wręczenie jubileuszowych 

statuetek
–  jubileuszowe życzenia
–  SUPER DUO w „Bramie” 

– wystąpią Marian Opania 
i Wiktor Zborowski.

TTK Brama dziękuje za wsparcie 
organizacji jubileuszu Samorzą-
dowi Miasta Tczewa, Zakładowi 
Utylizacji Odpadów Stałych oraz 
Hotelowi Carina w Tczewie i pen-
sjonatowi Golf w Maleninie.
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