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W NUMERZE

 NAGRODA PREZYDENTA 

ZA SCHWYTANIE 

WANDALA

 DZIEŃ BEZ SAMOCHODU 

– TCZEWIANIE WYBRALI 

ROWERY

 REGIONALNY ZAKŁAD 

UNIESZKODLIWIANIA 

ODPADÓW – PRÓBNY 

ROZRUCH W SORTOWNI

 CZEKAJĄ NAGRODY 

DLA NAJZDOLNIEJSZYCH 

UCZNIÓW

 SZYKUJ SIĘ 

NA JARMARK 

BOŻONARODZENIOWY

ULICE POWIATOWE – DO MIASTA

OD STYCZNIA 2014 ROKU miasto przejmuje drogi powiatowe znajdujące się 
na terenie Tczewa. Będzie to 16 ulic o łącznej długości ok. 15 km. W za-
mian powiat zobowiązał się do pokrycia kosztów bieżących utrzymania 
dróg – w wysokości 600 tys. zł. rocznie przez okres 7 lat oraz 2 mln zł 
rocznie na zadania inwestycyjne, również przez 7 lat. 
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Ma 38 lat. W Radzie Miejskiej pracuje od 2010 
roku (pierwszą kadencję). Został wybrany z li-

sty Platformy Obywatelskiej – reprezentuje wszyst-
kich mieszkańców naszego miasta, a w szczególności 
Osiedle Garnuszewskiego, Nowe Miasto oraz dodat-
kowo osiedle, na którym mieszka – Czyżykowo.

Nie należy do żadnej partii politycznej – pracuje 
w Klubie PO.

Zgodnie z założeniami przedwyborczymi, podej-
muje działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa 
i porządku w naszym mieście. Dodatkowo zależy mu na poszerzaniu 
oferty kulturalnej dla dzieci, młodzieży, a także osób dorosłych. W Ra-
dzie Miasta promuje kierunki dobrej edukacji oraz sportu, ze szczegól-
nym uwzględnieniem sportów indywidualnych. Wspiera różne ciekawe 
pomysły koleżanek i kolegów z RM.

Pracuje w Komisjach Polityki Społecznej oraz Edukacji, Kultury i 
Kultury Fizycznej. Jako radny bardzo dużą wagę przywiązuje do spraw 
i uwag zgłaszanych przez mieszkańców – bezpośrednio na dyżurach, 
czy też za pośrednictwem poczty elektronicznej. Współpracuje z wielo-
ma stowarzyszeniami, klubami sportowymi i wspólnie z nimi realizuje 
niektóre zadania. Będzie wspierał także pomysł powstania w naszym 
mieście tzw. rowerowni.

Na co dzień uczy przedmiotów gastronomicznych i hotelarskich w 
Zespole Szkół Ekonomicznych w Tczewie. Jest absolwentem Uniwer-
sytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (kierunek: żywienie 
człowieka). Ponadto ukończył Zarządzanie w turystyce i hotelarstwie, 
Zarządzanie oświatą i Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu w 
Gdańsku – kierunek nauczyciela wychowania fizycznego. Od 8 lat pro-
wadzi prywatną szkołę tańca Stakato w Tczewie.

Wolny czas, którego ma bardzo mało, spędza z rodziną – żoną Alek-
sandrą i synami: Mateuszem (8 l.) i Tomaszem (6 l.) oraz z przyjaciółmi. 
Bardzo często wyjeżdża na szkolenia i turnieje tańca – wspierając ta-
neczne pary. Ponadto od 3 lat jest wiernym kibicem triathlonu, a tym 
samym wicemistrzyni świata z Tczewa.

Dyżur: pierwszy wtorek miesiąca, w godz. 16.00-17.00, 
Biuro Rady Miejskiej, 

 kontakt: tel. 519-187-379, ppe@poczta.onet.pl

XXXVII SESJA
Porządek obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Tczewie

na dzień 31 października 2013 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 19 września 2013 r. 
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za okres od 

18.09 do 29.10.2013 r. 
6. Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych w okresie od 

19 września do 30 października 2013 r.

II. CZĘŚĆ DRUGA:
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej 

Tczew za rok szkolny 2012/2013.
8.  Informacja Prezydenta Miasta o wynikach z przeprowadzonej ana-

lizy złożonych oświadczeń majątkowych w 2013 r. (za rok 2012),
9.  Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie dotycząca 

oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych za 2012 r.
10. Informacja z funkcjonowania systemu  gospodarki odpadami ko-

munalnymi.
11. Informacja z przebiegu „Nieobozowej Akcji Lato 2013”.
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
 12.1 zmiany budżetu miasta na 2013 rok,
 12.2 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  miasta Tczewa na 

lata 2013-2026,
 12.3 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 

terenie miasta Tczewa, 
 12.4 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przeprowa-

dzenia konsultacji społecznych  wśród mieszkańców miasta Tcze-
wa oraz konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z radami 
działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi z 
innymi uprawnionymi podmiotami,

 12.5 wprowadzenia regulaminu cmentarza komunalnego w Tcze-
wie przy ul. Rokickiej,

 12.6 zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia mię-
dzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miejskiej Tczew 
wykonywania zadania własnego gmin w zakresie  utrzymywania 
składowisk odpadów i ich unieszkodliwiania, z gminami: Miejską 
Malbork, Gminą Malbork, Lichnowy, Miłoradz, Nowy Staw, Stare 
Pole, Gmina Tczew, Pelplin, Morzeszczyn, Subkowy, Krynica Mor-
ska, Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Stegna, Sztutowo, Cedry 
Wielkie, Pszczółki, Suchy Dąb, Trąbki Wielkie, Stary Targ, Dzierz-
goń, Stary Dzierzgoń, Mikołajki Pomorskie, Sztum, Gniew,

 12.7 zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Zakładowi Utyli-
zacji Odpadów Stałych  Sp. z o.o. w Tczewie wykonywania na rzecz 
Gminy Miejskiej Tczew usługi publicznej w zakresie utrzymywa-
nia składowisk odpadów i ich unieszkodliwiania,

 12.8 uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków  zagospoda-
rowania przestrzennego miasta  Tczewa,

 12.9 wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu 
zawarcia umowy użytkowania nieruchomości stanowiących wła-
sność Gminy Miejskiej Tczew,

 12.10 uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z  pod-
miotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na  rok 2014 ,

 12.11 zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych  i Przeciwdziałania  Narkoma-
nii w mieście Tczewie na rok 2014,

 12.12 przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 
Miasta Tczewa na lata  2014- 2020,

 12.13 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego,
 12.14 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finanso-

wej dla Powiatu Tczewskiego,
 12.15 zmieniająca uchwałę w sprawie: ustalenia stawki jednostko-

wej dotacji przedmiotowej na  rok 2013 dla Zakładu Gospodarki 
Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie. 

13. Zgłaszanie interpelacji i zapytań oraz wniosków
14. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, ży-

czenia itp.).
 Porządek sporządzono 10 października 2013 roku.

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

KTO JEST KIM W RADZIE MIEJSKIEJ
PIOTR POPIELARCZYK

ILU NAS JEST?
Na początku października w Tczewie zameldowanych było 
59 129 osób, w tym 57 963 na pobyt stały i 1166 na pobyt czasowy. 
Od początku września przybył jeden mieszkaniec miasta.

Bike-box czyli stojak z na-
rzędziami potrzebnymi do 

drobnych napraw i konserwacji 
rowerów został zamontowany 
na terenie skteparku. W zesta-
wie narzędzi znajdują się m.in. 
pompka, zestaw kluczy, łyżki do 
opon, wkrętaki. Narzędzia są 
połączone ze stojakiem za pomo-
cą metalowych linek. Z narzędzi 
można korzystać samodzielnie i 
bezpłatnie.

Bike-box to pomysł tczewskich 
rowerzystów, który spotkał się z 
aprobatą prezydenta Mirosława 
Pobłockiego. Stojak kosztował 
ok. 3 tys. zł. 

M.M.

BIKE-BOX JUŻ CZEKA NA CYKLISTÓW
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Aktualności

KRÓTKO
 TERENY POWOJSKOWE 
– 29 CHĘTNYCH 

Do Urzędu Miejskiego wpły-
nęło 29 wniosków o dopusz-
czenie do udziału w konkursie 
na opracowanie koncepcji za-
gospodarowania terenów po-
wojskowych (Nowe Centrum 
Usługowe Tczewa). 

Termin przyjmowania wnio-
sków upłynął 9 października. 
Konkurs dotyczy obszaru pozy-
skanego w ubiegłym roku przez 
miasto od jednostki wojskowej 
– blisko 19 ha u zbiegu ulic Woj-
ska Polskiego i al. Solidarności. 
Prezydentowi Tczewa Mirosła-
wowi Pobłockiemu zależy, 
aby był to obszar rozwojowy dla 
miasta, miejsce atrakcyjne dla 
mieszkańców, generujące nowe 
miejsca pracy, np. park techno-
logiczny u południowych granic 
Gdańskiego Obszaru Metropoli-
talnego.

Wnioski napłynęły z całej 
Polski. Zakończyła się ich ana-
liza pod względem formalno-
prawnym. Następnym krokiem 
jest zaproszenie uczestników 
konkursu do złożenia prac. Ter-
min ich złożenia mija 8 stycznia 
i wówczas dopiero poznamy po-
mysły projektantów.

M.M.

Zazdroszczę tczewianom ta-
kiego miasta – powiedziała 
Liu Yuanyuan, konsul gene-
ralny Chin podczas spotka-
nia z prezydentem Tczewa.

8 października pani Liu Yuany-
uan, konsul generalny Chińskiej 
Republiki Ludowej w Gdańsku 
spotkała się z prezydentem Tcze-
wa Mirosławem Pobłockim, jego 
zastępcami – Zenonem Drewa i 
Adamem Burczykiem oraz prze-
wodniczącym Rady Miejskiej 
– Mirosławem Augustynem.

W tym roku mija 55 lat od 
założenia placówki, a Konsulat 
Generalny w Gdańsku był pierw-
szym, który powstał w Europie 
i Ameryce. Konsulat obejmuje 
województwa pomorskie, zachod-
niopomorskie, kujawsko-pomor-
skie oraz warmińsko-mazurskie. 
Pani Liu Yuanyuan objęła urząd 
konsula generalnego pod koniec 
ubiegłego roku – jest już piętna-
stym konsulem generalnym Chin 
w Gdańsku i … jedyną kobietą.

– Pomorskie jest bardzo waż-
nym partnerem Chin – stwier-
dziła pani konsul. – W 1985 r. 
województwo pomorskie nawią-
zało kontakty z Szanghajem. 
Współpraca jest bardzo owocna, w 
dziedzinie kulturalnej, gospodar-
czej, naukowej. Współpracują ze 
sobą m.in. biblioteki narodowe w 
Szanghaju i Gdańsku. W Gdyni 
działa Chipolbrok Chińsko-Pol-
skie Towarzystwo Okrętowe S.A. 

Wizyta konsula generalnego Chin
W TCZEWIE JAK W… SZANGHAJU

Po raz kolejny Tczew wy-
startował w konkursie na 
„Najlepszą przestrzeń pu-
bliczną województwa po-
morskiego”.

Patronat nad konkursem objął 
marszałek województwa pomor-
skiego. Jest to kolejna edycja kon-
kursu, której celem jest promocja 
walorów przestrzeni publicznej 
województwa pomorskiego. W tym 
roku w ramach konkursu oceniane 
są przedsięwzięcia zrealizowane w 
przestrzeni publicznej, w szczegól-
ności polegające na rewaloryzacji 
lub ukształtowaniu nowych war-
tości, które zostały zrealizowane w 
okresie 1 stycznia 2011 – 31 grud-
nia 2012 r. Miasto Tczew zgłosiło 
do konkursu dwa zadania: kom-
pleksowe przedsięwzięcia infra-
strukturalne tworzące przestrzeń 
publiczną szlaków spacerowych, 
wykonane w ramach rewitalizacji 

Od tego roku akademickiego, na 
Uniwersytecie Gdańskim można 
studiować sinologię.

Mirosław Pobłocki, prezydent 
Tczewa, przekazał pani konsul 
informacje o naszym mieście. 
Prezydent podkreślił znaczenie 
Tczewa jako ważnego węzła ko-
munikacyjnego, zwrócił uwagę na 
bliskość autostrady, wiślanej dro-
gi wodnej i połączeń kolejowych. 
W Tczewie działa Pomorska 
Specjalna Strefa Ekonomiczna, 
stocznia rzeczna, a do zaoferowa-
nia inwestorom mamy działkę po 
byłej jednostce wojskowej – 19 ha 
w centrum miasta. 

– Jestem drugi raz w Tczewie i 
bardzo mi się podoba – powiedzia-
ła pani konsul. – Nasz kierowca, 
który pochodzi z Tczewa, wiele 

nam o tym mieście opowiedział i 
pokazał ciekawe miejsca. Szczegól-
nie jestem pod wrażeniem Starego 
Miasta. Widać, że tczewianie mają 
dobre warunki do życia – piękne 
tereny nadwiślańskie, dużo prze-
strzeni, spokoju. Niewątpliwa w 
tym zasługa władz miasta.

Pani konsul miała okazję zo-
baczyć zabytkowy tczewski most 
i starówkę, ale stwierdziła, że do 
Tczewa wjeżdża się jak do nowo-
czesnego miasta, a wiadukt w ul. 
Wojska Polskiego przypomina jej 
most w… Szanghaju. 

Pani Liu Yuanyuan zadekla-
rowała pomoc w nawiązaniu kon-
taktów ze stroną chińską i obie-
cała, że do Tczewa chętnie znowu 
przyjedzie.

M.M.

Gość i gospodarze wymienili drobne upominki

Planty i „węzeł” w konkursie na „Najlepszą przestrzeń publiczną”

Starego Miasta w Tczewie oraz 
przestrzeń publiczną Zintegrowa-
nego Węzła Transportowego w 
Tczewie. Pierwsze z przedsięwzięć 
zostało zgłoszone ze względu na 
spełnianie, jako jednego z podsta-
wowych założeń konkursowych: 

stymulowanie korzystnych prze-
mian obszarów zdegradowanych, 
strukturalnie słabych i poprawa 
jakości życia mieszkańców. Dru-
gie, jako nowo – wykreowana 
przestrzeń – najlepiej wpisywało 
się w cel związany z budową wize-

runku województwa jako aktyw-
nego, atrakcyjnego i przyjaznego 
dla inwestycji. Ponadto wspólnym 
założeniem obu przedsięwzięć było 
kształtowanie ładu przestrzenne-
go dzięki wykreowaniu wysokiej 
jakości przestrzeni publicznej: este-
tycznej, funkcjonalnej, szanującej 
kontekst miejsca oraz wpływają-
cej na poprawę warunków życia 
mieszkańców.

Rozstrzygnięcie konkursu na-
stąpi po obradach komisji konkur-
sowej 5 listopada br., natomiast 
ogłoszenie wyników konkursu 
– 22 listopada br.

Tczew otrzymał już nagrody i 
wyróżnienia w tym konkursie za:
–  Bulwar Nadwiślański
–  Plac Papieski
–  nieckę przy ul. Jedności Narodu
–  ścieżkę dydaktyczno-przyrod-

nicza wzdłuż Wisły.

M.M.
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 SZYKUJ SIĘ NA JARMARK 
BOŻONARODZENIOWY

Po raz pierwszy w Tczewie orga-
nizujemy Jarmark Bożonarodze-
niowy. Zapraszamy do współpra-
cy handlowców i gastronomików, 
których asortyment, produkty i 
usługi związane są z bożonaro-
dzeniowym klimatem i magią 
tych niezwykłych świąt. 

Dla odwiedzających jarmark 
będzie to moment oderwania się 
od przedświątecznej gorączki i 
możliwość przyjścia z rodziną, 
przyjaciółmi na Stare Miasto w 
Tczewie, gdzie na przystrojonych 
straganach sprzedawcy oferować 
będą wyroby rzemieślnicze, bo-
żonarodzeniowe wypieki, grzane 
wino czy inne regionalne specjały. 

Jarmark odbędzie na pl. Hal-
lera od 20 do 22 grudnia.

Osoby zainteresowane udzia-
łem w jarmarku, w charakterze 
wystawców, zobowiązane są do 
wypełnienia „Formularza zgło-
szenia”, który dostępny jest do 
pobrania na stronie internetowej 
www.wrotatczewa.pl lub www.
dp.tczew.p oraz w Domu Przed-
siębiorcy ul. Obrońców Wester-
platte 3 pok. Nr 13 lub 16.

Regulamin jarmarku publi-
kujemy w dodatku do Panoramy 
Miasta.
 W BANKU SPÓŁDZIELCZYM 

– OPŁATY ZA ŚMIECI BEZ PROWIZJI

Prezydent Tczewa informuje, 
że z dniem 8 października br. 
można dokonywać opłaty za 
gospodarowanie opłatami, bez 
dodatkowej prowizji, w Banku 
Spółdzielczym w Tczewie (ul. Pa-
derewskiego 1) oraz w 7 wymie-
nionych filiach:
–  filia nr 1, ul. Kard. Wyszyń-

skiego 1
–  filia nr 2, ul. Żwirki 49
–  filia nr 3, ul. Gdańska 33
–  filia nr 4, ul. Czyżykowska 70
–  filia nr 5, ul. Jedności Narodu 6
–  filia nr 6, ul. Piaskowa 2 

(Starostwo Powiatowe)
–  filia nr 7, ul. Pomorska 1 

(Galeria Kociewska).
Przypominamy, że opłaty bez 

prowizji przyjmowane są również 
w kasie Urzędu Miejskiego (pl. 
Piłsudskiego 1) oraz Banku PKO 
S.A. (ul. Wojska Polskiego 22).

Uwaga! W Urzędzie Miej-
skim (pok. 45) można pobierać 
gotowe druki dowodów wpłat z 
indywidualnym kodem kresko-
wym, które są podstawą do doko-
nania opłaty za śmieci. Jeśli ktoś 
nie będzie posiadał takiego dru-
ku, będzie musiał na miejscu – w 
banku, wypełnić formularz. W 
celu ułatwienia i przyspieszenia 
obsługi, zachęcamy więc do pobie-
rania formularzy w urzędzie.

M.M.

Dzień Edukacji Narodowej 
był w Tczewie okazją do na-
grodzenia pedagogów, po-
dziękowań i życzeń.

Miejskie uroczystości odbyły się w 
tym roku w Gimnazjum nr 1.

Wyróżniający się nauczyciele 
szkół podstawowych i gimnazjal-
nych otrzymali nagrody finansowe 
przyznane przez prezydenta Tcze-
wa Mirosława Pobłockiego. 

Nagrody odebrali: Anna Bar-
toszewska z SSP nr 2, Tomasz 
Mazur z SP 5, Marzena Bo-
gusz z SP 7, Zofia Gromowska 
z SP 7, Ewa Litwińska z SP 10, 
Joanna Bonczkowska z SP 10, 
Katarzyna Dąbrowska z SP 
11, Danuta Dziemińska-Lan-
dowska z SP 11, Katarzyna 
Karnowska z SP 11, Barbara 
Szczepańska z Gim. nr 1, Jaro-
sław Kosecki z Gim. nr 2, Piotr 
Klimek z Gim. nr 2, Iwona 
Sandach z Gim. nr 3, Tomasz 
Szulc – dyr Gim nr 3, Tadeusz 
Dzwonkowski – dyr Gim nr 1.

– W tym roku nagrodziliśmy 
piętnastu nauczycieli, ale żałuję, 
że nie mogliśmy nagrodzić wszyst-
kich – powiedział prezydent Mi-
rosław Pobłocki. – Mamy w 
Tczewie wspaniałych nauczycieli 
i wspaniałą młodzież.

Prezydent wspomniał, że sam 
był kiedyś uczniem tej szkoły 
(wówczas nie było to jeszcze gim-
nazjum, ale szkoła podstawowa) 
i bardzo dobrze wspomina lata 
tutaj spędzone. – Macie w szko-
le dobrą atmosferę, a to zasługa 
waszych nauczycieli i dyrektora 
– powiedział prezydent.

Dyrektor Tadeusz Dzwon-
kowski podziękował samorzą-
dowi miasta Tczewa za wsparcie, 

SZKOŁA JEST FAJNA…

Podobną uchwałę – o prze-
kazaniu ulic miastu, podjęła 
Rada Powiatu Tczewskiego, To 
oznacza, że z początkiem 2014 
r. ok. 15 km dróg przejdzie pod 
zarząd miasta. 
Uchwała dotyczy 16 ulic. Są to ul. 
Armii Krajowej, Bałdowska, Czat-
kowska, Czyżykowska, Gdańska, 
Jedności Narodu, Łąkowa, 1Maja, 
Mostowa, Nowowiejska, Nowy 
Rynek, Obrońców Westerplatte, 
Plac Marszałka Piłsudskiego, 
Jana Sobieskiego, Stanisława Wi-
gury, Wojska Polskiego. W zarzą-
dzie powiatu pozostanie jedynie 
ul. 30 Stycznia oraz Jana z Kolna 

Radni zgodni: miasto przejmuje drogi

(w ciągu tej ulicy znajduje się Most 
Tczewski). 

Jak przekonywał wielokrotnie 
Mirosław Pobłocki, prezydent 
Tczewa, ulice, które podlegają 
jednemu samorządowi są lepiej 
zarządzane, lepiej można plano-
wać remonty i inwestycje. Do tej 
pory inwestycje na drogach po-
wiatowych w granicach Tczewa 
i tak były w znacznym stopniu 
dofinansowywane przez budżet 
miasta. Już od kilku lat miasto 
systematycznie przejmuje od po-
wiatu ulice znajdujące się w gra-
nicach Tczewa.

– Prezydent Tczewa podjął 

bardzo dobrą, chociaż trudną de-
cyzję – powiedział radny Krzysz-
tof Misiewicz (Porozumienie na 
Plus). – Będziemy potrzebowali 
dużych funduszy na remonty i 
utrzymanie dróg, ale mam na-
dzieję, że starostwo wywiąże się 
ze swoich obietnic. 

Te zobowiązania, uzgodnione 
z Zarządem Powiatu Tczewskie-
go to pokrycie przez powiat kosz-
tów bieżących utrzymania dróg 
– w wysokości 600 tys. zł. rocznie 
przez okres 7 lat oraz 2 mln zł 
rocznie na zadania inwestycyjne, 
również przez 7 lat. 

M.M.

pomoc i nowe inwestycje. W tym 
roku w Gimnazjum nr 1 przepro-
wadzono termomodernizację.

Podczas uroczystości Medale 
Komisji Edukacji Narodowej przy-
znane przez minister Krystynę 
Szumilas otrzymali: Bogdan 
Jędrzejewski, Sylwia Ka-
mień, Barbara Szczepańska 
oraz Teresa Szydlik.

Ponadto, podczas uroczystości w 
Gdańsku, nagrodę Ministra Eduka-
cji Narodowej otrzymała Jolanta 
Jank, dyrektor Przedszkola nr 8, a 
nagrody Kuratora Oświaty – Han-
na Brange z SP 10, Ewa Freza 
z SP 12, Mirosława Stolińska 
z SSP 2, Wioleta Kowalewska i 
Aurelia Czerwińska z SP 7 oraz 
Joanna Jatkowska z Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej.

Oprócz życzeń składanych 
nauczycielom, były i życzenia dla 
uczniów.

– Uczniu, życzę ci, abyś przy-
chodził do szkoły z radością i na-
dzieją, że nauczysz się czegoś no-
wego – usłyszeli gimnazjaliści.

Dzień Edukacji Narodowej był 
w Gimnajzum nr 1 także dniem 
ślubowania pierwszoklasistów. 
Na zakończenie uczniowie z kl. II 
e przygotowali nowatorską wersję 
II części „Dziadów” Mickiewicza. 
Krótki, dowcipny spektakl nawią-
zywał do szkolnych wybryków 
gimnazjalistów.

Tego samego dnia świętowała 
również m.in. Szkoła Podstawowa 
nr 12 w Tczewie. Tam 190 pierw-
szaków złożyło ślubowanie. Począ-
tek szkolnej kariery osłodziły im 
drobne upominki. 

– Życzę wam, abyście miło i 
pożytecznie spędzali czas w swojej 
szkole. Szkoła jest fajna, a wasza 
jest jedną z najlepszych szkół w 
Tczewie – powiedział Mirosław 
Pobłocki, prezydent Tczewa pod-
czas uroczystości w „dwunastce”.

– Pamiętajcie, że w każdej 
trudnej dla was sytuacji, możecie 
liczyć na naszą pomoc – stwier-
dziła Lidia Wasielewska, dyr 
SP 12.

M.M.

15 nauczycieli otrzymało nagrody prezydenta Tczewa

Tczewscy radni jednogłośnie zdecydowali o przejęciu dróg powiatowych znajdu-
jących się w granicach miasta.
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BUDOWA 
UL. NOWOSUCHOSTRZYCKIEJ

Wykonano prace związane z 
infrastrukturą podziemną (kana-
lizację deszczową, sieć gazowniczą, 
sieć ciepłowniczą i elektroenerge-
tyczną). Trwają prace związane 
z wykonaniem robót brukarskich 
(obrzeża, krawężniki, chodnik). 
Przystąpiono do wykonania robót 
bitumicznych (trwa układanie 
warstwy ścieralnej). Trwają prace 
związane z wykonaniem oświe-
tlenia ulicznego, montaż ekranów 
akustycznych, roboty wykończe-
niowe (zieleń). Termin wykonania 
zadania 31.10.2013 r. 

MODERNIZACJA BUDYNKU PRZY 
UL. ZAMKOWEJ 11 – REWITALIZACJA 

Na ukończeniu są prace zwią-
zane z wykonaniem pokrycia da-
chowego. Trwają prace związane 
z wykonaniem elewacji. Rozpoczę-
to montaż okien i ścian wewnętrz-
nych. Termin wykonania zadania 
31.10.2013 r. 

MODERNIZACJA BUDYNKU PRZY 
UL. ZAMKOWEJ 18 – REWITALIZACJA

Trwają prace wykończeniowe. 
Wykonano zagospodarowanie 
terenu. Termin wykonania 
zadania 31.10.2013 r. 

MODERNIZACJA BUDYNKU 
Z PRZEZNACZENIEM NA SIEDZIBĘ MOPS

Trwa renowacja elewacji, 
prace wykończeniowe wewnątrz 
budynku, wykonawca rozpo-
czyna prace związane z zago-
spodarowaniem terenu. Termin 
wykonania zadania 15.11.2013 r. 

 BUDUJEMY CHOINKĘ 
ROWEROWĄ

Po raz drugi na terenie zintegro-
wanego węzła transportowego 
stanie rowerowa choinka. Do jej 
budowy zostaną wykorzystane 
rowery przekazane przez tcze-
wian w ubiegłym roku, ale chce-
my, żeby choinka była jeszcze 
bardziej widoczna i okazała. Dla-
tego w tym roku również prosimy 
mieszkańców o przyłączenie się 
do naszej akcji i do podarowania 
rowerów. Zależy nam na rowe-
rach niesprawnych, nieużywa-
nych, zniszczonych, a także na 
ich fragmentach np. ramach czy 
kołach. Z wszystkich tych elemen-
tów w grudniu powstanie rowero-
wa choinka.

Na wspaniałomyślnych dar-
czyńców czekają ATRAKCYJNE 
UPOMINKI. Chętnie odbierze-
my rower ze wskazanego przez 
Państwa miejsca. Na „uwolnio-
ne” rowery czekamy do 29 
listopada br. Więcej informacji 
pod nr tel. 58 77 59 322, bądź na 
e-maila: link@um.tczew.pl.

 TRSOW ZAPRASZA 
NA WYCIECZKI

Nadwiślański Klub Krajoznaw-
czy PTTK – „TRSOW” działają-
cy w Tczewie informuje, że jest 
organizatorem głównie wędró-
wek pieszych, ale również wy-
praw samochodowych w dalsze 
części naszego regionu oraz, w 
miarę możliwości i dostępności, 
rejsów po kanałach, rzekach i 
jeziorach.

Imprezy odbywają się w so-
boty, a o ich organizacji można 
dowiedzieć się na spotkaniach 
klubowych, jakie odbywają się 
w Fabryce Sztuk w każdą środę 
o godz. 18.00 – na stronie www.
pttkkrowiabrama.pl lub telefo-
nicznie nr 608 149 004

Serdecznie zapraszamy.

Wyróżnienie zostało przyznane 
za „tworzenie osobom nie-

pełnosprawnym intelektualnie 
warunków rozwoju i pełnego ko-
rzystania z praw przysługujących 
wszystkim obywatelom, wspieranie 
w życiu społeczności lokalnej oraz 
troskę, odpowiedzialność, szacunek 
i wiedzę czyli za twórczą miłość.”

Statuetkę i dyplom hono-
rowy odebrał wiceprezydent 
Zenon Drewa podczas jubile-
uszu 20-lecia tczewskiego Koła 
PSOUU z rąk Mieczysława 
Kowalczyka, przedstawiciela 
zarządu Głównego PSOUU.

Podobna statuetkę otrzymała 
Fabryka Sztuk.

M.M.

INWESTYCJE CORAZ BLIŻEJ FINAŁU
Kończą się miejskie inwestycje. Już w listopadzie rozpoczną się procedury odbiorowe ul. Nowo-
suchostrzyckiej, do finału zbliżają się także remonty kamienic przy ul. Zamkowej. Zakończyły 
się już prace przy termomodernizacji Gimnazjum nr 1.

TERMOMODERNIZACJA 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 

Wykonano izolację termiczną 
dachów, wymieniono stolarkę 
okienną i drzwiową. Wykonano 
izolację poniżej poziomu terenu, 
Na ukończeniu jest wymiana in-
stalacji centralnego ogrzewania. 
Trwają prace wykończeniowe na 
poziomie piwnic. Trwają prace 
przy docieplaniu ścian zewnętrz-
nych. Ze względu na zmiany 
rodzaju opraw oświetleniowych 
termin zakończenia prac elek-
trycznych przewiduje się na poło-
wę grudnia b.r.

TERMOMODERNIZACJA 
GIMNAZJUM NR 1 

Wykonawca zgłosił zadanie do 
odbioru końcowego.

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU CKIS 
Wykonano roboty budowlane 

(poprawienie izolacyjności stropu). 
Trwają prace instalacyjne na 

poddaszu budynku. Termin wyko-
nania zadania 30.10.2013 r. 

MODERNIZACJA BUDYNKU CED 
Z PRZEZNACZENIEM NA SIEDZIBĘ UM 

Trwają roboty wykończeniowe 
oraz zagospodarowanie terenu.  
Termin wykonania 22.11.2013 r.

UTWORZENIE PLACU ZABAW 
W SPORTOWEJ SZKOLE PODSTAWO-
WEJ NR 2 W RAMACH RZĄDOWEGO 
PROGRAMU „RADOSNA SZKOŁA” 

26.09.2013 r. przekazano wy-
konawcy plac budowy. Termin 
wykonania 31.10.2013 r.

Kończy się budowa ul. Nowosuchostrzyckiej

Kula Doskonałości dla tczewskiego samorządu
Urząd Miejski w Tczewie został laureatem najważniejszego wyróżnienia Zarządu Głów-
nego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Dyplomem 
Honorowym i Kulą Doskonałości.
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W dniach 18-22 listopada w 
Domu Przedsiębiorcy w 

Tczewie obchodzić będziemy świa-
towy tydzień przedsiębiorczości. 

Tegoroczny program przewi-
duje seminaria dot. założenia i 
prowadzenia działalności oraz 
problemów, jakie może napotkać 
każdy z przedsiębiorców. Nie 
zabraknie także spotkań z kon-
sultantami współpracującymi z 
Domem Przedsiębiorcy. Przewi-
dujemy też zorganizowanie lekcji 
przedsiębiorczości dla młodzieży 
szkół ponadgimnazjalnych, a 
zwieńczeniem obchodów będzie 
rozstrzygnięcie konkursów Pre-
zydenta Miasta Tczewa – „Mój 
Biznesplan”, „Rzemieślnik Roku” 
i „Nowoczesny Tczew” podczas 
uroczystej gali. 

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

Konsultacje i doradztwo:

Terminy i godziny spotkań i kon-
sultacji mogą ulegać zmianom, 
prosimy o śledzenie informacji 
na stronie Domu Przedsiębiorcy:
www.dp.tczew.pl
Zachęcamy do zgłaszania swoich 
adresów e-mail, na które mogą 
Państwo otrzymywać bieżące 
informacje poprzez bezpłatny 
newsletter Domu Przedsiębiorcy.

• Konsultacje z zakresu 
poszukiwania funduszy 
unijnych –  Bożena Białas, 
w każdy 1 i 3 wtorek miesiąca, 
od 13:00 do 15:00, pok. 13

• Doradca podatkowy 
– Piotr Geliński, w każdą 
2 i 4 środę miesiąca, od 10:00 
do 11:30, pok. 13

• Bezpłatne konsultacje 
prawne 

–  adwokat Szymon Bubka, 
w każdą 2 i 4 środę miesiąca, 
od 15:15 do 17:00, pok. 18. 

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

–  radca prawny Michał 
Hoffmann, w 3 poniedziałek 
miesiąca, w godz. 13:00-14:00, 
pok. 18

• Krajowy System Usług 
– Punkt Konsultacyjny dla 
biznesu, w  każdy 
2. czwartek miesiąca od 9:00 
do 13:00, pok. 18 

• Sieć Informacyjna Fundu-
szy Europejskich, w każdą 
środę, od 8:00 do 15:00, pok. 18.

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

Wracamy do cyklu rozmów z 
przedsiębiorcami z inkuba-

tor przedsiębiorczości. 
O wypowiedź poprosiliśmy 

tym razem p. Wiesławę Gra-
barczyk z Biura Usług Księgo-
wo-Kadrowych i Pogotowia 
komputerowego.

– Skąd pomysł na biznes?
Pomysł na biznes powstał w 

1997 roku, a inspiracją do niego 
było dotychczasowe doświadcze-
nie zawodowe związane z prowa-
dzeniem dokumentacji księgowej 
firmy budowlanej mojego męża. 
Z czasem praca stała się też hob-
by, a trudne sprawy inspiracją do 
dalszego rozwoju.
– Czym zajmuje się wasza 
fi rma?

Moja firma zajmuje się 
wszystkimi sprawami z zakresu 
przepisów prawa podatkowego, 

Światowy tydzień przedsiębiorczości 
w Domu Przedsiębiorcy

Pełen harmonogram obchodów 
znajdą Państwo na naszej stronie: 
www.dp.tczew.pl oraz na www.
wrotatczewa.pl Zachęcamy też do 
lajkowania naszej strony facebo-

okowej www.facebook.pl/dptczew.
Wszelkich informacji udzielą 

Państwu również pracownicy 
Domu Przedsiębiorcy pod nr tel. 
58 777 53 41 lub 42.

Rozmowa z…
ubezpieczeń społecznych oraz za-
gadnieniami księgowych. Ponad-
to moja firma świadczy również 
usługi pogotowia komputerowe-
go dla firm i osób prywatnych 
co sprawia, że jesteśmy jedyną 
firmą na lokalnym oferującą obie 
usługi jednocześnie.
– Jak dowiedzieli się Państwo 
o inkubatorze przedsiębior-
czości i dlaczego właśnie to 
miejsce wybraliście dla swo-
jej firmy?

O działalności Domu Przed-
siębiorcy oraz inkubatora przed-
siębiorczości dowiedziałam się 
w 2011 roku podczas jednego ze 
spotkań z cyklu „Biznes na obca-
sach”. Spotkania te stały się dla 
mnie również inspiracją do dal-
szego rozwoju firmy. Zatrudniam 
w swojej firmie osoby młode oraz 
niepełnosprawne z ciekawymi 
pomysłami na dalszy rozwój mojej 

firmy księgowej, a w powiązaniu 
z dziedziną informatyki pomyśla-
łam, że umieszczenie takiej firmy 
w inkubatorze przedsiębiorczości 
pod okiem fachowców da nam 
szansę na pokazanie wizerunku 
mojej firmy na tczewskim rynku 
pracy. Właśnie z myślą o ludziach 
z różnymi problemami życiowymi 
wprowadzam innowacyjne roz-
wiązania prowadzenia działalno-
ści gospodarczej poprzez internet. 
– Jakie są wasze plany na 
przyszłość?

Moje plany na przyszłość do-
tyczą dalszego rozwoju mojej fir-
my poprzez zwiększenie zakresu 
wykonywanych usług na rzecz 
klientów z różnych grup wieko-
wych prowadzących działalność 
gospodarczą z wszystkich dzie-
dzin gospodarki.

DZIĘKUJĘ ZA ROZMOWĘ: 
WIESŁAWA GRABARCZYK
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Tel. alarmowy 986
Fax 58 77 59 338
Dyżurny Straży Miejskiej 
58 77 59 371

STRAŻ  MIEJSKA 
W TCZEWIE

Bezpieczeństwo

Prezydent Tczewa 
nagrodził policjan-
tów i strażnika 
miejskiego, którzy 
schwytali sprawcę 
wybicia 20 szyb 
przy ul. Rybackiej.

Do aktu wandalizmu 
doszło w nocy z 16 na 17 
września. Sprawca w cią-
gu 10 minut wytłukł 20 
zbrojonych szyb przy ul. 
Rybackiej – w miejscu, 
gdzie w ramach projek-
tu rewitalizacji Starego 
Miasta powstał niewielki 
amfiteatr. Monitoring 
pozwolił wykonać rysopis 
sprawcy. Już następnego 
dnia, dzięki współpracy 
straży miejskiej i policji 
udało się ująć wandala, 
którym okazał się 17-letni 
mieszkaniec Tczewa. 

Mirosław Pobłocki, 
prezydent Tczewa, wrę-
czył nagrody policjantom 
– st. poster. Michałowi 
Wrońskiemu i mł asp. 

Nagrody prezydenta za schwytanie wandala

Maciejowi Piechow-
skiemu oraz strażnikowi 
miejskiemu insp. Zeno-
nowi Oroniowi, któ-
rzy zatrzymali sprawcę. 
– Bardzo dziękuję za pod-
jęcie pościgu i schwytanie 
sprawcy, zwłaszcza że po-
licjanci mieli w tym czasie 
zupełnie inne zadanie do 
wykonania – powiedział 
prezydent Mirosław Po-
błocki. – Nie możemy się 
ugiąć przed wandalami. 
Nadal będziemy inwe-

Festyn odbył się 27 wrze-
śnia w Parku Centrum 
Kultury i Sztuki. Arka-
diusz Grabowski ze stra-
ży miejskiej poprowadził 
konkurs sprawnościowy 
dla dzieci. Nagrodami były 
gadżety z Biura Rzecznika 
Prasowego UM.

Profilaktyka na festynie 
„Zadbaj o zdrowie”

• 13 września, razem z 
pracownikami Urzędu 
Miar i Wag, skontrolo-
wano targowisko przy 
ul. Targowej. Kontrola 
dotyczyła legalizacji 
wag i odważników. Wy-
legitymowano 10 sprze-
dawców, z czego 2 osoby 
ukarano mandatami 
karnymi, a pozostałe 
pouczono. Tego same-
go dnia na targowisku 
przy ul. Żwirki skon-
trolowano 16 punktów 
sprzedaży. Dwie osoby 
pouczono oraz nałożono 
jeden mandat karny 
– w związku z brakiem 
legalizacji wag i odważ-
ników. 

• Przewieziono 6 osób 
z upojeniem alkoho-
lowym – 2 do miejsca 

Straż Miejska we wrześniu 2013 r. 
Kontrole miar i wag na targowiskach

zamieszkania, 4 – do 
Pogotowia Socjalnego 
w Elblągu.

• Przeprowadzono 90 pa-
troli wspólnych z funk-
cjonariuszami KPP

• Skazani z Aresztu 
Śledczego w Starogar-
dzie Gd. wykonując 
prace porządkowe na 
terenie Tczewa zebrali 
łącznie 59 worków (o 
poj. 120 litrów każdy) 
różnego rodzaju odpa-
dów. We wrześniu pra-
ce skazanych polegały 
głównie na usuwaniu 
zanieczyszczeń z miejsc 
publicznych oraz kosze-
niu terenów zielonych i 
nieużytków.

• Dzielnicowi pracujący 
na os. Suchostrzygi i 

Bajkowym podjęli 69 
interwencji własnych 
oraz 29 zleconych 
– przez administracje 
osiedli, mieszkańców, 
dyżurnych SM. In-
terwencje dotyczyły 
głównie spożywania 
alkoholu w miejscach 
publicznych, spraw po-
rządkowych i wykro-
czeń drogowych. Nało-
żono 17 mandatów na 
łączną kwotę 1200 zł. 
Pouczono 51 osób. Wy-
stawiono 4 wezwania 
w spr. wykroczeń.

 Dzielnicowi pełniący 
służbę na Os. Garnu-
szewskiego i Starym 
Mieście podjęli 57 inter-
wencji własnych oraz 63 
zgłoszone. Nałożono 19 

stować w upiększanie 
miasta, mimo że efekty 
naszych działań czasami 
spotykają się z taką reak-
cją. Dziękuję za sprawne 
działania policji i straży 
miejskiej i wierzę, że także 
mieszkańcy Tczewa będą 
reagować na akty wanda-
lizmu.

Straty związane z wybi-
ciem szyb to ok. 6 tys. zł.

M.M.

Dużym powodze-
niem cieszyły się też al-
kogogle, dzięki którym 
chętni mogli przekonać 
się, jak człowiek widzi 
i reaguje po wypiciu al-
koholu.

M.M.

We wrześniu straż miejska odnotowała 660 interwencji, z tego 359 zostało zgłoszonych przez mieszkańców, 165 – przez 
operatorów monitoringu, a 136 przez dyżurnych Komendy Powiatowej Policji w Tczewie. Aż 173 interwencje dotyczyły 
łamania ustawy o wychowaniu w trzeźwości, a 107 – wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

mandatów karnych na 
łączną kwotę 1950 zł. 
Pouczono 40 osób. Wy-
stawiono 14 wezwań w 
spr. wykroczeń.

• Do Komendy Powia-
towej Policji w Tcze-
wie przekazano ma-
teriały z monitoringu 
dotyczące kolizji i wy-
padków drogowych 
(z 5 i 16 września), 
kradzieży mienia (17 i 
18 września sierpnia), 
uszkodzenia ciała ( 12 
września).

• Przeprowadzono 47 
kontroli na terenie 
Rodzinnych Ogrodów 
Działkowych.

• Przeprowadzono dzia-
łania dotyczące egze-

kwowania od właści-
cieli psów zgodnego z 
przepisami wyprowa-
dzania czworonogów 
i sprzątania po nich. 
W ramach akcji „Psy” 
nałożono 7 mandatów, 
z czego 5 za niezgodne 
przepisami wypro-
wadzanie psów oraz 
2 za niesprzątanie 
po psach. Pouczono 
11 osób. Skierowano 
1 wniosek do sądu o 
ukaranie. Pracownicy 
schroniska wyłapali 
13 bezpańskich psów. 
Do Urzędu Miejskiego 
przekazano informa-
cje o 6 przypadkach 
braku opłaty za trzy-
manie psa.

M.M.

Podczas festynu „Zadbaj o zdrowie” działania 
dotyczące profi laktyki bezpieczeństwa prowa-
dzili funkcjonariusze straży miejskiej i policji. 
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− Mamy już za sobą próby przed-
rozruchowe. Pierwszy etap wery-
fikowania sprawności urządzeń 
na linii technologicznej sortowni i 
kompostowni miał na celu spraw-
dzenie czystości, szczelności i droż-
ności wszystkich maszyn – powie-
dział Maciej Zimny, kierownik 
Jednostki Realizującej Projekt. 
– Proces przedrozruchowy trwał 
pięć dni roboczych. Obecnie jeste-
śmy na etapie ruchu próbnego, 
który potrwa 12 tygodni, do 6 
grudnia 2013 r. Ruch próbny ma 
za zadanie sprawdzić, czy linia 
produkcyjna spełnia wszystkie 
założone wcześniej normy. 

Obecnie prowadzony jest także 
proces doszkalania personelu w 
zakresie obsługi urządzeń i utrzy-
mania ruchu sortowni odpadów. 
Dzięki realizacji tej inwestycji 
zatrudnionych zostanie kilkadzie-
siąt osób − od stanowiska do sor-
towania odpadów, a skończywszy 
na specjalistach w zakresie tech-
nologii. 

Zasadniczą fazą prób końco-
wych będzie ruch próbny, któ-

Regionalny Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Tczewie 

PRÓBNY ROZRUCH W SORTOWNI 
Kończy się kolejny etap re-
alizacji Projektu Regionalny 
System Gospodarki Odpada-
mi Tczew. W ramach realiza-
cji kontraktu nr I, przy ul. Ro-
kickiej powstała nowoczesna 
sortownia odpadów, która 
jest obecnie w fazie prób koń-
cowych. Próbny rozruch ma 
zweryfikować, czy sortow-
nia spełnia wszystkie normy 
ekologiczne i technologiczne. 
Nadal trwają prace w Ste-
gnie, Pelplinie i przy rekulty-
wacji istniejących składowisk 
na terenie objętym RSGOT. 

ry sprawdzi funkcjonowanie 
urządzeń przy dużym obciąże-
niu. Testy zostaną przeprowa-
dzone poprzez umieszczanie 
na linii odpadów komunalnych 
zmieszanych. Po przeprowa-
dzeniu dokładnych badań i ob-
serwacji, doborze właściwych 
ustawień wszystkich maszyn 
nastąpi ostatnia faza – po-
twierdzanie gwarancji techno-
logicznych i ekologicznych. 

Inwestycje prowadzone w 
ramach Regionalnego Systemy 
Gospodarki Odpadami Tczew 
prowadzone są nie tylko w Tcze-
wie. W Stegnie stale rozrasta się 
budynek stacji przeładunkowej, 
natomiast w Pelplinie trwa budo-
wa zakładu przetwarzania odpa-
dów budowlanych. 

(INFORMACJA PRZESŁANA 
PRZEZ ZUOS TCZEW)

O Projekcie „Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew”

Realizacja Projektu zapewni powstanie kompleksowego systemu gospo-
darki odpadami komunalnymi obejmującego odzysk, segregację i recykling 
odpadów komunalnych powstających w regionie 5 powiatów. W efekcie 
uzyska się odzysk surowców, minimalizację ilości odpadów biodegradowal-
nych kierowanych na składowisko, znaczne ograniczenie ilości odpadów 
składowanych na składowisku oraz ich ostateczne unieszkodliwienie zgod-
nie z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT) oraz polskimi i unijnymi 
wymogami prawnymi. Co istotne, żadna z inwestycji powstałych podczas 
realizacji Projektu RSGOT nie będzie uciążliwa dla środowiska przyrod-
niczego zarówno podczas fazy budowy jak i eksploatacji, a rekultywacja 
11 składowisk odpadów przywróci środowisku wiele hektarów terenów 
zielonych.

Całkowity koszt Projektu wynosi 146 520 249 zł brutto (120 483 117 zł 
netto). Dofinansowanie z Funduszu Spójności to aż 93 480 440 zł netto 
– czyli 77,59% kosztów kwalifikowanych. W ramach Projektu realizowanych 
jest 11 Kontraktów.

Projekt RSGOT obejmuje 23 gminy w 5 powiatach województwa po-
morskiego. W ramach Kontraktu nr VI opracowany został Program Edu-
kacji Ekologicznej dla Projektu RSGOT. Jego zadaniem jest m.in. integra-
cja społeczeństwa z regionalnym Zakładem Utylizacji Odpadów Stałych w 
Tczewie, wdrożenie selektywnej zbiórki u źródła, zmniejszenie strumienia 
niesegregowanych odpadów, a także zwiększanie świadomości społeczeń-
stwa, szczególnie lokalnego, na temat działań Unii Europejskiej w zakresie 
ekologii i ochrony środowiska oraz wysokości współfinansowania Projektu 
z Funduszu Spójności.
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Wokół nas

Przygotowania do Dnia bez 
samochodu rozpoczęły się 

już dzień wcześniej. Wokół ronda 
przy pl. Piłsudskiego ustawione 
zostały pięknie udekorowane 
rowery, co miało zachęcić miesz-
kańców do ekologicznej jazdy.

Godzinę przed startem ro-
werzyści uczestniczyli w zawo-
dach speedbadmintona, rzucali 
podkową oraz grali w boule. Do 
wygrania były ciekawe nagrody, 
oczywiście związane z rowerami 
i sportem. 

Rowerzyści na starcie otrzy-
mali kamizelki i opaski odbla-
skowe, gwizdki oraz przypinki 
okolicznościowe. Uczestnicy wy-
startowali z kanonki, przejechali 
ul. Wojska Polskiego, rondem Pił-
sudskiego, następnie trasa wio-
dła ul. Obrońców Westerplatte, 
ul. 1-go Maja, wiaduktem 800-
lecia Tczewa, ul. Gdańską, aleją 
Solidarności, ul. Armii Krajowej, 
ul. Jagiellońską, ponownie ul. 
Wojska Polskiego. Przejazd za-
kończył się również na kanonce. 

Peleton zamykał Zenon Dre-
wa, zastępca prezydenta Tczewa. 
Nad bezpieczeństwem czuwała 
policja i straż miejska. 

Na mecie zorganizowano 
konkurs z atrakcyjnymi na-

Dzień bez samochodu

TCZEWIANIE WYBRALI ROWERY

grodami. Najmłodszym rowe-
rzystą był 5-letni Paweł Li-
twiński, który samodzielnie 
uczestniczył w przejeździe, zaś 
najstarszym uczestnikiem był 
80-letni Hugo Krauze. Z ko-
lei Maria Komorowska oraz 
Nadia Malowana najładniej 
przystroiły rowery, za co otrzy-
mały rowerowe upominki. Naj-
liczniejszą rodziną rowerową, 
biorącą udział w rajdzie, była 
8-osobowa rodzina państwa 
Bigus z Tczewa.

Po przejeździe odbyły się 
Tczewskie Zawody w „skate-
boardingu”, które zgromadziły 
tłumy widzów. Najbardziej wy-
trwali wzięli udział w Nocno-Te-
renowym Rajdzie Rowerowym 
ŚWIETLIK wokół Tczewa. Rajd 
zorganizowało Stowarzyszenie 
UKS „Rowerowy Tczew”.

21 września w godz. 12:00-
15:00 na wszystkich miejskich 
liniach autobusowych obsługi-
wanych przez firmę Meteor, bi-
letem przejazdu był także dowód 
rejestracyjny samochodu.

Na kolejny przejazd rowerem 
zapraszamy za rok…

Organizatorem imprezy był 
Urząd Miejski.

M.L.

W przejeździe wzięło udział ok. 500 osób

Na rowerzystów czekały nagrody i upominki

Paweł Litwiński – najmłodszy rowerzysta 
z wiceprezydentem Z. Drewą

Radny Roman Kucharski zwracał uwagę oryginalnym strojem

Już po raz siódmy tczewianie zamienili samochody na rowery i wzięli udział w przejeździe rowero-
wym ulicami miasta w ramach Dnia bez samochodu. W sobotę 21 września z kanonki wystartowało 
ok. 500 osób, głównie młodzież szkolna, nie brakowało także maluchów pod opieką rodziców oraz 
seniorów. W przejeździe uczestniczyły również całe rodziny.

FOT. M. LINK , E. SALKOWSKA-STUBBA



Październik 2013 • PANORAMA MIASTA • www. wrotatczewa.pl • www.bip.tczew.pl
10 • Społeczeństwo

W ramach wieloletniego projektu podpisano 318 kontraktów socjal-
nych. Uczestnicy nieodpłatnie korzystali z kursów zawodowych 

ze szkoleniem z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, zajęć szkol-
nych, poradnictwa społeczno-zawodowego grupowego i indywidualnego, 
treningu kompetencji i umiejętności społecznych. Rodziny uczestników 
dodatkowo odebrały wsparcie w formie pomocy asystenta rodziny, tera-
pii psychospołecznej, zajęć animacji. Mieszkańcy mogli korzystać także 
z organizowanych w minionych latach targów pracy, porad ekspertów z 
zakresu przeciwdziałania przemocy, integracyjnej gry miejskiej. Udział 
współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego. 

Podczas spotkania 49 kobiet i 16 mężczyzn odebrało z rąk prezydenta 
Tczewa zaświadczenie potwierdzające udział w projekcie w 2013 roku. 
Przedstawiciele Ośrodka podsumowali realizację wieloletnich działań, 
podkreślając znaczenie inwestowania w człowieka, w wiedzę i umiejęt-
ności jako formy pomocy w nowoczesnym podejściu do rozwiązywania 
problemów społecznych. Przedstawiciele agencji pracy oraz Ośrodka 
Wspierania Ekonomii Społecznej zaprezentowali oferty na lokalnym 
rynku pracy, w tym dla osób niepełnosprawnych oraz ideę funkcjono-
wania przedsiębiorstw społecznych jako pomysłu na aktywność zawo-
dową. 

Projekt odpowiadał na potrzebę aktywizacji społeczno-zawodowej 
zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców Tczewa. Został 
przyjęty do realizacji przez Gminę w okresie od 2008 do 2013 roku w 
oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej w Tczewie Nr XXIII/184/2008 z dnia 
26 czerwca 2008r.

Wieloletnia praca metodą projektu przyniosła oczekiwaną zmianę w 
systemie pomocy społecznej – otworzyła go na wykorzystanie w pracy 
socjalnej nowego typu instrumentów aktywizujących osoby wykluczo-
ne społecznie i tym samym poszerzyła dotychczasową ofertę wsparcia 
dotychczas kojarzoną przede wszystkim z pomocą finansową na rzecz 
inwestowania w umiejętności i wiedzę niezbędne do podjęcia aktywno-
ści społeczno-zawodowej przez osoby korzystające ze świadczeń. Projekt 
upowszechnił kontrakt socjalny jako narzędzie wspierające usamo-

Podsumowano realizację projektu systemowego w MOPS

PODPISANO 318 KONTRAKTÓW SOCJALNYCH
Projekt systemowy pn. „Akademia Aktywnych – rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Tczewie” realizowany był w latach 2008-2013 w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. Zapewnił wsparcie o charakterze aktywizującym osobom korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej 
i w wieku aktywności zawodowej, bezrobotnym bądź nieaktywnym zawodowo, w tym osobom niepełnosprawnym. 

Seniorzy chętnie korzystają z zajęć edukacyjnych

Prezydent Tczewa Mirosław 
Pobłocki wręcza zaświadczenie 
uczestniczce projektu
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Społeczeństwo
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Impreza realizowana jest w ra-
mach obchodów Ogólnopolskie-

go Dnia Solidarności z Osobami 
Chorymi na Schizofrenię. Jej or-
ganizatorami są : Środowiskowe 
Domy Samopomocy MOPS w 
Tczewie, Polski Komitet Pomocy 
Społecznej, Towarzystwo Miłośni-
ków Ziemi Tczewskiej. Imprezie 
patronuje rzecznik praw obywa-
telskich. – Projekt ten ma na celu 
przeciwdziałać marginalizacji 
osób borykających się z proble-
mem choroby psychicznej oraz 
integrować osoby wykluczone ze 
społeczeństwem, nadając słowu 
tolerancja pełnego znaczenia 
– mówi Gabriela Brządkow-
ska, kierownik środowiskowych 
domów samopomocy w Tczewie. 

Ze względu na jubileuszowy 
charakter festynu odbył się on 
wyjątkowo w sali widowiskowej 
Centrum Kultury i Sztuki, a 

SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNEJ POMOCY I WARSZTATÓW 

W ramach bieżącej działalności MOPS osoby bezrobotne zamieszkałe 
w Tczewie mogą skorzystać z oferty aktywizacji społeczno-zawodowej 
w ramach Klubu Integracji Społecznej. Bezpłatna pomoc obejmuje 
warsztaty aktywizacji zawodowej i przedsiębiorczości, poradnictwo 
prawne i BHP, psychologiczne, z zakresu doradztwa zawodowego oraz 
przygotowania dokumentów aplikacyjnych, instruktaże komputero-
we oraz spotkania z przedstawicielami agencji pracy i poradnictwo 
rodzinne. Działania prowadzone są w Forum Inicjatyw Społecznych 
przy ul. Łaziennej 5. 

Rusza II edycja Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób 
Starszych. Mieszkańcy Tczewa w wieku od 60 roku życia będą mogli 
skorzystać z bezpłatnych warsztatów w ramach Akademii Aktywne-
go Seniora

Trwają zapisy na warsztaty z debatowania, pozytywnego myśle-
nia, fotografii, rękodzieła oraz ruchu i tańca. Działania odbywać się 
będą do grudnia br. w ramach tzw. klubów integracji seniorów. Zajęcia 
poprowadzą doświadczeni specjaliści, programy będą realizowane z 
wykorzystaniem nowoczesnych technologii np. konsoli ruchu w nauce 
tańca, ćwiczeń ruchowych. Edukacja ma przyczynić się do zmniejsze-
nia poczucia wykluczenia cyfrowego, rozwoju pasji i zainteresowań 
osób starszych, promocji aktywnego spędzania czasu na emeryturze. 
Udział jest nieodpłatny. 

Działania dofinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polity-
ki Społecznej w ramach programu realizowane są latach 2012-2013 w 
partnerstwie Tczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 

Dotychczas z oferty zajęć edukacyjnych skorzystało blisko 100 osób 
60+. Z uwagi na duże zainteresowanie zajęciami z zakresu obsługi ta-
bletu prowadzonymi w I edycji programu, utworzono grupy warszta-
towe dla osób starszych, które nie ukończyły jeszcze sześćdziesięciu lat. 
Osoby chętne zapraszamy do Forum Inicjatyw Społecznych przy ul. 
Łaziennej 5. Więcej o działaniach pod adresem www.as60plus.mops.
tczew.pl.

OFERTA NA AKTYWNĄ STAROŚĆ

Forum Inicjatyw Społecznych poleca osobom 50+ udział w działa-
niach bank czasu oraz kawiarenki dla seniora. Spotkania tematycz-
ne, warsztaty edukacyjne, zajęcia rekreacyjne, wyjazdy integracyjne 
dobrane do potrzeb i zainteresowań osób starszych. Bank czasu po-
zwala dzielić się swoimi umiejętnościami i nieodpłatnie korzystać z 
pomocy innych osób. W kawiarence spotkania prowadzą zaproszeni 
goście, dzielą się swoimi pasjami, wiedzą i umiejętnościami. 

BO WSZYSCY JESTEŚMY TACY SAMI…
Już po raz dziesiąty odbył się w Tczewie Festyn Przyjaźni „Tacy sami”. Była to okazja do podsumowania dotychczasowych edy-
cji imprezy i podziękowań. Nie zabrakło występów artystycznych. 

Na scenie wystąpili m.in. podopieczni DPS w Damaszce

nie jak w poprzednich latach na 
rynku Starego Miasta. W tym 
roku organizatorzy podsumowali 

dotychczasowe edycje – pierwsze 
festyny odbywały się przy ul. Czy-
żykowskiej przy dawnej siedzibie 

Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Tczewskiej. Na kolejnych zdjęciach 
przygotowanej prezentacji, widać 
było, jak rośnie liczba uczestników 
i rozmach imprezy.

Organizatorzy uhonorowali 
tych, którzy wspierali ich przez 
dziesięcioletni okres działań. 
Ozdobą spotkania były występy 
muzyczne zespołów działają-
cych w ośrodkach wsparcia, a 
także artystów profesjonalnych: 
kwartetu La Scala oraz recital 
Andrzeja Rybińskiego. Imprezie 
towarzyszyła także XII edycja 
wystawy integracyjnej Kwiatowe 
Nowości pt. „Tacy Sami” oraz „Tu-
nel znakomitych”, który powstał 
w ramach realizacji przez MOPS 
w Tczewie projektu „Poznaj, ucz 
się, działaj”współfinansowanego 
ze środków Ministerstwa Pracy i 
Polityki Społecznej.

M.M.

dzielnienie tych osób, wzmocnił proces pracy opartej na zindywiduali-
zowanej diagnozie potrzeb i oczekiwań osób kierowanych do udziału w 
projekcie. 

AKADEMIA AKTYWNYCH 2008-2013 W LICZBACH

Ponad połowę z 318 osób objętych wsparciem stanowiły kobiety. Średnia 
wieku osób wynosiła 34 lata, większość uczestników projektu to osoby 
długotrwale bezrobotne z wykształceniem ponadgimnazjalnym i pod-
stawowym. 

Ponad 90% uczestników skorzystało z udziału w kursie zawodo-
wym. Przeprowadzono 6 kursów obsługi kas fiskalnych z gospodarką 
magazynową i fakturowaniem, 5 kursów gospodarki magazynowej, w 
tym 2 kursy z obsługą wózków widłowych, 4 kursy opieki nad dziećmi, 
osobami starszymi i niepełnosprawnymi, w tym 1 kurs ze szkoleniem z 
zakresu pomocy domowej, 3 kursy pomocy kuchennej, w tym 1 ze szko-
leniem z zakresu organizacji usług cateringowych, 3 kursy pracownika 
gospodarczego, w tym 2 kursy z obsługą wózków widłowych, 1 kurs po-
mocy hotelowej i domowej , 1 kurs bukieciarstwa i florystyki z obsługą 
kas fiskalnych, 1 kurs podstaw rachunkowości z obsługą programów 
księgujących, 1 kurs operatora koparko-ładowarki. 

W grupie osób uczestniczących w projekcie w 2010 r. pracę podjęło 
45% badanych. Z tej grupy połowa osób pracuje na etacie. W grupie osób 
uczestniczących w 2011 roku zatrudnienie znalazł co 4 uczestnik projek-
tu. W latach 2008-2013 wydatkowana kwota dofinansowania wyniosła 
blisko 1 750 000,00 zł. 
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Kwartalnik wydawany jest 
przez Kociewski Kantor Edy-

torski, sekcję wydawniczą Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Tczewie. 
Jego współtwórcą i pierwszym re-
daktorem naczelnym był nieżyjący 
już regionalista Roman Landow-
ski. Dzisiaj funkcję tę pełni Halina 
Rudko.

– Kociewski Magazyn Re-
gionalny to jedyne na Kociewiu 
czasopismo, które ukazuje się już 
od ćwierćwiecza i promuje region 
– powiedziała Urszula Wiery-
cho, dyrektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej.

– Od 25 lat Kociewski Maga-
zyn Regionalny dociera do licznej 
rzeszy odbiorców – powiedział 
Mirosław Pobłocki, prezydent 
Tczewa. – Świadczy to, że pomysł, 
by wydawać pismo adresowane do 
dość niszowego grona odbiorców – 
regionalistów, był trafiony. Z pisma 
korzysta dzisiaj również młodzież 
szkolna, studenci, którzy chcą lepiej 
poznać nasz region. Przez te 25 lat 
przez łamy magazynu przewinęło 
się wielu autorów, do dziś piszą 
tam znane postacie życia społecz-
nego i kulturalnego. Gratuluję 
wszystkim, którzy współpracują 
i kiedykolwiek współpracowali z 
pismem. Dziękuję za to, że poświę-
cali czas, aby podzielić się z nami 
swoją wiedzą na temat Kociewia. 
Dzięki czasopismu przebijamy się 
do społecznej świadomości udo-
wadniając, że na Pomorzu oprócz 
Kaszubów są także Kociewiacy. 

Kociewski Magazyn Regionalny świętował 25-lecie
Od 25 lat ukazuje się Kociewski Magazyn Regionalny. Na jubileusz zaproszono twórców 
pisma, autorów, współpracowników, władze samorządowe gmin i powiatów kociewskich.

Prezydent Tczewa wręczył 
upominki osobom, które najbar-
dziej zasłużyły się dla Kociew-
skiego Magazynu Regionalnego. 
Nagrody pieniężne otrzymały 
Urszula Wierycho i Halina 
Rudko. Prezydent wręczył obu 
paniom symboliczne czeki. 

Jak przypomniał Kazimierz 
Ickiewicz, przewodniczący Rady 
Programowej KMR, teksty do 
magazynu pisane są społecznie 

i zawsze z dużym zaangażowa-
niem autorów. 

Podziękowania i gratulacje 
osobom, które miały największy 
udział w powołaniu kwartalnika 
i go wspierały złożył także Ry-
szard Świlski, wicemarszałek 
woj. pomorskiego. 

Po zakończeniu ofi cjalnej 
części uroczystości, która odby-
ła się w Gimnazjum nr 1, roz-
poczęto sesję popularnonauko-

wą, w której głos zabrali: prof. 
Marek Adamiec, Ryszard 
Szwoch, Kazimierz Ickie-
wicz, prof. Maria Pająkow-
ska-Kensik, Andrzej Grzyb, 
Jan Kulas.

Oprawę muzyczną wydarze-
nia przygotowały Marta i Wero-
nika Pieczewskie, absolwentki 
Szkoły Muzycznej w Tczewie. 

M.M.

Jubileusz był okazją do podziękowań i gratulacji dla wszystkich, którzy współpracują z kwartalnikiem

Z inicjatywy syna Adama Ga-
lewskiego i Jana Kulasa po-

wstaje książka poświęcona życiu i 
działalności doktor Danuty Galew-
skiej. Nadaliśmy jej wstępny tytuł: 
„Doktor Danuta Galewska 
1935–2012. Życie z pasją i w 
trosce o bliźnich”. W intencjach 
i strukturze, książka ta będzie 
podobna do biografii o doktor Lucji 
Wydrowskiej-Biedunkiewicz. 

Uprzejmie prosimy o przesłanie 
swoich wspomnień i refleksji w 
oparciu między innymi o poniższe 
pytania. Pragniemy podkreślić, że 

Książka o Danucie Galewskiej
pytania te mają jedynie charakter 
pomocniczy, do własnej, autorskiej 
wypowiedzi.

1. Kiedy i w jakich okoliczno-
ściach poznał Pan(i) doktor 
Danutę Galewską?

2. Jakim była człowiekiem? 
Czym zwracała na siebie 
uwagę?

3. Na czym polegała Pana(i) 
współpraca z doktor Danutą 
Galewską?

4. Jak Pan(i) ocenia działalność 
lekarską i społeczną Danuty 
Galewskiej? 

5. W jakim stopniu pasja spo-
łeczna i idee, którym służyła 
doktor Danuta Galewska, 
są wciąż aktualne, ważne 
i potrzebne?

6. Inne informacje i refleksje 
o doktor Danucie Galewskiej…?

Uprzejmie prosimy o przesłanie 
swoich odpowiedzi drogą elektro-
niczną (email: kasia.kulas@inte-
ria.pl) lub pocztą (Jan Kulas, ul. 
Westerplatte 28, 83-110 Tczew). 
Mile będą widziane zdjęcia, do-
kumenty – do zeskanowania. Słu-
żymy również swoimi telefonami 

512 372 372, 602 725 501. Prosi-
my o możliwie nieodległe (np. 2–3 
tygodnie) udzielenie odpowiedzi. 
W sytuacjach losowych może być 
i odleglejszy termin.

Uprzejmie informujemy, że książ-
kę o doktor Danucie Galewskiej 
planujemy wydać wiosną 2014 
roku. Dlatego wsparcie publika-
cji własnymi materiałami wspo-
mnieniowymi jest tak ważne 
i pilne. 

W IMIENIU INICJATORÓW

JAN KULAS
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Społeczeństwo

Tczewski Uniwersytet Trzecie-
go Wieku działa w Tczewie 

już od 8 lat. Jego celem jest akty-
wizacja intelektualna, psychiczna 
i społeczna osób starszych, nauka 
zdrowego stylu życia oraz przeciw-
działanie odrzuceniu i zmargina-
lizowaniu społecznemu.

Uniwersytet funkcjonuje na za-
sadach wolontariatu i jest bardzo 
ważny dla stale powiększającej się 
liczby słuchaczy – mieszkańców 
Tczewa i powiatu.

Obecnie TUTW skupia w swo-
ich szeregach około 100 słuchaczy, 
którzy są reprezentowani przez 
Zarząd w składzie:
• Irena Klein przewodnicząca
• Ryszard Machnicki wiceprze-

wodnicząca

Poradnia mieści się w należą-
cym do miasta wyremonto-

wanym przez samorząd Tczewa 
budynku, w którym swoją siedzi-
bę ma także Klub Młodzieżowy 
Przystań. 

– Mamy teraz ośrodek z praw-
dziwego zdarzenia. Dzięki tak 
dobrym warunkom, pacjenci 
chętniej tu przychodzą i szybciej 
się aklimatyzują. Często trafiają 
z bardzo zaniedbanych miejsc, a 
nawet melin, do ciepłego, przytul-
nego pomieszczenia – to nie jest 
bez znaczenia. Dziękuję za pomoc 
wszystkim, którzy nas wspierają 
– powiedziała podczas otwarcia 
Ewa Żymierska, koordynator 
terapii uzależnień.

– Te pomieszczenia od począt-
ku zamierzaliśmy przeznaczyć na 
poradnię, ale ostateczny efekt to 
duża zasługa pani Ewy Żymier-
skiej, która… wierciła mi dziurę 
w brzuchu – stwierdził Zenon 
Drewa, wiceprezydent Tczewa. 
– Z tego co widać, poradnia ma do-
bre warunki do funkcjonowania. 
Zapewniam, że możecie liczyć na 
wsparcie samorządu miasta Tcze-
wa i Gminnej Komisji Rozwiazy-
wania Problemów Alkoholowych. 

Poradnia dysponuje pełną ofer-
tę dla uzależnionych i współuza-
leżnionych, a terapeutom zależy, 
aby podzielić się swoimi umiejęt-
nościami. – Jesteśmy przygotowa-

Pomoc dla uzależnionych – nowa poradnia na Kasztanowej

• Maria Witkiewicz sekretarz
• Maria Banna skarbnik
• Halina Rojek członek Zarządu
• Elżbieta Michalak członek Za-

rządu
• Elżbieta Dubińska członek Za-

rządu
Reprezentacyjną działalności 

wykonuje 11-osobowy Senat, w 
skład którego wchodzą znamienici 
mieszkańcy naszego grodu.

Słuchacze uczestniczą w wy-
kładach, odbywających się co 2 
tygodnie w auli Fabryki Sztuk, w 
cotygodniowych warsztatach ręko-
dzieła artystycznego, gimnastyce 
usprawniającej, edukacji diabeto-
logicznej, kardiologicznej i kompu-
terowej. Tematyką wykładów jest 

m.in. zdrowie, dbałość o urodę, re-
gionalizm, prawo i podatki, style w 
malarstwie i architekturze, ogro-
dy i ich pielęgnacja, etnografia, 
spacery z przewodnikiem, wykła-
dy z historii 1939-1989, warsztaty 
aktorskie. Słuchacze uczestniczą 
w projektach filmów, spektaklach 
teatralnych, wycieczkach.

TUTW współpracuje z Fabry-
ką Sztuk, Towarzystwem Miło-
śników Ziemi Tczewskiej, Forum 
Inicjatyw Społecznych, Towarzy-
stwem Kulturalnym ,,Brama”, 
Fundacją dla Tczewa.

W roku akademickim 2013/2014 
słuchacze uczestniczyć będą w 
projektach:

1. Gimnastytka usprawniająca 
Tczewskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku ,,Jesień ży-
cia= sprawność, ,,Nornic Wal-
king”.

2. Tczewski Uniwersytet Trzecie-
go Wieku szansą dla seniorów.

3. Wycieczki jednodniowe.
4. Wycieczka – Kraków i okolice.

Zarząd proponuje wykłady w na-
stępujących terminach: w 2013 
r.: 4 i 18 listopada, 2 i 16 grudnia, 
w 2014 r.: 13 i 27 stycznia, 10 i 23 
lutego, 10 i 24 marca, 7 i 28 kwiet-
nia, 5 i 19 maja. 

Wszystkie wykłady odbywają 
się w Fabryce Sztuk w Tczewie o 
godz. 12.00.

Tczewski Uniwersytet Trzeciego Wieku

ni , aby udzielać pomocy ludziom 
doświadczającym przemocy w 
rodzinie. Planujemy wprowadzić 
terapię dla dorosłych dzieci alko-
holików. Jesteśmy przygotowani 
do współpracy z dziećmi i młodzie-
żą – zadeklarowała terapeutka 
Joanna Lokś.

Kierownikiem poradni jest le-
karz psychiatra Alina Jamrow-

ska-Szymoniak, a oprócz niej te-
rapię prowadzą Ewa Żymierska, 
Izabela Orlikowska-Kawska i 
Joanna Lokś.

Poradnia Terapii Uzależnienia od 
Alkoholu i Współuzależnienia nie-
odpłatnie oferuje specjalistyczną 
pomoc psychologa, lekarza psy-
chiatry, specjalistów terapii uza-

leżnień, konsultanta ds. przemocy, 
prawnika, pracownika socjalne-
go. Mieści się w Tczewie przy ul. 
Kasztanowej 2. Rejestrować się 
można osobiście od poniedziałku 
do piątku w godz. 8.00-10.00 lub 
telefonicznie pod numerem tel. 
58 728 50 46.

M.M.

Poradnia mieści się przy ul. Kasztanowej 2
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Przy ul. Kasztanowej otwarta została Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu 
i Współuzależnienia.
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Już po raz 24. uczniowie z 
Tczewa i niemieckiego Nor-
derstedt uczestniczyli w wy-
mianie młodzieżowej.

Od 23 do 30 września uczniowie 
z Gimnazjum im. Mikołaja Ko-
pernika w Norderstedt (Niemcy) 
przebywali z rewizytą u swoich 
rówieśników ze Szkoły Podsta-
wowej nr 10 i Gimnazjum nr1 w 
Tczewie.

– Wymiana polega na tym, 
że uczniowie polscy jadą do Nie-
miec w czerwcu, a uczniowie 
niemieccy przyjeżdżają do Polski 
we wrześniu. Dzieci mieszkają 
w domach swoich kolegów, cho-
dzą z nimi do szkoły na lekcje, 
wspólnie wyjeżdżają na wyciecz-
ki i bawią się na popołudniowych 
imprezach. Nasi uczniowie mają 
niepowtarzalną okazję doskona-
lenia znajomości języka niemiec-
kiego, przedstawienia naszego 
kraju – jego kultury, zabytków 
i ciekawostek przyrody – mówi 
Piotr Wojtysiak, nauczyciel jęz. 
niemieckiego w SP 10 i organzia-
tor wymiany.

Pierwszego dnia grupa poje-
chała do Gdańska, gdzie zwiedzili 
Muzeum Bursztynu, Dwór Artu-
sa i Żuraw nad Motławą. Odwie-
dzili także Fabrykę Cukierków 
„Ciu-Ciu”. Oglądali wszystkie fazy 
produkcji cukierków i lizaków 

Najzdolniejsi uczniowie szkół 
gimnazjalnych, ponadgimna-
zjalnych i studenci mogą się 
ubiegać o nagrody prezyden-
ta Tczewa. Nagrody przyzna-
ne są w ramach Programu 
Wspierania Edukacji Uzdol-
nionych Dzieci i Młodzieży.

W ubiegłym roku wyróżnionych 
zostało 25 młodych ludzi. 

Nagrodę przyznaje się w roku 
szkolnym, w którym złożono 
wniosek za:
–  wybitne osiągnięcia w nauce,
–  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 
spełniają łącznie następujące 
warunki:
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 studen-
tom, którzy spełniają łącznie na-
stępujące 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 po-
siadają co najmniej dobrą oce-
nę z zachowania (uczniowie) 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
–  dyrektorzy: Miejskiej Bibliote-

ki Publicznej, Centrum Kul-
tury i Sztuki, Fabryki Sztuk, 
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 Biu-
letynu Informacji Publicznej; www.bip.
tczew.pl. Informacji zasięgnąć można 
także w Wydz. Edukacji UM.

Nagrody dla zdolnych uczniów – wnioski do końca października

Tczew – Norderstedt: przyjaźń i integracja

oraz otrzymali słodkie upominki 
na drogę.

Drugiego dnia odbyła się lek-
cja w terenie, czyli wyjazd na Ka-
szuby. Kulturę, rzemiosło, język 
i tradycję tego regionu poznali w 
Muzeum we Wdzydzach Kiszew-
skich. Z wieży widokowej przeko-
nali się, dlaczego kraina ta nazy-
wana jest Szwajcarią Kaszubską. 
Kolejnym punktem programu 
było zwiedzanie Fabryki Por-
celany w Lubianie oraz starego 
zakładu garncarskiego Neclów w 
Chmielnie.

W czwartek, w Gimnazjum 
nr 1 odbyły się lekcje języka pol-

skiego dla obcokrajowców, popro-
wadzone przez panią Weronikę 
Rudnik-Ornowską. Zajęcia 
podobały się tak bardzo, że grupa 
umówiła się już na przyszły rok. 
Następnie uczniowie mieli warsz-
taty bursztyniarskie i malowania 
na szkle w Fabryce Sztuk. Zain-
teresowanie wzbudziła wystawa 
o wyprawie Fersterów i Muzeum 
Wisły. Tego samego dnia wie-
czorem, w auli Gimnazjum nr 
1 rodzice przygotowali przyjęcie 
integracyjne.

W piątek była wyjazdowa 
lekcja historii „Śladami Miko-
łaja Kopernika we Fromborku i 

Malborku”. Sobota upłynęła na 
przyrodniczo-fizycznych ekspe-
rymentach w nowo otwartym w 
Gdyni Parku Naukowym „Eks-
peryment”. Podobało się bardzo, 
podobnie jak późniejsza wizyta w 
Oceanarium i na molo w Sopocie. 
W niedzielę było również wiele 
atrakcji: wycieczki do lasu, park 
linowy i ognisko. Dla niemiec-
kich nauczycielek przygotowano 
specjalny wieczorny program 
m.in. światowe prawykonanie 
koncertu na dwa flety i orkiestrę 
symfoniczną „Lasy Deszczowe” 
w gdańskiej filharmonii.

Uczniami opiekowali się na-
uczyciele języka niemieckiego: 
Maria Jakubowska i Maria 
Kosmacz z G1 oraz Emilia 
Bochno, Karolina Chrobak, 
Małgorzata Szczuka, Karoli-
na Wlazłowicz i Piotr Wojty-
siak z SP 10.

Jest już zaplanowana następ-
na wymiana w roku 2014, a w 
2015 będziemy świętować 25-lecie 
istnienia wymiany.

Impreza nie mogła by się odbyć 
bez finansowego wsparcia war-
szawskiego biura Polsko-Niemiec-
kiej Współpracy Młodzieży.

Jest to jedyna w Tczewie i re-
gionie tak długoletnia wymiana 
i doskonały przekład integracji 
europejskiej z Kopernikiem, który 
łączy, a nie dzieli nasze narody.
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Wokół nas
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Tegorocznym obchodom 
Dnia Głośnego Czytania w 
Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej w Tczewie patronował Ju-
lian Tuwim, poeta i tłumacz, 
autor bardzo popularnych 
wierszy dla dzieci, takich jak: 
„Okulary”, „Lokomotywa”, 
„Idzie Grześ”, „Dyzio marzy-
ciel”, „Abecadło”, „Słoń Trą-
balski” i wielu innych. 

W bibliotekach dziecięcych na 
Czyżykowie, Suchostrzygach i os. 
Staszica odbyły się spotkania dla 
dzieci, podczas których przybliża-
no jego twórczość. Program zajęć 
był interesujący i urozmaicony. 
Wstęp do czytanego wiersza sta-
nowiły różne zabawy ruchowe, 
miniteatrzyki, ćwiczenia plastycz-
ne. Dzieci zaskakiwały sponta-
nicznością i pomysłowością. czy to 
przy udawaniu pana Hilarego czy 
podczas snucia swoich marzeń. 
Śmiechu było co niemiara w cza-
sie przeciągania liny z obrazkiem 
rzepki, a przy rozpoznawaniu 
nazw warzyw z koszyka jeden 

Prezydent Tczewa w to-
warzystwie najmłodszych 
mieszkańców odsłonił figur-
kę kolejnej pory roku – przy-
witaliśmy jesień.

Figurka stanęła na pl. Hallera, 
na postumencie i zastąpiła po-
przednią porę roku – lato. Na 
przywitanie jesieni, 23 września, 
przybyły dzieci z Przedszkola 
Niepublicznego „Siedem darów” 
oraz podopieczni świetlic środo-
wiskowych przy ul. Zamkowej i 
Kopernika, a także wielu innych 
mieszkańców Tczewa, nie tylko ci 
najmłodsi. 

NAJMŁODSI PRZYWITALI JESIEŃ

Prezydent Tczewa odsłonił figurkę jesieni… 

Dzień Głośnego Czytania w MBP – skorzystało 1200 dzieci

uczestnik zapytał: „Czy w bibliote-
ce będziemy gotować zupę?”. 

Jednak to nie koniec oferty 
edukacyjnej tczewskiej książnicy. 
W bibliotece na Starym Mieście 
dzieci wysłuchały baśni Braci 
Grimm pt. „O wilku i siedmiu koź-
lątkach”. Utwór był pretekstem, by 

bibliotekarki przebrane w arab-
skie stroje. Nie zabrakło też nauki 
zaklęć, przywoływania Dżina z 
magicznej lampy oraz wyjaśnie-
nia, kim była Szeherezada i skąd 
się wzięła nazwa „Baśni…”. Wspo-
mniana biblioteka zorganizowała 
również spotkanie dla wszystkich 
chętnych, podczas którego oprócz 
baśni dzieci wysłuchały krótkich 
historyjek o samochodach i narzę-
dziach.

Zajęcia w bibliotece były także 
okazją do zapoznania uczestni-
ków z księgozbiorem i regulami-
nem korzystania z wypożyczalni. 
Jednak przede wszystkim organi-
zatorom zależało na promocji czy-
telnictwa wśród najmłodszych. 
Ten sam cel przyświecał wrze-
śniowym spotkaniom w Bibliote-
ce Głównej z autorami popular-
nych książek dla dzieci: Pawłem 
Beręsewiczem, Katarzyną 
Terechowicz i Wojciechem 
Cesarzem.

Z opisanej oferty książnicy sko-
rzystało około 1200 dzieci z przed-
szkoli i szkół podstawowych.

Figurkę jesieni odsłonił Mi-
rosław Pobłocki, prezydent 
Tczewa. Postać jesieni, podobnie 
jak poprzednie – wiosna i lato 
– wzorowane są na figurach 
wieńczących kamienicę przy pl. 
Hallera 18.

Na wszystkich uczestników 
happeningu czekały owoce i sło-
dycze oraz kolorowe znaczki do 
przypięcia.

Imprezę zorganizował Urząd 
Miejski w Tczewie. Na kolejną 
– powitanie zimy – zapraszamy 
22 grudnia…

M.M.

Zajęcia czytelnicze w Filii nr 2 na os. Czyżykowo

porozmawiać o zasadach bezpie-
czeństwa w kontaktach z obcymi. 
W programie znalazły się zagadki 
oraz zabawy w wilka i uciekające 
koźlątka. Z kolei biblioteka na os. 
Garnuszewskiego zaproponowała 
dzieciom wysłuchanie „Baśni z ty-
siąca i jednej nocy”, które czytały 

… i częstował najmłodszych słodkościami i owocami Wszystkim smakowały słodkie jabłka
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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

Wielu mieszkańców naszego miasta ma w domowej apteczce leki z 
przekroczoną datą ważności lub zbędne, których żaden z domow-

ników już nie używa. 
Leki to związki chemiczne - często o bardzo silnym działaniu. 
Nie wolno ich w żadnym wypadku wyrzucać wraz z odpa-

dami komunalnymi do śmietników ani do kanalizacji. Wyrzu-
cone do kosza na śmieci zbędne lub przeterminowane leki trafiają na 
składowiska śmieci. Mogą stanowić zagrożenie zdrowotne dla osób, któ-
re wejdą w ich posiadanie i zwierząt żerujących w odpadach. 

Przeterminowane leki stanowią szczególne niebezpieczeństwo 
dla małych dzieci. Złym rozwiązaniem jest również wyrzucanie le-
ków do toalety, gdyż stosowane metody oczyszczania ścieków wykorzy-
stują mikroorganizmy, które są narażone na zatrucia.

Tak więc każde niezutylizowane opakowanie leków ze względu na 
długą aktywność biologiczną zawartych w nim substancji może stano-
wić potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka, a także dla 
otaczającego go środowiska. 

Przeterminowane leki bezwzględnie powinny być poddane 
specjalistycznej utylizacji. Można je nieodpłatnie dostarczyć do kon-

XV Miejski Konkurs Ekologiczny będzie odbywał się pod 
hasłem „Mieszkamy nad Bałtykiem”. Konkurs zostanie prze-
prowadzony dnia 7 marca 2014r. (piątek) w Gimnazjum nr 2 
w Tczewie.

Uczniowie zgłoszeni do udziału w konkursie powinni wykazać się wie-
dzą i umiejętnościami z zakresu ekologii i ochrony środowiska, zdoby-
tymi na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych, spotkaniach w PEE oraz 
ogólnym oczytaniem dotyczącym tematu. Zadania konkursowe będą 
uwzględniały także problematykę odpadową oraz wpływ działań czło-
wieka na stan środowiska naturalnego. 

Prosimy o zgłaszanie uczniów:
• posiadających wiedzę o zależnościach w środowisku (zgodnie z na-

zwą konkursu)
• znających sposoby i formy ochrony zasobów przyrody w Polsce i na 

świecie

PRACOWNIA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 
WE WSPÓŁPRACY Z GIMNAZJUM NR 2 W TCZEWIE ZAPRASZA DO UDZIAŁU 
W XV MIEJSKIM KONKURSIE EKOLOGICZNYM 
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW

• oraz najbardziej aktualne przykłady współpracy międzynarodowej 
w dziedzinie ochrony planety przed negatywnymi skutkami działal-
ności człowieka.
Zadaniem uczestników zgłoszonych przez szkoły będzie rozwiązanie 

testu, w którym część pytań będzie związanych z aktualnym hasłem 
konkursu. 

Uczestników konkursu należy zgłaszać do dnia 26.02.2014 r. 
/należy podać dane ucznia, nr szkoły, nazwisko nauczyciela prowadzą-
cego/. Zgłoszenia z poszczególnych szkół prosimy przesyłać na adres ma-
ilowy Pracowni Edukacji Ekologicznej (pee@um.tczew.pl) .

Laureaci każdej kategorii wiekowej otrzymają atrakcyjne nagrody 
ufundowane przez Pracownię Edukacji Ekologicznej. 

Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy sukcesów.

ODDAJ ZBĘDNE, PRZETERMINOWANE LEKI DO APTEKI!
kretnych aptek, w których ustawiono specjalne pojemniki, pozwalające 
na pozbywanie się ich w bezpieczny sposób. Do pojemników nie należy 
wrzucać innych produktów niż lecznicze. Należy zmniejszyć „obję-
tość” tabletek, drażetek, kapsułek, pozbawiając je wcześniej 
tekturowego kartonika i wrzucać same blistry.

Wykaz aptek zbierających przeterminowane leki od mieszkańców 
Gminy Miejskiej Tczew

• Apteka – Tczew, ul. Braci Grimm 4
• Apteka Czyżykowska Sp.j. – Tczew, ul. Czyżykowska 68
• Apteka Wracam do zdrowia – Tczew, ul. Żwirki 40
• Apteka Gemini – Tczew, ul. Armii Krajowej 74
• Apteka – Tczew, ul. Kopernika 1
• Medix Sp. z o.o Apteka Jodłowa Dwa – Tczew, ul. Czyżykow-

ska 37
• Apteka – Tczew, ul. Wąska 2/2
• Apteka Dbam o zdrowie – Tczew, ul. Al. Solidarności 11/25 

Zebrane odpady farmaceutyczne trafiają do miejsca bezpiecznej ich 
utylizacji.
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Kultura

Pracownia rakietowa, warsz-
taty animacji, fabuły i repor-
tażu oraz pracownia perku-
syjna to nowa oferta Centrum 
Kultury i Sztuki w Tczewie.

Uroczyste otwarcie nowych pra-
cowni odbyło się 30 września. 
Wziął w nim udział prezydent 
Tczewa Mirosław Pobłocki 
oraz Paweł Wolski, dyrektor fir-
my Eaton Truck Components w 
Tczewie, którzy przecinali wstęgi 
w nowo urządzonych i pomiesz-
czeniach. 

Wszystkie pracownie są świet-
nie wyposażone i prowadzone 
przez fachowców. Jak przyznał 
Krystian Nehrebecki, dyrektor 
CKiS, utworzenie tak nowocze-
snych pracowni nie byłoby możliwe 
bez środków zewnętrznych. CKiS 
wygrało grant Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego, 

Nowe pracownie w CKiS – dla pasjonatów filmu, muzyki i astronomii

otrzymało wsparcie z firmy Eaton 
Truck Components oraz z Urzędu 
Miejskiego w Tczewie.

Pracownia rakietowa działać bę-
dzie w ramach warsztatów astro-

nomicznych. Miłośnicy gwiazd 
mają do dyspozycji m.in. teleskop, 
który wraz z wyposażeniem 
kosztował 10 tys. zł. Jarosław 
Pióro, opiekun pracowni, jest 
przekonany, że sprzęt dobrze bę-

dzie służył młodym astronomom. 
Od lat Tczew może pochwalić się 
osiągnięciami w tej dziedzinie.

Nowocześnie wyposażona została 
także pracownia filmowa, gdzie 
kilka razy w roku realizowane 
będą warsztaty animacji, fabuły 
i reportażu. Wkrótce więc mogą 
pojawić się nowe filmy o Tcze-
wie. Pracownia otrzymała apa-
raty fotograficzne pozwalające 
na nagrywanie filmów i sprzęt 
komputerowy. Nowością jest też 
wygłuszona sala prób i pracownia 
perkusyjna. 

Zakończył się remont sali 
widowiskowej, która oprócz 
nowoczesnego systemu klima-
tyzacji i pomalowanych ścian 
wyposażona została w nowe 
nagłośnienie. 

M.M.

Sala widowiskowa otrzymała nowe nagłośnienie

120 akordeonistów spotka-
ło się w Tczewie podczas 
Międzynarodowego Kon-
kursu Akordeonowego. 

Wystąpili artyści ze Szkół Mu-
zycznych I i II stopnia, Akade-
mii Muzycznych z Polski, Nie-
miec, Białorusi, Rosji, Litwy, 
Łotwy, Estonii oraz Mołdawii. 

Zjazd obejmował także 
warsztaty, które poprowadzili 
mistrzowie gry na akordeonie. 
W warsztatach wzięło udział 
ok. 80 uczestników. Koncerty 
odbywały się w różnych zakąt-
kach Tczewa (przedszkolach, 
szkołach, osiedlowych domach 
kultury) i na terenie powiatu 
tczewskiego – w Pelplinie, Gnie-
wie, Morzeszczynie.

Akordeoniści zawładnęli Tczewem
W konkursie wzięło udział 81 

uczestników, których wysłuchały 
dwie niezależne komisje pod prze-
wodnictwem prof. Elżbiety Rosiń-
skiej i prof. Krzysztofa Olczaka z 
Akademii Muzycznej w Gdań-
sku. Jury podkreśliło bardzo wy-
soki i wyrównany poziom uczest-
ników przesłuchań, co wyraziło, 
przyznając wiele równorzędnych 
miejsc pierwszych i drugich w 
poszczególnych kategoriach kon-
kursowych.

12 października odbył się 
koncert Galowy w Gimnazjum 
nr 1 w Tczewie z udziałem lau-
reatów konkursu, prof. Elżbiety 
Rosińskiej i prof. Krzysztofa Ol-
czaka, którzy wystąpili w duecie 
oraz Bałtyckiej Orkiestry Akor-
deonowej „Tremolo”, w której 

skład wchodziło 42 akordeoni-
stów z Litwy, Łotwy i Estonii. 
Koncert zachwycił publiczność, 
która nagrodziła akordeonistów 
dużymi brawami.

Tak wielkie przedsięwzięcie 
jak Zjazd Akordeonistów nie 
mógłby się odbyć bez wsparcia 
władz miasta i powiatu oraz spon-
sorów. Głównymi sponsorami byli 
Zakład Utylizacji Odpadów Sta-
łych w Tczewie oraz Bank Spół-
dzielczy w Tczewie.

Organizatorem koncertu była: 
Fundacja dla Tczewa oraz Aka-
demia Muzyczna im. Stanisława 
Moniuszki w Gdańsku.

Wyniki konkursu można zna-
leźć na www.wrotatczewa.pl

M.L.

Marija Dimitrijewa z Mohylewa 
na Białorusi otrzymała nagrodę 
prezydenta Tczewa, którą wręczył 
wiceprezydent Zenon Drewa

M
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Ukazała się książka „ W po-
szukiwaniu tczewskich wież 

ciśnień”. Autorem publikacji jest 
Ryszard Lidzbarski, a głównym 
sponsorem Zakład Wodociągów i 
Kanalizacji. 

Niektóre tczewskie wieże 
ciśnień mają ponad 100-letnia 
historię. Z siedmiu wież, ist-
nieją tylko trzy – jedna komu-
nalna i dwie kolejowe (jedna w 
pobliżu węzła transportowego, 

Nowa publikacja
W poszukiwaniu tczewskich wież ciśnień

a druga w Zajączkowie Tczew-
skim).

Jak przyznaje autor, mate-
riał przedstawiony w publika-
cji jest w głównej mierze rezul-
tatem kwerendy w tczewskich 
archiwach – Urzędu Miejskie-
go, ZWiK i Archiwum Pań-
stwowego w Gdańsku oraz po-
chodzi z archiwalnych zbiorów 
udostępnionych przez osoby 
prywatne. Uzupełniają go wła-

sne analizy autora i weryfi ka-
cja w terenie.

Publikacja zawiera reproduk-
cje wielu unikatowych stuletnich 
dokumentów, które nie były 
wcześniej publikowane. Przy-
czynkiem do historii tczewskich 
wodociągów są opisy kolejowych 
i miejskich ujęć wody z początku 
XX w. W publikacji przedstawio-
no mało znane początki kolejowej 
infrastruktury wodociągowej. 
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Sceny z życia miasta
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Ze Szkołą Morską w Tczewie wią-
że się wiele znaczących nazwisk. 
Jedną z takich postaci jest dr Flo-
rian Hłasko (1865-1921) – polski 
lekarz, komandor marynarki 
polskiej, który swe podróże po 
morzach i oceanach świata opisał 
w pamiętniku „Morzami ku Pol-
sce”. Był pierwszym i niezwykle 
oddanym swej służbie lekarzem 
kierowanej przez Antoniego Gar-
nuszewskiego szkoły wilków mor-
skich w naszym mieście. Kilka 
dni przed śmiercią, sam będąc w 
stanie choroby, spieszył na pomoc 
potrzebującemu dziecku. Zmarł 
29 grudnia 1921 roku, a został 
pochowany na początku stycznia 
roku następnego na tzw. Cmenta-
rzu Starym. 

Ksiądz Wacław Preis (1909-
1990) – profesor misjologii w Wyż-
szym Seminarium Duchowym w 
Pelplinie, był w latach 1950-1988 
proboszczem Parafii Podwyższe-
nia Krzyża Świętego w Tczewie. 
Za odrestaurowanie Fary św. 
Krzyża otrzymał odznakę „Za 
Opiekę nad Zabytkami”. W latach 
1951-1986 sprawował obowiązki 
dziekana dekanatu tczewskiego. 
Był również szambelanem papie-
skim, kanonikiem honorowym 
Kapituły Katedralnej Chełmiń-
skiej, prałatem domowym Ojca 
Świętego, członkiem Komisji Mi-
syjnej przy Konferencji Episkopa-
tu Polski, a od 1968 roku – dyrek-
torem Diecezjalnej Akcji na Rzecz 
Misji Zagranicznych. Ks. Preis 
zmarł 4 sierpnia 1990 roku.

W zbiorach Sekcji Historii Miasta znajdują się zdjęcia z pogrzebów i fotokopie nekrologów 
osób, które odegrały ważną rolę w historii naszego miasta.

Niedługo minie kolejna rocz-
nica masowego pogrzebu ofiar 
drugiej wojny światowej, których 
ciała ekshumowano z obozu na 
terenie koszar.

We wrześniu 1939 r. powstał 
na terenie wojskowym obóz dla 
zakładników, w którym osadzo-
no aresztowanych mieszkańców 
Tczewa i okolic. Więźniowie byli 
torturowani (według relacji Fran-
ciszka Zandera, komendant obozu 
W. Märtens urządzał „polowanie” 
na Polaków. Schwytanej osobie 
wymierzał tyle uderzeń batem, ile 
liczyła sobie lat) i masowo mordo-
wani na terenie obozu (dokładniej 
w prochowni) lub w Lesie Szpę-
gawskim. Po wojnie, pod koniec 
października 1945 roku, zespół 
ekshumacyjny złożony z męż-
czyzn, w tym uczniów, skierowany 
został na tereny wojskowe za ko-
szarami. Wśród nich był świadek 
tragicznych wydarzeń z początku 
wojny, którego Niemcy zmusili do 
kopania dołów – późniejszych gro-
bów masowych. We wskazanym 
przez niego miejscu, na głębokości 
około 60-70 m, natrafiono na dwa 
duże groby masowe. Widok był 
przerażający. Ofiary leżały twarzą 
do ziemi, miały ślady po strzałach 
w potylicę. Prace były prowadzone 
w prymitywnych warunkach, bez 
odzieży ochronnej, odpowiedniego 
sprzętu. Rodziny rozpoznawały 
bliskich po resztkach garderoby i 
uzębienia. Szczątki ekshumowa-
no do surowych trumien. Dnia 
1 listopada tego samego roku 
odbyła się uroczystość pochowa-
nia ofiar wojny. O godz. 10.00 ks. 
Władysław Młyński z parafii 
nowomiejskiej odprawił mszę św. 
na polu znajdującym się w pobliżu 
obecnego skrzyżowania ul. Woj-
ska Polskiego i Sobieskiego. Na-
stępnie kondukt żałobny złożony z 
przedstawicieli władz, partii poli-
tycznych, organizacji społecznych, 
milicji obywatelskiej, kolejarzy, 
młodzieży szkolnej i mieszkańców 
Tczewa ulicami miasta udał się na 
tzw. Cmentarz Stary przy ob. uli-
cy 30 Stycznia, gdzie ofiary pocho-
wano. Dziś w tym miejscu znajduje 
się pomnik. Ponowna ekshumacja 
miała miejsce w 1976 r. *

M. K.
SEKCJA HISTORII MIASTA

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI 
PUBLICZNEJ W TCZEWIE
UL. J. DĄBROWSKIEGO 6

Wybrana bibliografia:
Kulas J., Pierwszy lekarz Szkoły 

Morskiej w Tczewie, „Kociewski 
Grób F. Hłaski był dwukrotnie 
odnawiany wedle wzoru z 1923 r.

Pogrzeb ks. W. Preisa. Na zdjęciu m.in. bp Marian Przykucki, 1990 r.

Uroczyste pochowanie ofiar drugiej wojny światowej 
ekshumowanych z terenu koszar, 1945 r. (zdjęcie powyżej i poniżej)

Magazyn Regionalny”, 2010, 
nr 2(69), s. 15-16.

Linowski S., Dzieje Tczewa w latach 
1939-1965, Tczew 1977.

Nadolny A., Preis Wacław, [w:] 
Słownik biograficzny Pomorza 

Nadwiślańskiego, Suplement 
I, pod red. Z. Nowaka, Gdańsk 
1998, s. 242-243.

 * ostatnia informacja na podstawie 
postu BigZbig: www.dawnytczew.pl
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W listopadzie
Centrum Kultury i Sztuki zaprasza

Wydarzenia

Towarzystwo 
Miłośników 
Ziemi Tczew-
skiej przy 
współudziale 
Miejskiej Bi-
blioteki Pu-
blicznej im. A. 
Skulteta, Centrum Kultury 
i Sztuki w Tczewie i Fabryki 
Sztuk w Tczewie serdecznie 
zaprasza dzieci, młodzież i do-
rosłych mieszkańców Kocie-
wia do udziału w VI Kociew-
skim Konkursie Literackim 
im. Romana Landowskiego.

Głównym celem konkursu jest 
przybliżenie dorobku znanych 
na Kociewiu regionalistów: Ro-
mana Landowskiego, Andrzeja 
Grzyba, ks. Franciszka Kamec-
kiego, Zygmunta Bukowskiego 
oraz ks. Janusza St. Pasierba. 
Biorą w nim udział reprezenta-
cje przedszkoli, szkół podstawo-
wych, gimnazjów, szkół ponad-
gimnazjalnych a także domów 
kultury, środowiskowych domów 
pomocy społecznej, różnych form 
pracy pozaszkolnej oraz zainte-
resowani mieszkańcy Kociewia 
i innych regionów Polski.

Kategorie konkursowe:
– recytacje poezji i prozy
– inscenizacje 
– programy słowno-muzyczne
– juwenilia literackie 

(młodzieńcze utwory twórcy)
Konkursowi towarzyszy kon-

kurs plastyczny na ilustracje do 
utworów wybranego przez uczest-
nika konkursu regionalisty: Ro-
mana Landowskiego, Andrzeja 
Grzyba, ks. Franciszka Kamec-
kiego, Zygmunta Bukowskiego, 
ks. Janusza Pasierba.

Termin imprezy
13 listopada 
– godz. 9.00, Fabryka Sztuk 

– wernisaż prac plastycznych 
i juweniliów literackich

–  godz. 9.30, MBP – eliminacje 
w kat. recytacje 

–  godz. 9.30, CKiS – eliminacje 
w kat. inscenizacje i programy 
słowno-muzyczne

14 listopada
– godz. 9.30, (skwer różany – roz-

widlenie ul. Mickiewicza i Krót-
kiej) – NIESPODZIANKA

– godz. 10.00, CKiS – koncert 
finałowy .

Konkurs odbywa się pod patrona-
tem prezydenta Tczewa Mirosła-
wa Pobłockiego.

Więcej informacji: www.tmzt.tczew.pl

VI Kociewski 
Konkurs Literacki

Uroczystości 11 listopada po-
dzielone zostaną na dwie czę-

ści – pierwsza patriotyczno-religij-
na odbędzie się przed południem. 
Natomiast od godz. 15.45 w Cen-
trum Kultury i Sztuki rozpocznie 
się koncert „Wolność jest słodka”. 

Część patriotyczno-religijna:
–  godz. 9.30 – zbiórka uczestni-

ków w Parku CKiS
–  godz. 9.45 – wymarsz do 

kościoła pw. Podwyższenia 
Krzyża Św.

–  godz. 10.00 uroczysta msza 
św. w intencji Ojczyzny

–  ok. godz. 10.55 (po mszy) 
– przemarsz do Pomnika 
Pamięci Poległych za Niepod-
ległość (cmentarz „stary”)

–  ok. godz. 11.10 – uroczystości 
przy pomniku (do ok. godz. 
12.00).
Uczestnikom uroczystości bę-

dziemy rozdawać kotyliony oraz 
flagi narodowe.

Część kulturalna „Wolność 
jest słodka”
–  od godz. 15.45 w Centrum 

Kultury i Sztuki

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości

W programie: występ chóru 
„Passionata”, projekcja „Ani-
mowanej Historii Polski” nomi-
nowanego do Oscara Tomasza 
Bagińskiego, spotkanie z ry-
sownikiem Zbigniewem Jujką. 
Zwieńczeniem imprezy będzie 
wspólne śpiewanie pieśni patrio-
tycznych razem z Gerhardem 
Gielem oraz koncert Stanisła-
wa Soyki. 

Na wszystkich czekać będą 
pączki narodowe oraz biało-czer-
wony tort.

17 listopada, godz. 12:30
90-LECIE CHÓRU 
MĘSKIEGO „ECHO”
Serdecznie zapraszamy na uro-
czyste obchody 90-lecia działalno-
ści Chóru Męskiego „Echo”. 17 
listopada o godz. 12:30 w kościele 
pw. Świętego Krzyża odbędzie się 
msza św. w intencji chóru oraz po-
święcenie sztandaru chóru przez 
ks. infułata Stanisława Grunta. 
Od godziny 17:00 w Sali Koncerto-
wej Centrum Kultury i Sztuki na-
stąpi uroczyste przekazanie sztan-
daru oraz koncert jubileuszowy. 

Chór Męski „Echo” powstał w 
1923 r., gdy Polacy po 150 latach 
niewoli mogli znów jawnie kulty-
wować tradycje polskiego śpiewa-
nia. Zespół reprezentuje miasto na 
wielu festiwalach, przeglądach i 
konkursach w kraju i za granicą, 
zdobywając liczne nagrody i wy-
różnienia. Jest pomysłodawcą i 
współorganizatorem Tczewskich 
Festiwali Pieśni Chóralnej.
Wstęp wolny. 
21 listopada, godz. 12:00 i 18:00
SPEKTAKL „JANOSIK. 
NAPRAWDĘ PRAWDZIWA 
HISTORIA” (na zdjęciu)
Teatr Lalka z Warszawy
Tematem spektaklu jest życie i 

legenda Janosika, historycznego, a 
zarazem mitycznego zbójnika, bo-
hatera Polski, Czech i Słowacji. To 
próba współczesnego odczytania 
Janosikowego mitu jako historii o 
ludzkiej potrzebie poszukiwania 
autorytetów i rzeczników sprawie-
dliwości. Po spektaklu popołudnio-
wym odbędą się warsztaty teatral-
ne „Jak zostać zbójem”. Serdecznie 
zapraszamy dzieci od 10 lat.

Bilety: 12 zł

23 listopada, godz. 19:00 
SPEKTAKL „KRÓL LEAR 
PO POLSKU”
Reż. Krystian Nehrebecki

Główny bohater sztuki ma dość 
grania w reklamach papieru toale-
towego i piwa. Chce mu się „Leara” 
kreować. Chce mu się żyć sztuką i 
w sztuce. Dużo chce, za dużo. A „za 
dużo” trzeba zapłacić dużą cenę… 
„Król Lear po polsku” to tylko 
z pozoru opowieść o nieprzystoso-
waniu się wrażliwych artystów do 
czasów drapieżnego kapitalizmu. 
Drugie a nawet trzecie dno sztuki 
ukrywa wstrząsający obraz kon-
dycji naszego społeczeństwa, jest 
gorzką, bolesną diagnozą relacji 
międzyludzkich.

Bilety: 25 zł przedsprzedaż, 30 zł 
w dniu spektaklu.

Na zakończenie – losowanie 
nagród prezydenta Tczewa za 
„Paszporty wolności” . 

Imprezy towarzyszące:
–  26-27 października Turniej 

Bokserski (hala II LO)
–  9 listopada: XXIII Uliczny 

Bieg Sambora z okazji Naro-
dowego Święta Niepodległości

• godz. 11.00 – Bieg Mały Sambor
• godz. 12.00 – Bieg Sambora.
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