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Tereny powojskowe

JEST DOTACJA – BĘDZIE PROJEKT

TCZEW OTRZYMAŁ DOFINANSOWANIE na projekt zagospodarowania terenów po jed-
nostce wojskowej. Rzecz dotyczy obszaru pozyskanego w ubiegłym roku przez 
miasto od jednostki wojskowej – blisko 19 ha u zbiegu ulic Wojska Polskiego 
i al. Solidarności. Prezydentowi Tczewa Mirosławowi Pobłockiemu zależy, 
aby był to obszar rozwojowy dla miasta, miejsce atrakcyjne dla mieszkańców, 
generujące nowe miejsca pracy – np. park technologiczny u południowych gra-
nic Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego.

 Rozstrzygnięty konkurs 
„Mickiewiecza 18 od–nowa” 
– będzie bar mleczny 
i stoisko z pamiątkami

ZGM, ZGKZM i TTBS 
jedna firmą

Tczewianie uczcili 
74. rocznicę wybuchu 
II wojny światowej

Działkowcy świętowali 
z mieszkańcami

Tczew promował się 
na Jarmarku 
Dominikańskim

„Tczew pod okupacją 
hitlerowską” – niezwykła 
wystawa w Fabryce Sztuk
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Urodziła się w 1946 r. w Tczewie. Posiada 
wyższe magisterskie wykształcenie pe-

dagogiczne. Przez całe życie zawodowe praco-
wała w tczewskiej oświacie, a przez ostatnie 
dziesięć lat przed przejściem na emeryturę 
pełniła funkcję wicedyrektora Szkoły Pod-
stawowej nr 4 w Tczewie. Za wyróżniającą 
pracę zawodową i społeczną odznaczona zo-
stała Złotym Krzyżem Zasługi.

Od dwunastu lat jest radną miasta, re-
prezentując szczególnie osiedle Suchostrzygi. 
Jest członkiem Komisji Polityki Gospodar-
czej oraz Rewizyjnej. Jej dewizą życiową 
jest niesienie pomocy ludziom, stąd ogromne zaangażowanie na rzecz 
mieszkańców miasta, nie tylko Suchostrzyg. Na wzór biur poselskich 
prowadzi swoiste biuro radnego w Spółdzielczym Domu Kultury przy 
ulicy Żwirki 49, łącząc to jednocześnie ze sprawowaną funkcją przewod-
niczącej Rady Osiedla Suchostrzygi I oraz członkiem Rady Nadzorczej 
Spółdzielni Mieszkaniowej. Udziela bezpłatnych porad wszystkim, 
którzy jej potrzebują. Corocznie bezpłatnie pomaga ludziom ubogim 
i starszym wypełniać roczne zeznania podatkowe. Znana jest także 
z organizacji imprez na cele charytatywne, mikołajki dla dzieci z osiedla 
oraz w okresie świąt Bożego Narodzenia spotkania wigilijne dla osób 
starszych, samotnych, obdarowując ich świątecznymi paczkami. Ściśle 
współpracuje z osiedlową świetlicą socjoterapeutyczną „Sambor”.

Pracując w samorządzie aktywnie włącza się w rozwijanie proble-
mów miasta, inicjuje wiele pomysłów i rozwiązań z zakresu polityki 
społecznej, infrastruktury i budownictwa. Z wielką troską podchodzi 
do „zielonych płuc miasta” – zazieleniania przede wszystkim bliskiego 
jej osiedla Suchostrzygi. Corocznie organizuje zbiórki makulatury w ra-
mach akcji „Drzewko za makulaturę”. Zabiegała o utworzenie terenu 
rekreacyjno- sportowego przy  ulicy Żwirki. Była inicjatorką reaktywo-
wania żłobków w mieście.

Drugą pasją radnej jest Kociewie. Swoje sympatie i przywiązanie 
wyraziła poprzez wydanie szeregu albumów i książek. Najcenniejsze 
to „Dwory, parki i folwarki Kociewia i Kaszub” oraz dwa albumy „ Ka-
pliczki i krzyże Kociewia: pierwszy tom wydany został z okazji przyjaz-
du Jana Pawła II do Pelplina, jako dar mieszkańców Tczewa. Jest też 
współautorką „Złotej Księgi Samorządu Tczewa”

Mężatka, mąż Zbigniew z zawodu pedagog i dziennikarz. Dwoje 
dorosłych dzieci: Dariusz i Barbara. Jest bezpartyjna, należy do Klubu 
Radnych „Porozumienia na Plus”.
Dyżur radnej: ostatni czwartek miesiąca, godz. 16.00-17.00 

w SDK ul. Żwirki 49.

XXXVI SESJA
Porządek obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Tczewie

na dzień 19 września 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 dnia 29 sierp-

nia 2013 r. oraz z  11 września 2013 r. 
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za okres od 

2.09 do 17.09.2013 r. 
6. Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych w okresie od 

29 sierpnia 2013 r. do 18 września 2013 r.

II. CZĘŚĆ DRUGA:
7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Tczewa 

za I półrocze 2013 r.,
8. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 

miasta Tczewa na lata 2013-2028,
9. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji 

kultury za I półrocze  2013 r.,
10. Informacja o funkcjonowaniu spółek prawa handlowego, w których 

Gmina Miejska Tczew posiada udziały.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:

11.1 zmiany budżetu miasta na 2013 rok,
11.2 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na 
lata 2013-2028,
11.3 aktualizacja projektu założeń do planu zapotrzebowania 
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Tczewa.

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

czenia itp.).

 Porządek sporządzono 5 września 2013 roku.

Aktualności

KTO JEST KIM W RADZIE MIEJSKIEJ
GERTRUDA PIERZYNOWSKA

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

ILU NAS JEST?
Na początku września w Tczewie zameldowanych było 59 128 osób, 
w tym 57 981  na pobyt stały i 1147 na pobyt czasowy. Od początku 
sierpnia ubyło 47 mieszkańców miasta.

W związku z początkiem nowego roku szkolnego przypominamy 
o konieczności aktualizacji kart miejskich uprawniających 

uczniów i studentów do przejazdów ulgowych. 
Bilet elektroniczny można zaktualizować w punkcie karty miejskiej 

na dworcu PKP (wejście od strony peronu 1). Należy przynieść ze sobą 
legitymację szkolną lub studencką przedłużoną na kolejny rok szkolny 
(akademicki). O przedłużeniu ważności karty powinny pamiętać także 
inne osoby (np. renciści, inwalidzi).

Godziny funkcjonowania punktu karty miejskiej:
Poniedziałek – 7.00 – 15.00
Wtorki – 10.00 – 18.00
Środa – 7.00 – 15.00
Czwartek – 9.00 – 17.00
Piątek – 7.00 – 15.00.

ZAKTUALIZUJ KARTĘ MIEJSKĄ

Przypominamy, że osoby, które zgłosiły selektywną zbiórkę odpadów 
i na okres grzewczy potrzebować będą pojemniki na popiół – powin-

ny zgłaszać taką potrzebę w firmie śmieciowej (tel. 58 531 34 87, kom. 
512 089 188 e-mail: biuro@odpadytczew.pl, Biuro Obsługi Klienta: ul. 
Armii Krajowej 86 ).

Miejski Zarząd Dróg w Tczewie oraz METEOR Sp. z o.o. informują, że od 
16 września 2013 r.  zmieniły się godziny odjazdów autobusu linii 2:

–  z dworca – z godz.  5:04 na 4:57  
–  z ul. Głowackiego – z godz.  5:16 na 5:09

Powodem zmiany jest dogodniejsze skomunikowanie z podstawia-
nym w Tczewie pociągiem do Gdańska o godz. 5:35

Szczegółowe rozkład jazdy autobusu dostępny na stronie www.
meteor.tczew.pl

POTRZEBUJESZ POJEMNIKA NA POPIÓŁ – ZADZWOŃ

ZMIANA W ROZKŁADZIE JAZDY LINII NR 2
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Aktualności

 Radni za Elektrownią 
Północ

Tczewscy radni, podczas sesji 
29 sierpnia, podjęli stanowisko 
w sprawie realizacji inwestycji 
pn. „Budowa Elektrowni Pół-
noc” w miejscowości Rajkowy.

W dokumencie czytamy:
Burmistrz Miasta i Gminy Pel-

plin w imieniu Samorządu Gmin-
nego, zwrócił się o wsparcie inicja-
tywy budowy ,,Elektrowni Północ”, 
które mogłoby przyspieszyć proces 
decyzyjny i przygotowawczy tejże 
inwestycji.

Powyższa inwestycja miała-
by kluczowe znaczenie dla woje-
wództwa pomorskiego, w którym 
zużywa się trzy razy więcej energii 
elektrycznej, niż wynoszą moce 
produkcyjne zakładów elektro-
energetycznych zlokalizowanych 
na tym terenie. 

Budowa ,,Elektrowni Północ 
ma być jedną z największych in-
westycji na Pomorzu, o wartości 
ok. 12 mld. zł., zapewniająca za-
trudnienie ponad dwóm tysiącom 
osób. Realizacja budowy wpłynie 
na polepszenie sytuacji gospodar-
czej i ekonomicznej, oraz zmniejszy 
trudności na rynku pracy.

Biorąc powyższe pod uwagę, 
Rada Miejska w Tczewie wspie-
ra realizację inwestycji ,,Budowa 
Elektrowni Północ” w miejscowo-
ści Rajkowy.

 Przewonienie gazu: 
15-18 października

PGNiG Oddział w Gdańsku in-
formuje, że w dniach 15-18 paź-
dziernika br. na terenie miast 
i gmin: Gdańsk, Sopot, Gdynia, 
Rumia, Reda, Kosakowo, Sze-
mud, Wejherowo, Pruszcz Gd., 
Pszczółki, Tczew, Subkowy, 
Gniw, Starogard Gd. , Pelplin, 
Żukowo, Kartuzy, Kolbudy, Ko-
ścierzyna, Przodkowo i Trąbki 
Wielkie przeprowadzi akcję prze-
wonienia gazu ziemnego „Jesień 
2013”, która ma na celu wykrycie 
i usunięcie nieszczelności na gazo-
wej sieci rozdzielczej i instalacjach 
wewnętrznych w budynkach.

Wykryte nieszczelności na 
gazowej sieci rozdzielczej do kur-
ka głównego i przy gazomierzach 
usuwane będą przez pracowni-
ków PGNiG Oddział w Gdańsku. 
Służby Pogotowia Gazowego będą 
pracowały w czasie trwania akcji 
przez całą dobę.

PGNiG przypomina, że usu-
wanie stwierdzonych nieszczel-
ności na instalacjach wewnętrz-
nych i urządzeniach gazowych 
w budynkach należy do obowiąz-
ku właścicieli lub administrato-
rów obiektów.

Tczew otrzymał dofi nanso-
wanie na projekt zagospoda-
rowania terenów po jednost-
ce wojskowej. Prezydentowi 
Tczewa zależy, aby był to ob-
szar rozwojowy dla miasta.
 
W grudniu 2012 został złożony 
wniosek do Ministerstwa Gospo-
darki o dofi nansowanie koncep-
cji zagospodarowania terenu po 
byłej jednostce wojskowej w ra-
mach konkursu w Programie 
Operacyjnym Innowacyjna 
Gospodarka 2007-2013. Po wie-
loetapowej ocenie, zostaliśmy po-
informowani o przyznaniu dotacji 
na projekt pn. „Nowe centrum 
usługowe Tczewa na rzecz 
rozwoju Trójmiejskiego Ob-
szaru Metropolitalnego”.

Projekt dotyczy obszaru pozy-
skanego w ubiegłym roku przez 
miasto od jednostki wojskowej 
– blisko 19 ha u zbiegu ulic Woj-
ska Polskiego i al. Solidarności.

Projekt będzie realizowany 
w ramach:

Od stycznia 2014 r. miasto 
przejmie drogi powiatowe 
– warunki zostały ustalone, 
konieczne jest jeszcze podję-
cie uchwał przez rady miasta 
i powiatu.

Prezydent Tczewa Mirosław 
Pobłocki już przed kilkoma 
miesiącami podczas spotkania 
z Zarządem Powiatu, zapropo-
nował przejęcie przez miasto 
ulic należących do powiatu, 
a znajdujących się w granicach 
Tczewa. Wiele z tych dróg jest 
w złym stanie technicznym 
i wymaga remontów. Zdaniem 
prezydenta Mirosława Po-
błockiego, ulice, które podle-
gałyby jednemu samorządowi 
byłyby lepiej zarządzane, lepiej 
można by planować remonty 
i inwestycje. Istotne jest też to, 
że mieszkańcy najczęściej nie 
wiedzą, które ulice należą do 
miasta, które do powiatu, więc 
zwykle za zły stan ulic na terenie 
miasta obarczają winą prezyden-
ta. Do tej pory inwestycje na dro-
gach powiatowych w granicach 
Tczewa i tak były w znacznym 
stopniu dofi nansowywane przez 
budżet miasta. Już od kilku lat 
miasto systematycznie przejmu-
je od powiatu ulice znajdujące się 
w granicach Tczewa.

DROGI POWIATOWE DO MIASTA

– Niedawno spotkałem się 
z Zarządem Powiatu w celu 
wynegocjowania warunków, na 
jakich miasto przejęłoby ulice 
– poinformował prezydent M. 
Pobłocki podczas ostatniej sesji 
Rady Miejskiej. – Ustaliliśmy, że 
miasto przejmie wszystkie ulice 
powiatowe w granicach Tczewa, 
z wyjątkiem ul. 30 Stycznia, 
ponieważ na remont tej ulicy sta-
rostwo zamierza ubiegać się o do-
tację w formie „schetynówki” oraz 
ul. Jana z Kolna, w ciągu której 
znajduje się Most Tczewski. Jako 
rekompensatę wynegocjowaliśmy 
od powiatu pokrycie kosztów bie-
żących utrzymania dróg w wy-

sokości 600 tys. zł. rocznie przez 
okres 7 lat oraz 2 mln zł rocznie 
na zadania inwestycyjne, również 
przez 7 lat.

Aby decyzje te weszły w życie, 
niezbędne są odpowiednie uchwa-
ły Rady Miejskiej i Rady Powiatu. 
Sprawa ta będzie przedmiotem 
obrad miejskich rajców już pod-
czas sesji 19 września.

Jeśli radni podejmą pozytyw-
ne decyzje, zmiany wejdą w życie 
od stycznia 2014 r. Miasto przej-
mie wówczas 16 ulic (15,3 km), 
w tym 7 obiektów inżynierskich 
(wiaduktów, mostów).

M.M.

MAMY DOTACJĘ NA PROJEKT 
ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW WOJSKOWYCH

Priorytetu 6: Polska gospodar-
ka na rynku międzynarodowym 

Działania 6.2.: Rozwój sieci 
centrów obsługi inwestorów i eks-
porterów oraz powstawanie no-
wych terenów inwestycyjnych

Poddziałania 6.2.2.: Wsparcie 
działań studyjno-koncepcyjnych 
w ramach przygotowania terenów 
inwestycyjnych dla projektów inwe-
stycyjnych.

Celem projektu jest stworzenie 
korzystnych warunków inwesto-
wania w Tczewie, należącym do 
obszaru metropolii trójmiejskiej, 
na odzyskanym terenie powoj-
skowym. Opracowanie koncep-
cji zagospodarowania i progra-
mu informacyjno-promocyjnego 
jest niezbędne do sformułowania 
atrakcyjnej oferty inwestycyjnej. 
Kontekst metropolitalny pozwala 
na lepsze przedstawienie profi lu 
przyszłego obszaru i nawiązanie 
do kierunków i tendencji rozwoju 
gospodarczego centrum regionu.

W projekcie zaplanowano wy-
konanie koncepcji zagospodaro-

wania, która faktycznie stanie 
się koncepcją planu miejscowego, 
oraz stworzenie programu in-
formacyjno-promocyjnego wraz 
z materiałami reklamowymi na 
rzecz kampanii informacyjnej 
adresowanej do potencjalnych 
inwestorów.

– Zależy mi, aby ten obszar 
był terenem rozwojowym dla 
miasta – powiedział Mirosław 
Pobłocki, prezydent Tczewa. – 
To powinno być miejsce z atrak-
cyjną ofertą dla mieszkańców, 
generujące nowe miejsca pracy 
– na przykład park technologicz-
ny. Nie będzie tam hipermarke-
tów ani budownictwa mieszka-
niowego.

Budżet projektu to 353 000 
zł, w tym planowane dofi nanso-
wanie na poziomie 85% wynosi 
300 050 zł. Budżet będzie podle-
gał weryfi kacji na skutek proce-
dur przetargowych.

Projekt winien być zrealizowa-
ny od III kwartału 2013 r. do 
listopada 2014 r.
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Tym razem, ze względu na desz-
czowa aurę, pierwsza część uro-
czystości odbyła się w Zespole 
Szkół Technicznych. Przybyli na 
nią mieszkańcy Tczewa, samo-
rządowcy, kombatanci, harcerze, 
młodzież szkolna, duchowień-
stwo, przedstawiciele instytucji 
i stowarzyszeń.

O tragicznych wydarzenia 
z 17 września 1939 r. przypomniał 
Edmund Pek, przewodniczący 
Konwentu Kombatantów Powia-
tu Tczewskiego. Nicole Hartun 
z Młodzieżowej Rady Miasta 
Tczewa apelowała, abyśmy szano-
wali to, o co walczyli nasi przodko-
wie – polski język i nasze symbole 

Obowiązująca strategia mieszka-
niowa miasta zakładała docelowo 
sprzedaż ZGM lub, jeśli sprzedaż 
nie dojdzie do skutku, połączenie 
ZGM z TTBS i likwidację zakła-
du budżetowego ZGKZM. Próba 
sprzedaży ZGM nie powiodła się, 
więc prezydent Tczewa powrócił 
do idei połączenia spółek.

Przyjęcie uchwał podczas 
wrześniowej sesji umożliwi połą-
czenie trzech jednostek w jedną 
już od początku przyszłego roku.

Zakład Gospodarki Komunal-
nym Zasobem Mieszkaniowym 
utworzony został 1 stycznia 2004 r.
w formie zakładu budżetowego 
Gminy Miejskiej Tczew. Podsta-
wowym przedmiotem działalno-
ści ZGKZM było administrowa-
nie budynkami komunalnymi, 
w tym budynkami i lokalami 
użytkowymi oraz działkami przy-
ległymi. W zakresie działalności 
Zakładu jest również pobieranie 
czynszów i innych należności od 
najemców budynków i lokali oraz 
prowadzenie windykacji należ-
ności niezapłaconych w termi-
nie. Wyniki fi nansowe ZGKZM, 

MIEJSKIE SPÓŁKI POD SKRZYDŁAMI TTBS
Miejscy radni podjęli decyzję 
o likwidacji Zakładu Gospo-
darki Komunalnym Zasobem 
Mieszkaniowym oraz połą-
czeniu Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej i Tczewskiego 
Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego. Nowe rozwiąza-
nie będzie ułatwieniem przede 
wszystkim dla mieszkańców, 
którzy wszystkie sprawy zwią-
zane z lokalami będą mogli za-
łatwić w jednym miejscu.

w szczególności narastające od 
wielu lat zadłużenie najemców 
z tytułu opłat czynszowych 
i należności za media, powoduje 
zmniejszanie możliwości fi nan-
sowych Zakładu i zwiększanie 
wysokości dotacji przedmiotowej, 
obciążającej budżet miasta. Do-
tychczasowa formuła Zakładu 
powoduje zatem wzrost zaległości 
czynszowych oraz nie gwarantu-
je skutecznego reagowania na ro-
snące potrzeby remontowe miesz-
kaniowego zasobu gminy. 

Uchwałę o likwidacji ZGKZM 
przyjęto 15 głosami „za”, przy 3 prze-
ciwnych i 1 wstrzymującym się.

Druga uchwała dotyczyła 
połączenia Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej i Tczewskiego 
Towarzystwa Budownictwa Spo-
łecznego.

Zakład Gospodarki Mieszka-
niowej sp. z o.o. w Tczewie rozpo-
czął działalność 1 stycznia 2001 r. 

Spółka zajmuje się zarządzaniem 
nieruchomościami mieszkalnymi 
i niemieszkalnymi. Obecnie ad-
ministruje na podstawie umów 
zlecenia ponad 200 nieruchomo-
ściami wspólnot mieszkaniowych, 
co stanowi podstawowe źródło 
przychodów spółki. Pierwsze pół-
rocze roku 2013 spółka zamknęła 
zyskiem na poziomie 8.000,00 zł.

Tczewskie Towarzystwo Bu-
downictwa Społecznego Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością 
w Tczewie rozpoczęło działalność 
16 grudnia 2000 r. Podstawowym 
przedmiotem działalności spół-
ki jest wykonywanie robót ogól-
nobudowlanych związanych ze 
wznoszeniem budynków, kupno 
i sprzedaż oraz wynajem nieru-
chomości na własny rachunek 
oraz zarządzanie nieruchomo-
ściami na zlecenie. 

Rozpoczęta w 2012 r. procedu-
ra sprzedaży wszystkich udziałów 

miasta w ZGM, wobec braku ofert, 
zakończyła się wynikiem nega-
tywnym. Brak zainteresowania 
nabyciem pełnego pakietu udzia-
łów miasta w spółce był przyczyną 
rozpoczęcia procedury połączenia 
obu wskazanych wyżej spółek. 

Brak perspektyw rozwoju Za-
kładu Gospodarki Mieszkaniowej 
Sp. z o.o. bez poszerzenia jej dzia-
łalności, minimalne zyski spółki 
oraz niepowodzenie jej sprzeda-
ży uzasadniają potrzebę podjęcia 
działań mających na celu z jed-
nej strony zapewnienie dalszego 
nieprzerwanego świadczenia 
usług administrowania nierucho-
mościami wspólnot mieszkanio-
wych, z którymi spółka ma podpi-
sane umowy, z drugiej natomiast 
stworzenie podmiotu zdolnego 
wykonywać powierzone zadania 
i konkurować na rynku.

Połączenie spółek spowoduje 
powstanie oszczędności, w szcze-
gólności wynikających z ograni-
czenia działalności administra-
cyjnej. Z punktu widzenia miasta 
powstanie silnego podmiotu zdol-
nego samodzielnie wykonywać 
zarówno powierzone zadania jak 
i prowadzić działalność komer-
cyjną, który będzie wiarygodny 
kredytowo, jest wartością nie do 
przecenienia. 

Za przyjęciem uchwały głoso-
wało 19 radnych, jeden wstrzymał 
się od głosu.

Prezydent Mirosław Pobłocki 
zagwarantował, że połączenie 
fi rm nastąpi z jednoczesnym 
przyjęciem wszystkich pracowni-
ków przez TTBS.

M.M.

Radni większością głosów uchwalili połączenie spółek 

74. ROCZNICA NAPAŚCI SOWIECKIEJ

narodowe. – Czy dzisiaj bylibyśmy 
w stanie tak jak oni walczyć o Pol-
skę i jej wartości – pytała radna 
MRM.

Samorządowcy miasta i powiatu złożyli kwiaty pod pomnikiem 
ofiar stalinizmu
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Tczewianie uczcili 74. rocz-
nicę napaści sowieckiej na 
Polskę. Przy pomniku ofi ar 
stalinowskich złożono kwia-
ty i zapalono znicze.

Ks. kanonik Jan Buk podkre-
ślił, że Kościół zawsze upominał 
się o prawdę, także wówczas gdy 
trzeba było płacić za to wysoką 

cenę. – Dobrze, ze dzisiaj możemy 
otwarcie mówić o wydarzeniach z 
17 września – stwierdził kapłan.

Mirosław Pobłocki, prezy-
dent Tczewa podziękował uczest-
nikom za udział w uroczystości. 
– Wasza obecność tutaj – bez wzglę-
du na pogodę, świadczy o tym, że 
jest to dla nas wszystkich ważna 
rocznica. Dobrze, że żyjemy dzisiaj 
w wolnej Polsce, ale dobrze też, że 
pamiętamy o bohaterach i potrafi-
my wyciągać wnioski z naszej hi-
storii. Chciałbym, aby ta rocznica 
była okazją do refleksji nad tamty-
mi czasami i tamtymi bohaterami 
– powiedział prezydent.

Ludwik Kiedrowski, pro-
wadzący uroczystość, wspomniał 
o upływającej właśnie 20. rocznicy 
wyprowadzenia wojsk radziec-
kich z Polski.

M.M.
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Rewitalizacja

Cztery oferty wpłynęły na kon-
kurs na zagospodarowanie 

lokalu użytkowego w kamienicy 
przy ul. Mickiewicza 18. Zdaniem 
komisji, najciekawszy pomysł 
przedstawiła Mirela Jaguścik 
z Narków. Pani Mirela zamierza 
urządzić miejsce nawiązujące do 
kociewskich tradycji – będzie tam 
bar mleczny i punkt sprzedaży 
pamiątek związanych z Tczewem 
i Kociewiem.

Jedna z ofert okazała się 
niekompletna, dlatego komisja 
przeanalizowała jedynie trzy pro-
pozycje. – Wszystkie oferty były 
ciekawe, ale niestety konkursy 
mają to do siebie, że wyłaniają 
tylko jeden projekt – ten, który 
zdaniem komisji najbardziej 
wpisał się w potrzeby tego rejonu 
miasta – powiedział Stanisław 
Marciniak, naczelnik Wydz. Go-
spodarki Mieniem Komunalnym 
i członek komisji konkursowej. 
– Intencją samorządu miasta 
jest, aby działalność prowadzo-
na w kamienicy była elementem 
ożywienia Starego Miasta, wpi-
sała się w program rewitalizacji 
tej dzielnicy. Miasto gruntownie 
wyremontowało budynek, przy-
gotowało lokal do użytkowania 
i nieodpłatnego udostępnienia na-
jemcy na trzy lata.

Celem konkursu ogłoszo-
nego przez prezydenta Tczewa 
Mirosława Pobłockiego było 
uruchomienie przy ul. Mickiewi-
cza 18 działalności gospodarczej 
– oryginalnej i nawiązującej do 
staromiejskiego charakteru ob-
szaru rewitalizowanego. Istotną 

Bar mleczny i tczewskie pamiątki przy Mickiewicza 18 
Mirela Jaguścik zaproponowała utworzenie baru mlecznego i stoiska z pamiątkami 
przy ul. Mickiewicza 18 i… wygrała konkurs. 

część oferty powinny stanowić 
artykuły o charakterze lokal-
nym, tczewskimi, służące promo-
cji Tczewa, regionu, jego historii, 
tradycji i współczesności.

Propozycja Mireli Jaguścik 
to stworzenie niedrogiego baru 
mlecznego „Kociewiak” i połącze-
nie go z punktem sprzedaży pa-
miątek z Tczewa i Kociewia.

Ważnym elementem tego miej-
sca ma być aranżacja wnętrza, 
nawiązująca do stylu kociewskie-
go. Atutem ma być szybka obsłu-
ga. W menu będzie ok. 12 potraw 
dziennie. Jak deklaruje pani Mi-
rela, dania mają być jak u mamy 
– domowe i smaczne, ale też regio-
nalne. Ceny mają być przystępne, 
już od ok. 3 zł. W menu znajdą 

się m.in. za golce po kociewsku, 
rosół ze swojskim makaronem, 
golonka po kociewsku z kapustą 
i grzybami, naleśniki lignowskie 
z mięsem i sosem pieczarkowym. 
W ofercie znajdą się również swoj-
skie wypieki oraz świeże wyciska-
ne soki z owoców i warzyw. 

Pani Mirela zamierza otwo-
rzyć nowy lokal w grudniu.

– Chcę wprowadzić do sprze-
daży także pamiątki z Tczewa 
– proponuje M. Jaguścik. – W lo-
kalu powstałoby stoisko widoczne 
przez okno wystawowe, w którym 
sprzedawane byłyby pamiątki do-
tyczące Tczewa i Kociewia – wy-
cinanki kociewskie, breloczki, 
kubki, koszulki, wyroby ludowe-
go rzemiosła. Poza pamiątkami 
będzie można kupić regionalne 

słodkości – fefernuski czy też bóm-
bómy z dekla.

– Cieszę się z wyniku konkur-
su. Okazało się, że jest zapotrzebo-
wanie na tego rodzaju usługi. Li-
czą się dobre, nietypowe pomysły, 
a jeśli do tego dochodzi korzystna 
cena, klienci na pewno się znaj-
dą. Liczę, że nowy lokal szybko 
zyska uznanie tczewian i ożywi 
starówkę. Chętnie powtórzyłbym 
taki konkurs na Starym Mieście, 
aby znaleźć atrakcyjną ofertę dla 
kolejnego lokalu – powiedział pre-
zydent Mirosław Pobłocki. 

Prezydent pogratulował zwy-
ciężczyni i przekazał jej pierwszy 
element wystroju – zegar ścienny 
przypominający jubileusz 750-le-
cia miasta.

Komisja przyznała propozycji 
Mireli Jaguścik 95 pkt., pozostałe 
dwie otrzymały 58 i 59 pkt. Człon-
ków gremium przekonało głównie 
to, że oferta jest skierowana do 
wszystkich – od dzieci po senio-
rów i mocno podkreśla tradycje 
regionalne. Spośród pozostałych 
ofert – jedna dotyczyła działalno-
ści opartej o współpracę z jednym 
z dużych browarów, druga – kon-
centrowała się głównie na działal-
ności kulturalnej i edukacyjnej. 

Umowa najmu zostanie podpi-
sana na 3 lata. W tym czasie 
najemca nie będzie odprowa-
dzał opłat z tytułu użytkowania 
obiektu (czynszu), z wyjątkiem 
opłat za media.

M.M.

Prezydent Mirosław Pobłocki pogratulował Mireli Jaguścik 
ciekawego pomysłu i zwycięstwa w konkursie

Nowy lokal ma zostać otwarty w grudniu Do wykorzystania przez najemcę są też piwnice
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Były bezpłatne badania me-
dyczne i porady dla wszyst-

kich mieszkańców – badania po-
ziomu ciśnienia tętniczego krwi, 
poziomu cukru, pomiar wagi 
i obliczanie wskaźnika masy cia-
ła BMI, badanie EKG i spirome-
tria wraz z konsultacją lekarza. 
Porad udzielał lekarz internista 
i pediatra. Już przed rozpoczęciem 
festynu, do poszczególnych stoisk 
ustawiały się kolejki chętnych.

Były także gry i zabawy dla 
dzieci oraz konkursy plastyczne 
– wszystko z nagrodami. Swoje 
stoisko miał Ośrodek Wczesnej 
Interwencji, Można było zoba-
czyć, ale przede wszystkim na-
uczyć się udzielania pierwszej 
pomocy, skorzystać z konsultacji 

Pani Marta Zielke urodziła się 20 sierpnia 
1913 roku w Gołębiewku. Do Tczewa prze-
prowadziła się pod koniec II wojny światowej. 
Ma trójkę dzieci, ośmioro wnuków, dziewię-
cioro prawnuków i jednego praprawnuka. 
Pani Marta nie opuszcza już mieszkania, ale 
jak mówi córka Krystyna – zdrowo się odży-
wia, nigdy nie paliła papierosów ani nie piła 
alkoholu.

Pani Aniela Niesiołowska mieszka 
razem z córką i zięciem w bloku na Sucho-
strzygach. Niestety, również nie wychodzi 
już na spacery, choćby dlatego, że nie dałaby 
rady wejść z powrotem na czwarte piętro. Jest 
jednak osobą niezwykle pogodną i rozmowną. 
Lubi słodycze, szczególnie bezy, oraz kawę.

„Zadbaj o zdrowie”
PONAD 2800 UCZESTNIKÓW PIKNIKU
Ponad 2800 osób wzięło udział w wielkim festynie „Zadbaj 
o zdrowie”, który już po raz trzeci odbył się w Tczewie. 
Mieszkańcy mieli okazję skorzystać z bezpłatnych porad 
lekarskich, badań, a przy okazji posłuchać muzyki w wy-
konaniu utalentowanych tczewian.

dyplomowanej położnej środowi-
skowej oraz uzyskać informacje 
dotyczące szczepień przeciwko 
rakowi szyjki macicy. Centrum 
Promocji Zdrowia – rehabili-
tacja medyczna MAR–MED 
udzieliło wielu porad, i zabiegów.
W imprezie wzięły udział także: 
Przychodnia „Medyk”, Polskie To-
warzystwo Pielęgniarskie, Szpi-
tale Tczewskie, Przychodnia „Me-
dical”, sklep medyczny „Urica”, 
fi rma Colway, „Zdrowe Stopy”, 
„Avon Cosmetics Polska”, „Euro-
medic diagnostcs”, „Laboratorium 
Medyczne Bruss”, Fundacja Wie-
loprofilowego Usprawniania „Od 
Nowa”. 

Jak zawsze do działań włą-
czyły się sekcje prewencji policji, 

straży miejskiej i straży pożar-
nej gromadząc zainteresowane 
grupy dzieci i młodzieży.

Za najszerszą ofertę darmo-
wych usług i porad medycznych 
firma „Medyk” otrzymała specjal-
ny dyplom wręczony przez pomy-
słodawcę festynu – Stefana Ku-
kowskiego, a nagrodę wręczał 
fundator – radny Zenon Żynda.

Przez trzy godziny trwał kon-
cert dla licznie przybyłej publicz-
ności w wykonaniu zespołów: 
Przedszkola Niepublicznego „Ja-
rzębinka”, Przedszkola nr 8, Chó-
ru Męskiego „ECHO” z Tczewa, 
Tczewskiej Formacji Szantowej, 
duetu gitarowego z CKiS, zespołu 
wokalnego ze Szkoły Podstawo-
wej nr 12, zespołu Klubu Seniora 
z SDK na Suchostrzygach oraz 
zespołu „Wiecznie Młodzi”.

Całość prowadzili Włodzi-
mierz Mroczkowski i Barba-
ra Derbis.

Każdy zespół prowadzący sto-
isko medyczne otrzymał od orga-
nizatora ciasto i kawę, ale większą 
atrakcją były 1000 lodów ufundo-
wanych przez „Iglotex”, a rozda-
wanych wszystkim uczestnikom 
przez wolontariuszy z Ośrodka 
Szkolenia i Wychowania OHP. 

Impreza odbyła się w Centrum 
Kultury i Sztuki (większość stoisk 
i scenę ustawiono w parku). Or-
ganizatorem festynu był Przeorat 
Pomorski Orderu Św. Stanisława 
przy współudziale Polskiego Towa-
rzystwa Pielęgniarskiego i Urzędu 
Miejskiego w Tczewie. Patronat 
nad piknikiem objął prezydent 
Tczewa Mirosław Pobłocki.

M.M.
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Wiele osób skorzystało z bezpłatnych badań

Powodzeniem cieszyły się specjalne alkogogle, w których można 
było przekonać się, jak zachowuje się nietrzeźwy kierowca

DWIE TCZEWIANKI OBCHODZIŁY SETNE URODZINY

Prezydent złożył życzenia 100-latkom: 
Marcie Zielke… 

Pani Aniela urodziła się pod Warszawą, 
a mieszka w Tczewie od piątego roku życia. 
Ma córkę oraz 2 wnuków i 4 prawnuków. 
Jest bardzo lubiana przez sąsiadów – prawie 
wszyscy przyszli do jubilatki z życzeniami. 

Marta Zielke – 20 sierpnia, a Aniela 
Niesołowska – 13 września obchodzi-
ły setne urodziny. Obie tczewianki 
odwiedził Mirosław Pobłocki, pre-
zydent Tczewa – złożył im życzenia 
i przekazał nagrody pieniężne.

Obie panie otrzymały od prezydenta M. Po-
błockiego życzenia zdrowia i jeszcze wielu 
lat życia, a także bukiet kwiatów oraz prezent 
– zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, od 2007 
r. nagrodę w wysokości 2000 zł otrzymują te 
osoby, które ukończyły 100 lat życia, zamiesz-
kałe i zameldowane na pobyt stały w Tczewie 
od co najmniej 5 lat.

… i Anieli Niesiołowskiej
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– Chcieliśmy stworzyć nowocze-
sny, funkcjonalny stateczek, który 
byłby zdolny żeglować po jezio-
rach, rzekach. Jednostka ta jest 
całkowicie aluminiowa, odporna 
na korozję morską, waży 8 ton 
i pomieści 56 pasażerów. Łódka 
posiada 10 grodzi wodoszczelnych, 
dlatego może pływać do 4 stopni 
w skali Beauforta. Zanurzenie jest 
bardzo małe, rzędu 65 cm. Statek 
charakteryzuje się bardzo niskim 
zużyciem paliwa, przy 12km/h 
spala 5 l oleju napędowego na dwa 
silniki. Taki aluminiowy statek 
ma długi czas eksploatacji – ok. 
30–40 lat. Koszt statku opiewa na 
kwotę 1,3 mln zł (netto) w leasin-
gu na 7 lat  – powiedział Andrzej 
Sikorski – właściciel firmy Alu-
milex oraz pomysłodawca budowy 
tramwaju.

– Do tej pory statek „Kinga” 
przepłynął 80 motogodzin. Sta-
tek jest dwukadłubowy, zwrotny, 
płynie z prędkością 10 km na 
godzinę. Statek posiada wspólno-
towe świadectwo zdolności żeglu-
gowej  – dodał Arnosz Borzyń-
ski – kapitan jednostki.

Uroczystość odbyła się 28 sierp-
nia w sali konferencyjnej 

Urzędu Miejskiego. Oprócz na-
uczycieli uczestniczyli w niej rów-
nież dyrektorzy szkół.

– Cieszę się, że podnosicie swoje 
kwalifikacje i umiejętności, mam 
nadzieję, że wpłyną one na zwięk-
szenie poziomu edukacji młodzie-
ży, która jest naszą przyszłością. 
Gratuluję wam tego osiągnięcia 
i wierzę, że na tym etapie nie za-
kończycie swojego doskonalenia 
zawodowego. Liczę, że za kilka lat 
osiągniecie kolejny etap awansu 
– powiedział Mirosław Pobłoc-
ki – prezydent Tczewa.

Nauczycielami mianowanymi 
zostali:
–  Patrycja Muchowska 

– Przedszkole nr 8
–  Małgorzata Cyrzon – Sporto-

Awanse dla tczewskich nauczycieli

wa Szkoła Podstawowa nr 2
–  Anna Kwella-Manikowska 

– Szkoła Podstawowa nr 5
–  Bożena Danecka 

– Szkoła Podstawowa nr 7

–  Monika Kocaj 
– Szkoła Podstawowa nr 8

–  Anna Steinke 
– Szkoła Podstawowa nr 8

–  Kamila Siek 

– Szkoła Podstawowa nr 11
–  Anna Skwierczyńska 

– Szkoła Podstawowa nr 11
–  Agnieszka Michalska 

– Szkoła Podstawowa nr 12
–  Barbara Brotaj 

– Szkoła Podstawowa nr 12
–  Magdalena Kozłowska 

– Szkoła Podstawowa nr 12
–  s. Dorota Cichon 

– Gimnazjum nr 1
–  Agnieszka Żbik 

– Gimnazjum nr 1
–  Agnieszka Biernat-Konofał 

– Gimnazjum nr 2
–  Justyna Turzyńska 

– Gimnazjum nr 2
–  Elżbieta Borkowska 

– Gimnazjum nr 3
–  Andrzej Kulla 

– Gimnazjum nr 3
 

M.L.

17 nauczycieli tczewskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych otrzymało awans 
na stopień nauczyciela mianowanego. Akty nadania wręczyli im Mirosław Pobłocki – prezy-
dent Tczewa oraz Sylwia Olek – naczelnik Wydziału Edukacji.

Statek pasażerski „Kinga” na przystani nadwiślańskiej
2 września do tczewskiej przystani przypłynął prototyp nowoczesnego aluminiowego tramwa-
ju wodnego. Była to okazja do dyskusji na temat ożywienia królowej polskich rzek – Wisły. 

– Już w listopadzie wiedzia-
łem, że taki nowoczesny statek 
zostanie wybudowany. Tylko py-
tanie jest jedno, jak to zrobić, żeby 
ten statek zaczął rzeczywiście 
w Delcie Wisły uprawiać żeglugę 
pasażerską, turystyczną, szcze-
gólnie z dziećmi i młodzieżą. 
Statek ten jest idealny do upra-

wiania masowej turystyki, mogą 
tutaj być zaproszeni uczniowie, 
jest możliwość wyświetlania róż-
nych fi lmów oraz prowadzenia 
prelekcji – stwierdził Tadeusz 
Wrycza prezes Towarzystwa Że-
glugi Śródlądowej Delta Wisły.

– Jesteśmy samorządem 
i nasze możliwości fi nansowe są

ograniczone, dlatego sami nie 
jesteśmy w stanie przywrócić 
żeglugi nadwiślańskiej. Rze-
czywiście wzorem innym miast 
wracamy nad Wisłę i wykonu-
jemy działania, aby rzeka była 
przyjazna mieszkańcom. Cieszę 
się, że do inicjatywy przyłączy-
ły się nie tylko samorządy, lecz 
także media. Wspólnymi siła-
mi możemy wywrzeć nacisk 
w Warszawie. Cieszy mnie, że 
inicjatywa ta wyszła również od 
przedsiębiorców, którzy oferują 
swoje konstrukcje pływające 
i przyczyniają się do podnosze-
nia ruchu turystycznego na 
Wiśle. Armatorowi życzę sku-
tecznego pływania po tego typu 
rzekach jak Wisła. Mam nadzie-
je, że „Kinga” nie pojawiła się 
tylko dzisiaj, że wróci jeszcze do 
Tczewa.– podkreślał Mirosław 
Pobłocki, prezydent Tczewa.

W godz. 12:00-17:00 odbywały 
się rejsy po Wiśle dla dzieci, mło-
dzieży i Harcerskiej Orkiestry 
Dętej.

 
M.L.

Prezydent Tczewa wyraził nadzieję, że „Kinga” wróci jeszcze 
do Tczewa
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Tel. alarmowy 986
Fax 58 77 59 338
Dyżurny Straży Miejskiej 
58 77 59 371

STRAŻ  MIEJSKA 
W TCZEWIE

W dniach 7-15 września 2013 r. 
na terenie województwa po-
morskiego odbyły się „Dni 
Otwarte Projektów Unij-
nych” W ramach tego cyklu 
można było odwiedzić rów-
nież miejsca na terenie na-
szego miasta, które powstały 
dzięki unijnych funduszom. 

Dni otwarte obchodzono również 
w Domu Przedsiębiorcy w Tcze-
wie, gdzie skorzystać można było 
z porad i konsultacji w zakresie 
założenia oraz prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej z Krajowe-
go Systemu Usług. Dostępni byli 
również konsultanci lokalnego 
punktu informacyjnego funduszy 
europejskich oraz ekonomii spo-
łecznej. Ponadto działał punkt in-
formacyjny Domu Przedsiębiorcy 
oraz konkursów organizowanych 
przez samorząd miasta Tczewa – 
„Nowoczesny Tczew”, „Rzemieśl-
nik Roku” oraz „Mój biznesplan” 
– skierowany do młodzieży szkół 
ponadgimnazjalnych. 

Na każdego z gości odwiedza-
jących w tym dniu Dom Przed-
siębiorcy czekały pamiątkowe 
gadżety. Atrakcją tego dnia była 
wystawa pt. Historia byłych 

Dni Otwarte Projektów unijnych w Domu Przedsiębiorcy

masonów – w budynku Domu 
Przedsiębiorcy w Tczewie. Wy-
stawę przygotowano przy współ-
pracy z Miejską Biblioteką Pu-
bliczną oraz Stowarzyszeniem 
Dawny Tczew. O wystawie oraz 
o historii masonów w Tczewie 
opowiadał przybyłym gościom 
Łukasz Brządkowski (Daw-
ny Tczew). Ma to być stała eks-
pozycja we wnętrzach Domu 
Przedsiębiorcy. 

Na dni otwarte przybyło około 
100 osób, w tym młodzież wraz 
z opiekunami z Zespołu Szkół 

Zawodowych w Tczewie oraz 
mieszkańcy naszego powiatu, za-
interesowani konsultacjami ofero-
wanymi przez Dom Przedsiębior-
cy. Pełna relacja z dni otwartych 
jest dostępna na stronie: www.
dp.tczew.pl . 

W czasie dni otwartych przed 
mieszkańcami województwa „otwo-
rzyły się drzwi” najciekawszych pro-
jektów unijnych realizowanych 
w Pomorskiem. Była to wyjątko-
wa okazja, by zobaczyć, jakie in-
westycje udało się z powodzeniem 
zrealizować w naszym regionie. 

Szczególną zachętą dla miesz-
kańców Pomorza, były w tych 
dniach odwiedziny konkretnych 
projektów unijnych, imprezy or-
ganizowane przez benefi cjentów 
na terenie realizacji projektu. 
W ten sposób w ramach Dni 
Otwartych Projektów Unijnych 
odbyło się ponad 150 imprez, które 
promowały ponad 97 realizowa-
nych projektów unijnych. Odbyły 
się m.in. festyny, koncerty, seanse 
filmowe, zawody sportowe, regaty, 
zwiedzanie projektów, wystawy, 
konkursy i zabawy dla dzieci, 
gry miejskie, spektakle teatralne 
i wiele, wiele innych.

Szczegółowe informacje o im-
prezach, które odbywały się 
w ramach Dni Otwartych Projek-
tów Unijnych znaleźć można na 
stronie internetowej www.dnio-
twarteprojektowunijnych.pl oraz 
facebookowej stronie wydarzenia: 
www.facebook.com/DniOtwarte-
ProjektowUnijnych.

Więcej o projektach unijnych 
zrealizowanych w gminie miej-
skiej Tczew: http://e-gospodarka.
wrotatczewa.pl/projekty-unijne

(K.J.)

W sierpniu straż miejska odno-
towała 822 interwencji, z tego 
456 zostało zgłoszonych przez 
mieszkańców, 180 – przez ope-
ratorów monitoringu, a 186 
przez dyżurnych komendy 
Powiatowej Policji w Tczewie.

• 21 sierpnia przeprowadzono 
wspólne działania z funkcjo-
nariuszami ruchu drogowe-
go z KPP Tczew dotyczące 
dyscyplinowania pieszych 
i rowerzystów w zakresie 
przestrzegania przepisów 
ruchu drogowego. W działa-
niach wzięło udział 6 strażni-
ków miejskich i 6 policjantów. 
2 osoby ukarano mandatami, 
pouczono 5 osób.

• Przewieziono 6 osób z upoje-
niem alkoholowym – 3 do miej-
sca zamieszkania, 3 – do Pogo-
towia Socjalnego w Elblągu.

• Skazani z Aresztu Śledczego 
w Starogardzie Gd. wykonując 
prace porządkowe na terenie 
Tczewa zebrali łącznie 2 przy-
czepy oraz 33 worki (o poj. 120 
litrów każdy) różnego rodzaju 
odpadów. W sierpniu prace 
skazanych polegały głównie 
na usuwaniu zanieczyszczeń 
z miejsc publicznych oraz ko-
szeniu terenów zielonych i nie-
użytków.

• W sierpniu skontrolowano pla-
cówki usługowe na osiedlach 
Śródmieście i Suchostrzygi 
w zakresie zawarcia umów na 
wywóz odpadów stałych. Skon-
trolowano 301 placówek, w 6 
przypadkach ujawniono brak 
podpisanych umów. Umowy te 
zostały zawarte niezwłocznie 
po kontroli straży miejskiej.

• Dzielnicowi pracujący na os. Su-
chostrzygi i Bajkowym podjęli 

53 interwencje własne oraz 49 
zleconych – przez administracje 
osiedli, mieszkańców, dyżur-
nych SM. Interwencje dotyczyły 
głównie spożywania alkoholu 
w miejscach publicznych, 
spraw porządkowych i wykro-
czeń drogowych. Nałożono 39 
mandatów na łączną kwotę 
2900 zł. Pouczono 55 osób.

 Dzielnicowi pełniący służbę 
na Os. Garnuszewskiego i Sta-
rym Mieście podjęli 47 inter-
wencji własnych oraz 93 zgło-
szone. Nałożono 14 mandatów 
karnych na łączna kwotę 1700 
zł. Pouczono 35 osób. 

• Z ul. Broniewskiego i al. Zwy-
cięstwa usunięto pojazdy 
długo nieużytkowane, wraki 
(volkswagen i ford).

• Do Komendy Powiatowej Policji 
w Tczewie przekazano mate-

riały z monitoringu dotyczące 
kradzieży mienia ( z 5, 13, 14, 
21 sierpnia), pobicia (16 sierp-
nia), kolizji drogowej ( 30 sierp-
nia) i uszkodzenia mienia (8 i 27 
sierpnia).

• Przeprowadzono 26 kontroli 
na terenie Rodzinnych Ogro-
dów Działkowych.

• W maju prowadzone były dzia-
łania dotyczące egzekwowania 
od właścicieli psów zgodnego 
z przepisami wyprowadzania 
czworonogów i sprzątania po 
nich. W ramach akcji „Psy” 
nałożono 4 mandaty, z czego 
2 za niezgodne przepisami 
wyprowadzanie psów oraz 
2 za niesprzątanie po psach. 
Pouczono 5 osób. Wyłapano 8 
bezpańskich psów i umiesz-
czono je w schronisku.

M.M.

Straż Miejska w sierpniu 2013 r.
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Na konkurs wpłynęło 35 zgłoszeń:
–  21 – balkony i otoczenie 

budynków wielorodzinnych 
(w ub. r. 23),

–  8 – budynki jednorodzinne 
(w ub. r. 9),

–  6 – elewacje budynków 
w obrębie Starego Miasta 
– rejon objęty rewitalizacją 
(w ub. r. 7).

6 sierpnia komisja konkurso-
wa oceniła zgłoszone balkony, 
otoczenia budynków wielomiesz-
kaniowych i jednorodzinnych, a 7 
sierpnia – elewacje. Pula nagród 
wyniosła 42 800 zł. W skład 
komisji weszli: Adam Burczyk, 
wiceprezydent Tczewa, Grażyna 
Antczak, radna Rady Miejskiej, 
Iwona Base i Ewa Banaszak, 
przedstawicielkiWydziału Spraw 
Komunalnych Urzędu Miejskie-
go oraz Arlena Haase-Witczak, 
miejski konserwator zabytków.

– Już po raz szesnasty spoty-
kamy się w konkursie, aby na-
grodzić osoby, których pasją jest 
praca na „własnej roli”. Spędza-
cie swój wolny czas wśród roślin, 
a co jest dla mnie najważniejsze, 
sprawiacie, że miasto staje się 
coraz piękniejsze – powiedział 
Mirosław Pobłocki – prezy-
dent Tczewa.

 
WYNIKI KONKURSU:

W kategorii budynków 
wielomieszkaniowych 

BALKONY
I miejsce – Gertruda Kosz-Kwiat-

kowska – ul. Wyzwolenia 4C
II miejsce – Maria i Edmund Pek 

– ul. Kard. Wyszyńskiego 37B
II miejsce – Katarzyna Szczepań-

ska – ul. Armii Krajowej 57C
III miejsce – Żaneta Data 

– ul. Andersena 12A
III miejsce – Krystian Kafarski 

– ul. Kubusia Puchatka 6B
 
Podziękowania otrzymali:
Barbara Dereszkiewicz 

– Al. Zwycięstwa 4B
Maria Sołtys – ul. Woj. Polskiego 

29B
Bożena Bałdowska 

– ul. Brzozowa 4C
Jerzy Kiszel – ul. Saperska 11
Mariola Słomion-Rapciak 

– ul. Konarskiego 1
Dorota Lis – ul. Sadowa 7D
Gabriela Prabucka 

– ul. Saperska 6B

Konkurs rozstrzygnięty

„Najładniej utrzymany dom, balkon, elewacja, otoczenie”
Rozstrzygnięty został konkurs na „Najładniej utrzymany dom, balkon, elewację budynku, 
otoczenie”. Konkurs odbywał się już po raz szesnasty. 

Mariusz Bordo 
– ul. Niepodległości 7A

Janina Kosowska 
– ul. Jedn. Narodu 8F

Kazimierz Langmesser 
– ul. Jedn. Narodu 13

Teresa Myszk 
– ul. Jedn. Narodu 20F

Teresa Jedynowicz 
– ul. Jedn. Narodu 27

Katarzyna Arczewska 
– ul. Czerwonego Kapturka 4B

Tadeusz Grenz – ul. Jagiełły 9A
Dominika Sołtys |– ul. Orzesz-

kowej 4

OTOCZENIE 
I, II i III miejsca nie przyznano

Podziękowanie:
Andrzej Lenarciak 

– ul. Jaworowa 11D
 
W kategorii budynków 

jednorodzinnych

I miejsce – Ryszard Piekarski 
– ul. Gdańska 

I miejsce – Wiesława Wolanek 
– ul. Nizinna 

II miejsce – Magdalena 

Farenkemper-Cybulska 
– ul. Królowej Bony

II miejsce – Teresa Kalita 
– ul. Wigury

III miejsce – Renata Laga 
– ul. Królowej Bony

 
Podziękowania:
Maria Piankowska – ul. Kossaka
Henryk Nuszkowski 

– ul. Krasińskiego
Wojciech Lasota – ul. Hanny Hass
 
W kategorii elewacja bu-

dynku znajdującego się 
na obszarze rewitalizacji

I miejsce – ul. Kopernika 9 
– 8.000 zł

I miejsce – ul. Sobieskiego 39 
– 8.000 zł 

II miejsce – ul. Podgórna 14 
– 5.600 zł

II miejsce – ul. Paderewskiego 4 
– 5.600 zł

II miejsce – ul. Paderewskiego 23 
– 5.600 zł

III miejsce – ul. Hallera 5 
– 4.000 zł (Urszula Zblewska 
– właścicielka)

Nagrody pieniężne zostały 
przekazane na konto zarządcy 
lub właściciela budynku.

 
M.L.

Prezydent Tczewa wręczył nagrody i podziękowania uczestnikom konkursu

Komisja nagrodziła m.in. elewację budynku przy ul. Kopernika 9
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Obchody rozpoczęły się uroczy-
stym przemarszem ze Skweru 
Tczewskich Kolejarzy na Bul-
war Nadwiślański. Przy obe-
lisku spotkali się oraz złożyli 
kwiaty m.in. Marszałek Senatu 
– Bogdan Borusewicz, Mini-
ster Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej – Sławo-
mir Nowak, przedstawiciele 
rządu RP, kolejarzy, celników, 
samorządów miasta i powiatu, 
duchowieństwo, młodzież tczew-
skich szkół, kombatanci, kompa-
nia honorowa Wojska Polskiego, 
przedstawiciele zakładów pracy, 
wszystkich służb munduro-
wych, instytucji, stowarzyszeń. 
Uroczystość rozpoczęła się hym-
nem państwowym.

Kazimierz Ickiewicz, rad-
ny Rady Miejskiej współprowa-
dzący uroczystość przypomniał, 
że z wielu przesłanek wynika, iż 
II wojna światowa rozpoczęła się 
w Tczewie. Mało znany jest fakt, 
że tak naprawdę pierwsze strzały 
padły 11 minut wcześniej niż usta-
lono w niemieckim planie opera-
cyjnym. Atak bombowy Luftwaf-
fe na Tczew oraz wymiana ognia 
między regularnymi oddziałami 
Wehrmachtu a wojskiem pol-
skim na przyczółku tczewskim 
o kilkanaście minut wyprzedziły 

Nazwa została uprawomoc-
niona Uchwałą Rady Miej-

skiej z 29 sierpnia br., którą 
przedstawił Mirosław Augu-
styn – przewodniczący Rady 
Miejskiej w Tczewie. Uroczystego 
odsłonięcia dokonał Mirosław 
Pobłocki – prezydent Tcze-
wa oraz Krzysztof Mamiń-
ski – prezes Związku Praco-
dawców Kolejowych. Symbolem 
kolejowej tradycji miasta jest 
oryginalny semafor, który stanął 
na wysepce w centralnym punk-
cie skweru. 8-metrowy semafor 
został bezpłatnie pozyskany od 
PKP i wyremontowany przez Za-
kład Usług Komunalnych.

Tczewianie uczcili rocznicę wybuchu II wojny światowej
1 września na Skwerze We-
teranów II wojny światowej 
tczewianie uczcili 74 rocznicę 
wybuchu II wojny światowej.

salwy na Westerplatte. Nie był to 
przypadek, nie była to pomyłka 
ani kolejna prowokacja, lecz atak 
wkomponowany w strategiczne 
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Semafor na Skwerze Tczewskich Kolejarzy
1 września skwerowi położonemu w obszarze ulic: Kard. Wyszyńskiego, Kościuszki i Słowackiego nadano nazwę: 
Skwer Tczewskich Kolejarzy. Symbolem nowego skweru jest semafor.

przygotowania Wehrmachtu do 
agresji na nasz kraj.

Minister Transportu Sła-
womir Nowak wspomniał 

o smutnej dacie, przypominającej, 
że wtedy w chwili próby nie za-
brakło odwagi i ofi ary żołnierzy, 
kolejarzy, celników i obywateli. 
– Zostaliśmy sami przeciwko przy-
tłaczającej sile wroga. Za naszymi 
plecami są mosty na Wiśle, sym-
bol bohaterskiego oporu żołnierzy, 
kolejarzy i celników – pierwszych 
ofiar II wojny światowej – powie-
dział minister Nowak.

Prezydent Tczewa Miro-
sław Pobłocki przypomniał, że 
zgromadziliśmy się nieopodal mo-
stu tczewskiego, aby oddać hołd 
tym, którzy za wolność zapłacili 
najwyższą cenę – życie. Hołd od-
dajemy również tym, którzy nie 
urodzili się bohaterami, ale czasy 
w których żyli spowodowały, że się 
nimi stali.

Podczas uroczystości mo-
dlili się przedstawiciele ko-
ściołów katolickiego, prawo-
sławnego, ewangelickiego. 
Był też Apel Poległych, salwa 
honorowa, po czym przy obeli-
sku delegacje złożyły kwiaty.

Starosta powiatu tczewskie-
go Józef Puczyński podzięko-
wał wszystkim przedstawicielom 
władz za uczestnictwo w uroczy-
stościach, głównie młodzieży,
która przeżywała szczególnie tą 
żywą lekcję historii.

Na zakończenie uroczystości 
Harcerska Orkiestra Dęta ode-
grała Rotę.

M.L.
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Uroczystość prowadzili: Alicja 
Gajewska, dyrektor Fabry-

ki Sztuk oraz Ryszard Mazu-
rowski, przewodniczący Komisji 
Kultury Łowieckiej.

Wśród zaproszonych gości byli: 
Mirosław Pobłocki, prezydent 
Tczewa, 

Stanisław Akerman czło-
nek Zarządu Powiatu Tczew-
skiego, radni Rady Miejskiej oraz 
powiatu tczewskiego, prezesi 
i członkowie organizacji pozarzą-
dowych miasta Tczewa, Józef 
Mamaj, wiceprezes Okręgowej 
Rady Łowieckiej w Gdańsku, ks. 
Andrzej Kos, kapelan myśli-
wych Diecezji Pelplińskiej, Józef 
Ziółkowski, komisarz wystawy 
,,Kultura Myśliwska w Sztuce” 
oraz autor książki ,,Myśliwskim 
tropem… 65 lat Koła Łowieckie-
go Szarak w Tczewie”. Przybyli 
myśliwi, leśnicy, poczty sztanda-
rowe Kół Łowieckich ,,Knieja” 
oraz ,,Szarak”.

Zespół ,,Żurawie” z Kościerzy-
ny odegrał sygnał myśliwych.

Ważnym punktem uroczysto-
ści było zakończenie programu 
edukacji ekologicznej ,,Myśliwi 

Myśliwi świętowali 90-lecie Polskiego Związku Łowieckiego

dzieciom”. Brali w nich udział 
przedstawiciele kół łowieckich 
oraz wybrane szkoły. Laureaci 
konkursu zostali nagrodzeni upo-
minkami.

Prowadzący uroczystość przed-
stawił krótką historię Polskiego 
Związku Łowieckiego. Jako datę 
powstania Związku przyjmuje się 

7 lipca 1923 r. Podstawę łowiec-
twa w naszym kraju jest funda-
mentalna zasada, że zwierzyna 
w stanie wolnym jest własnością 
Skarbu Państwa oraz proekolo-
giczny charakter łowiectwa.

Prezydent Mirosław Po-
błocki podziękował za 90 lat 
łowiectwa w Polsce. – Myśliwy 

to nie ten, który strzela, ale ten, 
który opiekuje się zwierzętami 
– powiedział prezydent. – Życzę 
wszystkim, aby nasze prawo 
nie utrudniało życia myśliwym, 
a przeciwnie – ułatwiało je.

Prezydent wręczył trzy 
równorzędne nagrody. Wśród 
nagrodzonych byli: Mariusz 
Nagórski, prezes Koła Łowiec-
kiego ,,Szarak”, Ryszard Ma-
zurowski, przewodniczący Ko-
misji Kultury Łowickiej, Klub 
Kolekcjonera Kultury Łowiec-
kiej – za przekazanie ekspona-
tów na wystawę.

Wszyscy zebrani zostali zapro-
szeni na uroczyste otwarcie wysta-
wy ,,Kultura Myśliwska w Sztu-
ce”. Wystawę otworzyli prezydent 
Mirosław Pobłocki, Ryszard 
Mazurowski, Józef Ziółkow-
ski, Mariusz Nagórski.

Po obejrzeniu wystawy goście 
wysłuchali koncertu muzyki 
myśliwskiej, zespołu Huber-
tus–Brass z Gdyni. Była również 
okazja do degustacji potraw my-
śliwskich m.in. dzika.

(ESS)

Prezydent Mirosław Pobłocki nagrodził m.in. Ryszarda 
Mazurowskiego

Wystawa opowiada o losach 
miasta i jego mieszkańcach 

w latach 1939-1945. Zwiedzający 
zapoznają się z historią II wojny 
światowej przez pryzmat dziejów 
Tczewa – od pierwszych walk 
z 1 września 1939 r. poprzez okres 
okupacji hitlerowskiej aż po wkro-
czenie do miasta jednostek Armii 
Czerwonej. Archiwalia, niepubliko-
wane dotąd zdjęcia oraz eksponaty 
pozwalają poznać historię podczas 
najkrwawszego konfliktu w dzie-
jach ludzkości. Ekspozycja prze-
znaczona jest nie tylko dla miłośni-
ków historii, wszyscy zapoznają się 
dzięki niej z najważniejszymi wy-
darzeniami w Tczewie i naszym 
regionie w latach 1939-1945.

Wystawa objęta została Ho-
norowym Patronatem Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej 
Bronisława Komorowskiego. 
Na wernisażu dyrektor Fabryki 
Sztuk Alicja Gajewska odczy-

„Tczew pod okupacją hitlerowską”

Lekcja historii w Fabryce Sztuk

tała list z Kancelarii Prezydenta 
RP. Wystawę otworzyli prezydent 
Tczewa Mirosław Pobłocki i se-
nator Andrzej Grzyb. Ekspozy-
cja w sposób przystępny, poprzez 
chronologicznie ułożone tablice 
zestawione z eksponatami, uka-
zuje okrutne i ciężkie czasy wojny. 
Są efekty audiowizualne, również 
materiały filmowe.

Komisarz wystawy Rado-
sław Wiecki realizując zadanie 
napisał książkę pod tytułem 
„Tczew pod okupacja hitlerowską” 
i wraz z Jerzym Cyganowskim 
zrealizował film pod tym samym 
tytułem, będący zapisem wspo-
mnień sześciorga tczewian, pa-
miętających czasy wojny. Wywia-
dy uzupełniają archiwalne zdjęcia 
i fragmenty kronik filmowych.

Wystawa jest hołdem dla ofiar 
wojny. Znajduje się na niej tablica 
z imionami i nazwiskami wszyst-
kich ofi ar wojny pochodzących 

z Tczewa. Są także wyszczególnio-
ne miejsca pamięci, jakie można 
znaleźć w Tczewie.

– Zamierzaliśmy przedstawić 
nie tylko historię i martyrologię 
mieszkańców grodu Sambora, ale 
także codzienne życie w okresie 
okupacji – powiedział na werni-
sażu Radosław Wiecki. – Przy-
gotowując ekspozycję udało się 
dotrzeć do nowych informacji, na 
przykład poznaliśmy personalia 
niemieckich zarządców Tczewa 
podczas okupacji. Nie byli oni nig-
dy osądzeni. Dziękuję wszystkim 
tym, którzy mi pomogli przy two-
rzeniu ekspozycji – dodał komi-
sarz wystawy.

Na wernisażu podziękowano 
wszystkim tym, którzy udostęp-
nili swoje archiwalia, zdjęcia 
i eksponaty. Byli to przedstawicie-
le placówek i instytucji oraz osoby 
prywatne.

(KIER)

Ekspozycja będzie czynna 
do 14 września 2014 r. 
w budynku głównym Fabryki 
Sztuk przy ul. 30 stycznia 4

Fabryka Sztuk zaprasza na wystawę historyczną „Tczew pod okupacją hitlerowską”. Ekspozycję uroczyście 
otwarto 1 września w 74. rocznicę wybuchu II wojny światowej.

7 września w Fabryce Sztuk odbyła się uroczystość z okazji 90-lecia Polskiego Związku Łowieckiego. Temu tematowi 
poświęcona została wystawa w Fabryce Sztuk.
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Uczniowie I LO (9 osób) i Zespo-
łu Szkół Katolickich (2 osoby) 

wraz z koordynatorem projektu 
Alicją Lazarowską przebywali 
w dniach 16-26 sierpnia w Mallnitz, 
w środkowej Karyntii, u podnóża 
najwyższych szczytów Alp. Dzięki 
prywatnym sponsorom (73 000 
euro) i zaangażowaniu organiza-
torów z Witten, w Austrii spotkało 
się ponad 70 młodych ludzi w wie-
ku 14-17 lat z miast partnerskich:
Witten (Niemcy), Lev Hasharon 
(Izrael), Barking and Dagenham 
(Anglia), Kursk (Rosja), Bitterfeld-
Wolfen (Niemcy), Beauvais (Fran-
cja) i Tczewa. Hasło projektu to 
„szacunek i tolerancja”. Wspólnie 
spędzano czas grając mecze pił-
ki nożnej i siatkowej, oczywiście 
w mieszanych drużynach. Odby-
ły się międzynarodowe turnieje 
szachowe, które zawsze wygry-
wał były burmistrz Witten Klaus 
Lohmann. Uczestnicy zdobywali 
kolejne szczyty Alp: Auernig (2130 
m), Ankogel (3251 m) i wreszcie 
najwyższy szczyt w Austrii Gross-
glockner (3798 m). 

Młodzież zwiedzała Centrum 
Bio prowadzone przez National-
park Hohe Tawern. Można tam 
poznać występującą w regionie 
fl orę i faunę. Na interesujących 
stanowiskach przeprowadzano 
doświadczenia z wodą, obserwacje 
przez mikroskopy (obiekt zazdrości 
uczniów z klasy biologiczno-che-
micznej z I LO), a także uczestni-
czono w operacji na krowim oku.

Atrakcją podczas pobytu była 
wizyta całej grupy na basenie. 
Podczas jedynego deszczowego 
dnia zorganizowano wycieczkę 
do oddalonego o 30 km miasta 
o nazwie Spittal. Niektórzy ucznio-
wie dzwonili do domu, aby zasko-
czyć wiadomością: mamo, jestem 
w szpitalu… ale to takie miasto.

Angielski był językiem obo-
zu, ale słychać było również nie-
miecki, francuski, polski, rosyjski 
i hebrajski. Młodzież miała okazję 
do rozwijania sprawności języ-
kowych, a przede wszystkim do 
nawiązania przyjaźni z rówieśni-
kami z innych krajów.

Dla prawie setki uczestników 
gotował profesjonalny kucharz 
z Witten wraz z dwiema pomocni-

Tczewska młodzież na międzynarodowym obozie w Austrii 

„RESPECT AND TOLERANZE” TEMATEM PROJEKTU
Zmęczeni, ale szczęśliwi, po długiej podróży (podczas międzylądowania w Berlinie okazało się, 
że lot do Gdańska odwołano z powodu awarii samolotu, alternatywą był lot przez Kopenhagę) 
wrócili uczestnicy międzynarodowego obozu dla młodzieży – Mallnitz`2013.

cami z Wolfen. Dzięki nim z pew-
nością nikt nie był głodny. Jedną 
kolację przygotowywali uczestni-
cy. Nasza grupa zrobiła sałatkę 
jarzynową i upiekła drożdżowe 
ciasto dla wszystkich.

Licealiści wrócili bardzo zado-
woleni, szczęśliwi i bogatsi o nowe 
doświadczenia. Przebywanie 
w gronie ludzi z innych krajów, 
kultur i religii przyczyniło się 
do obalenia wielu stereotypów, 

a wspólne działania do rozwoju 
tolerancji i szacunku dla inności. 
Korzyści płynące z tak wielkiego 
przedsięwzięcia są nieocenione 
i mamy nadzieję na podobne pro-
jekty w przyszłości.

Dobrze, że mimo kryzysu zna-
leźli się w Witten sponsorzy, dzięki 
którym młodzi ludzie mogli wziąć 
udział w tak kosztownej imprezie. 
Organizatorzy: Erich Bremm, 
Horst Goerlitz i Klaus Lohmann 

włożyli bardzo dużo wysiłku 
w przygotowania i organizację 
obozu. Wiele miast partnerskich 
wsparło fi nansowo projekt. Ro-
dzice uczniów dofinansowali obóz 
w wysokości 10% kosztów wy-
jazdu naszych uczniów, a Rady 
Rodziców w obu szkołach dofi -
nansowały zakup produktów na 
organizację międzynarodowej 
kolacji. Był to kolejny projekt, któ-
ry koordynowała Alicja Laza-
rowska, germanistka pracują-
ca w tczewskich szkołach. Dzięki 
kontaktom z Witten wiele osób 
uczestniczyło w wyjazdach do 
naszych sąsiadów zza Odry. Pisa-
liśmy już o projekcie: RuhrSchool, 
w ramach którego gimnazjaliści 
z Szymankowa spędzili tydzień 
w Dortmundzie. W projekcie 
„Dziennik Kobiet” z okazji Euro-
pejskiej Stolicy Kultury Ruhr 2010 
brało udział 10 tczewianek. Nato-
miast „Frauen begegnen Frauen” 
to projekt, dzięki któremu od 8 lat 
kobiety ze Tczewa podróżują do 
Witten, a Tczew gości corocznie 
zainteresowanych Polską miesz-
kańców z partnerskiego miasta. 
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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

Gospodarka

Konsultacje i doradztwo:

15 kwietnia 2011 roku otwarty 
został I w powiecie tczewskim 

inkubator przedsiębiorczości. Do-
tychczas z oferty inkubatora sko-
rzystało 13 podmiotów. Większość 
z nich funkcjonuje dziś na wolnym 
rynku rozwijając swój zakres i ob-
szar działalności. Do inkubatora 
przyciąga przedsiębiorców przede 
wszystkim bardzo atrakcyjna 
oferta najmu całego biura wraz 
z wyposażeniem i mediami za 
jedyne 25 zł netto za 1 m2. Do dys-
pozycji przedsiębiorców mamy 
również bogato wyposażone sale: 
coworkingu i konferencyjną. 

Nasza oferta jest odpowiedzią 
na potrzeby klientów. Staramy się 
stworzyć każdej firmie optymalne 
warunki pracy i rozwoju. Ponadto 
organizowane są stałe konsultacje 
i porady dla przedsiębiorców, któ-
rych łączna wartość została osza-
cowana do dziś na około 200 tys. 
zł. Zakres konsultacji i doradztwa 
znajdą Państwo w zakładce po 
prawej stronie. Dotychczas z oferty 
i usług Domu Przedsiębiorcy sko-
rzystało około 10 tys. osób.

Dom Przedsiębiorcy stale 
rozwija współpracę z instytucja-
mi otoczenia biznesu z naszego 
regionu i krajów skandynaw-
skich. Podejmujemy również 
działania w obszarze aplikowa-

Dom Przedsiębiorcy w Tczewie – już ponad 2 lata z nami

nia o dofi nansowanie zewnętrz-
ne na działalność Domu Przed-
siębiorcy i poszerzenie zakresu 
usług dla przedsiębiorców.

Prowadzimy działania mają-
ce na celu integrację środowiska 
przedsiębiorców i pracodawców 
z naszego powiatu. Na stałe 
zagościły już takie akcje jak 
„Młodzieżowy Klub Biznesu”, 
spotkania z przedsiębiorcami 
oraz inwestorami z naszego 
miasta. Obecnie trwa nabór 
do II edycji konkursów 
Prezydenta Miasta Tczewa 
– „Nowoczesny Tczew”, „Rze-
mieślnik roku” oraz „Mój biz-

nesplan” – na zgłoszenia cze-
kamy do 18 października!!! 

Wkrótce w ramach obchodów 
światowego tygodnia przedsię-
biorczości (18-24 listopada), bę-
dzie można skorzystać z szeregu 
spotkań, seminariów i konsulta-
cji, nie zabraknie działań skiero-
wanych do młodzieży. Program 
już wkrótce na naszej stronie, na 
łamach Panoramy Miasta i na 
stronie www.wrotatczewa.pl. 

Wszystkich zainteresowanych 
ofertą Domu Przedsiębiorcy i in-
kubatora przedsiębiorczości ser-
decznie zapraszamy do kontaktu 
i współpracy.

Regionalna Izba Gospodarcza 
Pomorza prowadzi rekruta-

cję do projektu „Preludium do 
współpracy nauki i biznesu”. 
Projekt zakłada wzmocnienie/na-
wiązanie współpracy pomiędzy 
sferą nauki a pomorskimi mikro, 
małymi i średnimi przedsiębiorca-
mi, oferując trzy proste kroki:
I. Warsztaty inicjujące współpracę 

nauki i biznesu (24 godz.) – oka-
zja do zaktualizowania i uzupeł-
nienia wiedzy z zakresu podstaw 
analizy strategicznej przedsię-
biorstwa (analiza SWOT, mi-
sja/wizja, cele długoterminowe) 
poprzez pracę typu case studies.

II. Szkolenia dedykowane (24 godz.) 

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. czwar-
tek 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

Preludium do współpracy nauki i biznesu
– do wyboru jeden z czterech 
bloków tematycznych: zarzą-
dzanie strategiczne, zarządza-
nie innowacjami, zarządzanie 
fi nansami, zarządzanie mar-
ketingowe.

III. Indywidualne doradztwo (20 
godz.) – wsparcie w zakresie 
budowania trwałej przewagi 
konkurencyjnej przedsiębior-
stwa, dostosowane do unikalnej 
struktury i działalności każdej 
firmy, udzielane przez pracow-
ników naukowych pomorskich 
uczelni wyższych oraz jedno-
stek naukowo-badawczych.
Co zyska Państwa firma biorąc 

udział w projekcie:

–  nawiązanie współpracy 
z wiodącymi naukowcami 
woj. pomorskiego,

–  kontakt z innymi przedsiębior-
cami (networking),

–  poszerzenie wiedzy z zakresu 
zarządzania przedsiębiorstwem,

–  zbudowanie/zaktualizowanie 
strategii rozwoju przedsiębior-
stwa.
Szczególnie zapraszamy firmy 

o małej dotychczasowej współpra-
cy ze sferą nauki. Udział w projek-
cie jest całkowicie bezpłatny. 

Więcej szczegółów dot. projektu 
znajdą Państwo na naszej stronie: 
www.dp.tczew.pl w zakładce ak-
tualności.
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Rok 2013 został ogłoszony 
przez Zrzeszenie Kaszubsko-
Pomorskie „Rokiem ks. Ja-
nusza Pasierba”. 

Janusz Stanisław Pasierb 
urodził się 7 stycznia 1929 r. 
w Lubawie, w rodzinie nauczy-
cielskiej. Ojciec Janusza, Jan 
Kanty Pasierb należał do naj-
wybitniejszych nauczycieli szkół 
średnich dawnego Tczewa. Jan 
Kanty Pasierb wraz z żoną Jani-
ną, spoczywają w naszym mie-
ście przy ul. 30 stycznia.

Od 1934 roku rodzina Pasier-
bów zamieszkała w Tczewie. Jan 
Kanty uczył tutaj w gimnazjach. 
To dlatego jego syn Janusz znacz-
ną część dzieciństwa spędził 
w Grodzie Sambora. Okres 
okupacji Pasierbowie przeżyli 
w Żabnie pod Tarnowem. Po 
wojnie rodzina Pasierbów po-
wróciła do Tczewa – jako swojej 
„małej ojczyzny”. Janusz Pasierb 
podjął naukę w miejscowym LO. 

Na turystów czekali przed-
stawiciele Urzędu Miejskie-

go oraz Stowarzyszenia Dawny 
Tczew. Piknikowa i rodzinna 
atmosfera pozwoliła na zaprezen-
towanie na stoisku promocyjnym 
Tczewa folderów, map, informato-
rów, kalendarza imprez, koszulek, 
ozdobnych puszek z logo miasta. 
Na najmłodszych uczestników 
jarmarku czekały drobne upo-
minki, m.in. wiatraczki, balony, 
breloczki, bajki „Skrzat Samborek 
z Tczewa”. W konkursach organi-
zowanych na stoisku można było 
wygrać: torby sportowe, torby ter-
miczne, ręczniki i maty plażowe. 

Dodatkowo goście mieli moż-
liwość skosztowania tczewskiej 
oranżady, zaproponowanej przez 
przedstawicieli Dawnego Tczewa. 

Do 30 września na ręce prze-
wodniczącego Rady Miej-
skiej można kierować wnio-
ski o przyznanie Medalu 
„Pro Domo Trsoviensi”. Jest 
to wyróżnienie przyznawa-
ne przez Radę Miejską za 
znaczące zasługi dla Tcze-
wa i jego mieszkańców.

Medal można przyznawać za dzia-
łalność naukową, gospodarczą, 
społeczną, kulturalną i sportową 
oraz inne osiągnięcia promocyjne, 
przydające miastu splendoru lub 
wyraźne korzyści mieszkańcom. 
Może być przyznawany miesz-
kańcom miasta oraz osobom spo-
za Tczewa.

Kandydatów do wyróżnienia 
zgłaszają instytucje, organizacje, 
zakłady pracy i inne formalno-
prawne zbiorowości oraz grupy 
składające się z co najmniej 30 
mieszkańców Tczewa. Do wnio-
sku należy dołączyć szczegółowe 
uzasadnienie. Złożone wnioski 
trafi ają do przewodniczącego 
Rady Miejskiej, który sprawdza, 
czy spełniają one wymogi formal-
ne. Jeśli tak – wnioski kierowane 
są do komisji stałych Rady – do 
konsultacji i zaopiniowania.

Dopiero po zaopiniowaniu 
wniosków przez wszystkie ko-
misje Rady Miejskiej, przewod-
niczący kieruje te pozytywnie za-
opiniowane do Kapituły Medalu 
„Pro Domo Trsoviensi”.

Dniem wręczenia medalu 
jest Dzień Tczewa, przypadają-
cy 30 stycznia.

M.M.

„Pro Domo Trsoviensi” 
Zgłoś kandydata

Promocja Tczewa na Jarmarku Dominikańskim

Produkt ten przygotowany jest 
według dawnych receptur, dzięki 
czemu można powrócić do sma-
ków dzieciństwa.

Przedstawiciele Tczewa wyja-
śniali przybyłym gościom, dlacze-
go warto przyjechać na Kociewie 
i do Tczewa. Liczne materiały 
oraz gadżety promocyjne zgro-
madzone na naszym stoisku 
wzbudzały duże zainteresowa-
nie gości. Wśród odwiedzających 
stoisko znalazły się także osoby, 
które pochodziły z okolic Tczewa 
i były zainteresowane obecnym 
wizerunkiem oraz atrakcjami, 
jakie miasto ma aktualnie do za-
oferowania turystom.

M. LINK

18 sierpnia na Jarmarku Dominikańskim zaprezentowało się miasto Tczew. Chata 
promocyjna pod szyldem Stowarzyszenie Żuławy znajdowała się przy ul. Tkackiej.

2013 – rok ks. Janusza Pasierba
Zaliczał się do najzdolniejszych 
uczniów. W 1946 r. w liceum był 
redaktorem naczelnym szkolnego 
pisma pt. „Młode Życie”. Na jego 
świadectwie maturalnym widnie-
ją tylko bardzo dobre oceny.

W 1947 roku Janusz Pasierb 
rozpoczął drogę kapłańską. 
W pięć lat później odprawił 
w tczewskiej farze mszę św. 
prymicyjną. Do 1970 r. (śmierć 
matki, ojciec zmarł wcześniej) 
J. Pasierb stosunkowo często 
odwiedzał swoich rodziców. 
W późniejszych latach, w miarę 
możliwości przyjeżdżał do Tcze-
wa na święto 1 listopada. Z kolei 
w stanie wojennym, w ramach 
Dni Kultury Chrześcijańskiej, 
głosił u nas wykłady o wielkim 
przesłaniu kultury narodowej. 

Janusz Pasierb zrobił wielką 
karierę naukową. Poprzedziły ją 
staranne studia w Warszawie, 
Krakowie, Rzymie i w szwajcar-
skim Fryburgu. Zrobił 3 doktora-
ty naukowe (teologia, archeologia, 

historia sztuki). Już w wieku 43 
lat został profesorem. 

Ks. prof. Janusz Pasierb to 
znakomity kaznodzieja, wybitny 
poeta i oryginalny prozaik. Biblio-
grafi a jego prac obejmuje ponad 
400 pozycji, w tym 7 tomów ese-
jów i 16 zbiorów poetyckich. Kilka 
opracowań poświęcił zabytkom 
Pelplina. 

3 maja 1991 r., podczas uroczy-
stej mszy świętej w Amfi teatrze 
Miejskim, ks. prof. Janusz Pa-
sierb odebrał Honorowe Obywa-
telstwo Miasta Tczewa. Zasłużył 
na nie jak mało kto. Wtedy cały 
dzień spędził w naszym mieście.

W tym roku mija już 20 rocz-
nica (15.12.1993) śmierci ks. prof. 
Janusza Pasierba. Niewątpliwie 
odszedł wielki, a przy tym skrom-
ny, dobry człowiek, także o dużym 
poczuciu humoru. Jako wielki Po-
lak, intelektualista, znakomity 
Pomorzanin, zawsze będzie koja-
rzył się z Tczewem. 

JAN KULAS

DOTYCHCZAS NAGRODZENI 
MEDALEM: 

Franciszek Fabich, Wyższa 
Szkoła Morska w Gdyni, miasto 
Witten, Roman Landowski, Ob-
wód Lecznictwa Kolejowego 
w Tczewie, Jerzy Kubicki, Tade-
usz Abt, Janusz Kortas, Czesław 
Glinkowski, Henryk Lemka, 
Elżbieta Grzenkowska-Haw-
ryluk, Józef Krawczykiewicz, 
Włodzimierz Ziółkowski, Mie-
czysław Polewicz, Mieczysław 
Izydorek, Urszula Giełdon, Nor-
bert Jatkowski, Stanisław Za-
czyński, Józef Ziółkowski, Koło 
Polskiego Związku Filatelistów 
nr 5 w Tczewie, Hugo Forten-
bacher, Brunon Drewa, Tadeusz 
Grys, Adam Murawski, Kazi-
mierz Ickiewicz, Józef Bejgro-
wicz, Jan Stachowiak, Bernard 
Kapich, Adam Przybyłowski, 
Józef Golicki, Janice Lynn Sher-
ry, Eugeniusz Markowicz.
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Wokół nas

„ODKRYWAMY CZYSTĄ POLSKĘ”

Pod takim hasłem odbywała się tegoroczna akcja „Sprzątanie świata 
– Polska”, koordynowana i organizowana przez Fundację Nasza Ziemia 
i Fundację „Sprzątanie Świata – Polska”. 

Tym razem organizatorzy akcji zachęcali do zorganizowania lokal-
nych działań z zakresu edukacji odpadowej, bo to ona właśnie jest w Pol-
sce w tej chwili koniecznie potrzebna. Nowy system gospodarki odpada-
mi komunalnymi nie zadziała, jeśli jego uczestnicy, czyli my wszyscy, nie 
będziemy wiedzieli dlaczego ważne jest, aby prawidłowo postępować z 
odpadami i – co jeszcze ważniejsze – co zrobić, by było ich jak najmniej. 

Na terenie Tczewa, jak co roku, dzieci i młodzież z większości szkół 
robiły porządki w najbliższej okolicy. 

Tczewskim koordynatorem akcji był Wydział Spraw Komunalnych 
Urzędu Miejskiego. Współpracowano z Zakładem Usług Komunalnych, 
Zakładem Utylizacji Odpadów Stałych, dyrekcjami tczewskich szkół. 
Wyznaczone zostały tereny do uprzątnięcia – okolice szkół, cmentarzy, 
tereny nad Wisłą oraz tereny komunalne. 

Uczestnikom akcji przekazano 5000 sztuk worków do gromadzenia 
odpadów w oraz 4500 sztuk rękawic ochronnych. Zebrane w workach nie-
czystości zostały przewiezione przez Zakład Usług Komunalnych do Za-
kładu Utylizacji Odpadów Stałych, na składowisko miejskie w Rokitkach.
W tegorocznej akcji „Sprzątanie Świata Polska 2012” wzięło udział 
4500 uczniów.

Programy ekologiczne kontynuowane 
w roku szkolnym 2013/2014:

1. XIII edycja programu „Moje miasto bez odpadów”
Zbiórka: makulatury, butelek plastikowych, puszek aluminiowych. 
Odbiorcami wysegregowanych odpadów są:

 Punkt Skupu Surowców Wtórnych w Tczewie przy ul. Ro-
kickiej 15, nr tel. 58 531 06 57, tel. kom. 603 946 909. 

 Pan Sarnowski zapewnia odbiór zebranej makulatury, butelek 
plastikowych oraz puszek aluminiowych na dotychczasowych za-
sadach. Transport odbywa się w oparciu o wcześniejsze telefoniczne 
zgłoszenie szkoły o zebraniu dużej ilości odpadów. Ponadto istnieje 
możliwość oddania surowców osobiście pod wskazany adres. 
 Firma PHU LEMAR, przy ul. Rokickiej 14, która posiada ze-

zwolenie na zbieranie opakowaniowych surowców wtórnych. Istnieje 
również możliwość zdawania zebranych odpadów na konto wskaza-
nej szkoły. Tel. nr 58 530 11 44.

 Szkoły mogą przekazywać odpady również innym odbiorcom, ale 
udział w organizowanych przez Urząd Miejski programach możliwy 
jest wyłącznie po dostarczeniu karty przekazania odpadu 
od uprawnionego podmiotu.

2. XII edycja programu „Recykling w mojej szkole”
 Zbiórka kartridży i tonerów do drukarek

 Kontakt: Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe „TECHNIKA” sp. 
z o. o. z siedzibą w Gliwicach, 44-102 Gliwice, ul. Toszecka 2. Telefon 
główny: (32) 338 38 30. 

 http://www.kzt.oswiata.org.pl/ zakładka KZT /komputery za tone-
ry/, lub inny wybrany odbiorca posiadający pozwolenie na prowadze-
nie działalności.

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

To już 20. „Sprzątanie świata – Polska”

Zapraszamy dzieci, młodzież, rodziców i nauczycieli 
do kontynuacji w roku szkolnym 2013/2014 programów 
dotyczących selektywnej zbiórki odpadów

24 sierpnia na niecce na Czyżykowie tczewscy 
działkowcy świętowali dożynki. Impreza była 
dla działkowców okazją do prezentacji swoich 
plonów, a dla wszystkich szansą na wymianę 
ogrodniczych doświadczeń, wzbogacenia wie-
dzy oraz na dobrą zabawę. 
Była to okazja do wręczenia nagród i wyróżnień dla tych, którzy dla 
ogrodów działkowych zasłużyli się najbardziej oraz tych, których 
ogródki uznano za najpiękniejsze.

Na uroczystości przybyli działkowcy ze wszystkich tczewskich 
ogrodów oraz samorządowcy. Najbardziej zasłużeni działkowcy zostali 
odznaczeni złotą i srebrną odznaką. Złotą odznakę otrzymali: Edward 
Trela, Franciszek Ziegert, Stanisław Brożek, Alfons Klatt. Wręczono 
również odznaki za zasługi dla działkowców, które otrzymali: Zenon 
Drewa – wiceprezydent Tczewa, Janusz Landowski, Mieczysław Bry-
karczyk, Jerzy Kapusta, Maria Sowisz, Czesław Mik, Erwin Przyby-
łowski, Albin Topolski.

Rozstrzygnięty został też zorganizowany przez Urząd Miejski 
w Tczewie, konkurs na najładniejszą działkę ogrodniczą miasta. Ry-
walizacja toczyła się w dwóch kategoriach: działki rekreacyjne oraz 
warzywniczo-rekreacyjne. Wśród działek rekreacyjnych najwy-
żej oceniono ogród Piotra i Stanisławy Rajewskich z ROD im. J. Ka-
sprowicza. Drugie miejsce zajęła działka ROD „Nad Wisłą”, należąca 
do Anny i Ryszarda Kupczyk. Trzecie miejsce przypadło Katarzynie 
i Michałowi Krause ROD im. W. Witosa.

Działka Jolanty Ehlert z ROD im. M. Kopernika zajęła I miejsce 
w kategorii ogrody warzywniczo-rekreacyjne. Zaraz za nią znala-
zła się działka Teresy i Ludwika Cebuli z ROD im. Ks. Sambora II. 
Trzecie miejsce przyznano Barbarze Żuchlińskiej z ROD im. Sam-
bor Lubiszewo.

Podczas imprezy można było zwiedzać wystawę plonów Tczewskich 
Ogrodów Działkowych oraz obejrzeć występy podopiecznych Warszta-
tów Terapii Zajęciowej przy ulicy Wigury. Dzieci miały szansę wziąć 
udział w loterii fantowej oraz przejechać się konno. Dorośli mieli możli-
wość zakupu cebulek kwiatowych, drzewek, krzewów ozdobnych i owo-
cowych. Swoje stoisko miało również Koło Gospodyń Wiejskich z Czar-
lina, które serwowało ciasta własnego wypieku oraz chleb ze smalcem. 
W punkcie medycznym można było zmierzyć ciśnienie, poziom cukru 
we krwi. Ponadto wszyscy, którzy przybyli na dożynki, zostali poczęsto-
wani grochówką.

Oprawę muzyczną całej imprezy zapewnił Zbigniew Pączek z zespo-
łu Impuls.

M.L.

XXI Tczewskie Dożynki Działkowe 

Wybrano najładniejsze ogródki

Od 1994 roku, w każdy trzeci weekend wrze-
śnia wraz z milionami wolontariuszy, mło-
dzieżą, dorosłymi, wyruszamy do lasów, na 
pobocza dróg, do parków i na ulice, aby po-
sprzątać. To nasza wspólna lekcja ekologii. 

Ciąg dalszy na stronie 16 
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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

Dzieci i Młodzież z naszego miasta od wielu lat uczestniczą w realizacji 
programów z zakresu selektywnej zbiórki odpadów koordynowanych 
przez Pracownię Edukacji Ekologicznej Urzędu Miejskiego w Tczewie. 

W programie pt. „Moje Miasto bez Odpadów” odzyskujemy wie-
le rodzajów odpadów będących w naszych domach tzw. śmieciami tj.:
– papier, np.: gazety, papier biurowy, torby papierowe pudełka karto-

nowe, tektura, 
– plastik, np.: puste butelki typu PET, opakowania i pojemniki z two-

rzyw sztucznych, torebki, reklamówki, folie,
–  opakowania metalowe.

Nakrętki plastikowe zbierane są w ramach konkursu „Zakręco-
ne-Odkręcone”.

Również realizowany jest program „Recykling w Mojej Szkole” 
obejmujący
– odpady niebezpieczne dla środowiska takie jak: baterie i kartri-

dże.
Uczestnicy programu zwracają uwagę na Ekoznaki znajdu-

jące się na produkcie i jego opakowaniu, które informują m.in. o tym czy 
opakowanie nadaje się do ponownego wykorzystania i recyklingu.Poni-
żej przedstawiamy wyniki zbiórki surowców wtórnych uzyskane przez 
jednostki oświatowe w I półroczu 2013 r.

 Zbiórka baterii
 Kontakt: REBA Organizacja Odzysku S.A. 02-954 Warszawa, 

ul. Kubickiego 19/16. Infolinia: 801-363-373, dla telefonów ko-
mórkowych (48) 370-22-17, biuro: 22 550 61 08, e-mail: biuro@
reba.pl, fax (22) 550 61 09

3. XI edycja Konkursu „Zakręcone odkręcone”
 Zbiórka plastikowych zakrętek 

 Odbiór odpadów – Punkt Skupu Surowców Wtórnych, ul. Rokicka 
15 lub w firmie PHU LEMAR ul. Rokicka 14.

 Pozyskane środki finansowe przekazane zostaną przez odbiorców 
odpadów uczestnikom wyżej wymienionych programów i konkur-
sów na realizację zadań proekologicznych.

4. Konkurs pod hasłem: „Lider segreguje i odzyskuje”
Konkurs rozgrywany jest w kategorii:

  Indywidualnej pn. „Najefektywniejszy uczeń” 
  Zespołowej pn. „Najskuteczniejsza klasa”

 Konkurs polega na selektywnej zbiórce zużytych odpadów opakowa-
niowych z papieru, tworzyw sztucznych, puszek aluminiowych oraz 
baterii i tonerów / czyli na udziale w dotychczasowych programach/.

 Czas trwania konkursu: zbiórka surowców wtórnych w ramach 
konkursu rozliczana będzie za wyniki uzyskane od września 
2013r. do 15 maja 2014r.

Dla tych, którzy wykażą się dużą efektywnością w zbiórce surowców 
wtórnych Pracownia Edukacji Ekologicznej ufunduje nagrody.

Najwięcej surowców wtórnych (makulatury, butelek plastikowych po 
napojach typu PET oraz puszek aluminiowych) w ramach programu 
„Moje Miasto bez Odpadów” wśród szkół w przeliczeniu na 1 ucznia 
zebrała Szkoła Podstawowa nr 12 tj. 12,3 kg, ( wykres nr 1) zaś po-
śród Przedszkoli najaktywniejsze było Przedszkole „Chatka Puchatka” 
z wynikiem 11,1 kg na 1 dziecko ( wykres nr 2). 
W konkursie „Zakręcone – Odkręcone” wysoki wynik zbiórki 
w przeliczeniu kg na 1 dziecko osiągnęło Przedszkole „Jarzębinka tj. 9,4 
kg ( wykres nr 3).

Szkoła Podstawowa nr 5 uzyskała najlepszy wynik – 2,9 kg zebra-
nych nakrętek na 1 ucznia ( wykres nr 4).
W ramach programu „Recykling w Mojej Szkole” zbierano odpady 
niebezpieczne tj. baterie. Zebrano ponad tonę baterii. W zbiórce baterii 
najwięcej zebrało Gimnazjum nr 3 –278 kg, Szkoła Podstawowa nr 2 
– 200kg oraz Przedszkole „Jodełka” – 95 kg ( wykres nr 5 – przeliczenie 
na 1 ucznia / 1 dziecko).
Najlepsze wyniki w łącznej zbiórce makulatury, plastiku, aluminium, 
baterii we wszystkich wyżej wymienionych programach i konkursach 
uzyskały:
• SP nr 12
• Gimnazjum nr 3
• Gimnazjum nr 2
• SP nr 2 – ( wykres nr 6)
Wśród Przedszkoli najlepszymi w zbiórce surowców wtórnych zostali:
• Przedszkole „Chatka Puchatka”
• Przedszkole „Jarzębinka”
• Przedszkole „Sióstr Miłosierdzia”– ( wykres nr 7)
Analizując uzyskane wyniki podczas zbiórki odpadów w I półroczu 
2013 r. stwierdzamy niemalejące zainteresowanie szkół i przedszkoli 
selektywną zbiórką surowców wtórnych.
Zapraszamy placówki oświatowe Tczewa w roku szkolnym 2013/2014 
do udziału w konkursie pod hasłem: „Lider segreguje i odzysku-
je”. Konkurs rozgrywany jest w kategorii:

  Indywidualnej pn. „Najefektywniejszy uczeń” 
  Zespołowej pn. „Najskuteczniejsza klasa”

Pracownia Edukacji Ekologicznej dziękuje dzieciom, młodzieży, rodzi-
com i nauczycielom za duże zaangażowanie w zbiórkę surowców prze-
znaczonych do odzysku i recyklingu.

Naszą dewizą jest zasada: „Segregujesz, odzyskujesz i chronisz śro-
dowisko”. 

Wyniki zbiórki surowców wtórnych prowadzonej 
przez jednostek oświatowe w I półroczu 2013 roku

Ilość surowców wtórnych zebranych w ramach programów 
MMBO, RWMS i ZO w I półroczu 2013 r. w kg

ROK Papier Plastik Alumi-
nium Szkło Baterie RAZEM 

kg
2013 38 028 9 533 36,6 0 1 066 48 663,6
Kod 15 01 01 15 01 02 15 01 04 15 01 07 20 01 33  

Zielony punkt – jest najczęściej stosowanym znakiem na 
świecie. Oznacza, że za dane opakowanie wniesiony został 
wkład na rzecz krajowej organizacji odzysku opakowań, 
utworzonej zgodnie z zasadami określonymi w Europej-
skiej Dyrektywie Nr 94/62 i obowiązującymi w danym 
kraju przepisami prawa (w Polsce jest to Rekopol). 
Szukajmy go na butelkach, puszkach, kartonach itp.

Nadaje się do recyclingu – takie oznaczenie możemy zna-
leźć na opakowaniach, które podlegają ponownemu wyko-
rzystaniu, np. opakowaniach z tworzyw sztucznych bądź 
aluminium.

Do ponownego wykorzystania – to symbol spotykany na 
opakowaniach, nadających się do ponownego zastosowa-
nia co najmniej drugi raz przez co nie staje się on odpadem. 
Umieszczany jest na beczkach, pudełkach, kanistrach, bu-
telkach i szklanych pojemnikach.

Opakowanie biodegradowalne – ten symbol jest umiesz-
czany na opakowaniach, które ulegają biodegradacji 
podczas kompostowania. Nie uwalniają one substan-
cji szkodliwych dla środowiska – mogą być kompostowane 
ze zwykłymi odpadami organicznymi. 

Dbaj o czystość – to znak, który ma nam przypomnieć, aby 
nie zaśmiecać środowiska naturalnego i wrzucić dany pro-
dukt do kosza. 
Można go często znaleźć na opakowaniach obok symbolu 
recyklingu.

Ciąg dalszy ze strony 15 
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Społeczeństwo

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

Wykres 1
 „ Moje Miasto bez Odpadów”
Waga zebranej makulatury, plastiku typu PET, puszek 
aluminiowych  w kg na 1 ucznia

Wykres 2
 „ Moje Miasto bez Odpadów”
Waga zebranej makulatury, plastiku typu PET, puszek 
aluminiowych w kg na 1 dziecko

Wykres 3
Konkurs „Zakręcone-Odkręcone”
Waga zebranych nakrętek w kg na 1 dziecko

Wykres 4
Konkurs 
„Zakręcone-
Odkręcone”
Waga zebranych 
nakrętek w kg 
na 1 ucznia

Wykres 5
„Recykling 
w Mojej Szkole”
Waga zebranych 
baterii w kg 
na 1 ucznia/dziecko

Wykres 6
Zbiórka surowców 
wtórnych w ramach 
programów 
MMBO, ZO, RWMS 
prowadzona przez 
szkoły: Makulatura, 
Aluminium, Plastik 
typu PET, Nakrętki 
i Baterie 
w kg na 1 ucznia 

Wykres 7
Zbiórka surowców 
wtórnych w ramach 
programów 
MMBO, ZO, RWMS 
prowadzona 
przez przedszkola: 
Makulatura, 
Aluminium, Plastik 
typu PET, Nakrętki 
i Baterie w kg 
na 1 dziecko 
przedszkolne
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Sceny z życia miasta

„POD CHMURKĄ”
Na zakończenie lata przedstawiamy kilka zdjęć sprzed kilkudziesięciu lat, które ukazują sposoby 
spędzania przez tczewian wolnego czasu na świeżym powietrzu. 
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Place zabaw zawsze cieszyły się i nadal cieszą dużą popularnością. 
W maju 1980 r. oddano do użytku mieszkańców Czyżykowa plac 

zabaw przy ul. Orzeszkowej wzbogacony o „Wioskę Indiańską”. 

Na Czyżykowie funkcjonował powstały w 1972 r. Osiedlowy Klub Kul-
tury „Conrad”, który przygotowywał imprezy plenerowe, m.in. o cha-
rakterze rekreacyjnym.

M.K.

Staromiejski Rynek również był wykorzystywany jako miejsce do orga-
nizowania imprez masowych: uroczystości państwowych i miejskich, 
koncertów, kiermaszów, a nawet… zawodów motocyklowych. 

Targi Jesienne na placu Wolności (ob. plac Hallera), 1.09.1979 r. 

Zawody motocyklowe na placu Wolności (ob. plac Hallera), 
lata 50. lub 60. XX w.

„Dwie godzinki dla rodzinki”, 26.07.1980 r.

Pokaz gimnastyki rodzinnej, 1980 r.

SEKCJA HISTORII MIASTA
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TCZEWIE
ul. J. Dąbrowskiego 6
pn.-pt. 11:00-17:00, śr. 10:00-15:00
tel. 58 531-36-37 wew. 19

Zapraszamy do Sekcji Historii Miasta zarówno czytelników 
indywidualnych, jak i grupy zorganizowane, dla których pro-
wadzone są zajęcia historyczne i regionalne. Wykaz tematów 
znajduje się na stronie internetowej: www.mbp.tczew.pl 
(zakładka: Sekcja Historii Miasta).
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Wydarzenia

 12 października, godz. 17:00 
bilety: 40 zł 

„JESZCZE NIE PORA NAM 
SPAĆ” – spektakl kabaretowy 
w wykonaniu Grupy Rafała 
Kmity

„Jeszcze nie pora nam spać” to 
w swojej koncepcji scenariuszowo 
– reżyserskiej typowa składanka 
teatralno-kabaretowa, podzie-
lona na odrębne skecze i scenki 
rodzajowe, przeplatane piosenka-
mi. Kolejne punkty programu za-
powiada konferansjer, przy czym 
robi to w sposób humorystyczny, 
z dystansem do siebie i mających 
wystąpić kolegów aktorów (cza-
sem zgryźliwie podpowiadając 
publiczności, jak ma reagować, 
szczególnie, gdy on sam nie bierze 
udziału w zapowiadanej scence). 
Jest wesoło i na wysokim pozio-
mie artystycznym, co pozwala 
zrozumieć, dlaczego Grupy Ra-
fała Kmity i jej produkcji… nie 
oglądamy w misyjnej telewizji 
publicznej, która obfi cie karmi 
widzów kabaretowym chłamem. 

Trójmiejska formacja 
The Shipyard zwyciężyła 
w VIII Ogólnopolskim 
Konkursie Piosenek Grze-
gorza Ciechowskiego. 
Gwiazdą XII In Memoriam 
był zespół Myslowitz.

23 sierpnia na dziedzińcu Fa-
bryki Sztuk odbył się konkurs 
karaoke piosenek G. Ciechow-
skiego „Śpiewające głowy”. 
Rywalizację wygrała Grażyna 
Brzeska z Tczewa, drugie miej-
sce przypadło Adamowi Topol-
skiemu z Tczewa, trzecie Mag-
dalenie Jędrzejewskiej z Gdyni . 
Następnego dnia w amfiteatrze 
noszącym imię artysty odbył 
się koncert finałowy Ogólnopol-
skiego Konkursu Piosenek G. 
Ciechowskiego. W konkursie, 
który zorganizowany został już 
po raz ósmy, z twórczością Oby-
watela GC zmierzyli się młodzi 
muzycy proponując własne in-
terpretacje utworów tczewiani-
na. Po raz kolejny okazało się, ze 
twórczość przedwcześnie zmar-
łego tczewianina.

Młodych wykonawców oce-
niało jury. Werdykt nie był 
łatwy, ponieważ artyści pre-
zentowali wysoki i wyrównany 
poziom. 

Tczewskie Centrum Sportu 
i Rekreacji zaprasza na impre-

zy organizowane w październiku:

• 05.10. – godz. 12.00 
– zawody latawcowe na 
kanonce

• 26.10. – godz. 10.00 – Turniej 
Tenisa Stołowego im. Broni-
sława Kuklińskiego w sali 
sportowej SP 7

zawody szkolne: 
• biegi przełajowe
• halowa piłka nożna 

– szkoły podstawowe
• halowa piłka nożna 

– gimnazja

PAŹDZIERNIK Z CENTRUM KULTURY I SZTUKI
 17 października, godz. 11:00 

bilety: 12 zł

„IGRASZKI Z BAJKĄ” – spek-
takl dla dzieci (Państwowy 
Teatr Lalki Tęcza ze Słupska)

Akcja sztuki rozgrywa się współ-
cześnie i opowiada o tym, co potra-
fi ą wymyślić dzieci, gdy zostaną 
same w domu. Główną bohaterką 
jest Marysia, której rodzice wy-
chodzą na przyjęcie do znajomych. 
Mama i Tata nie chcą zabrać cór-
ki ze sobą i każą jej czytać książkę 
z bajkami. Po wyjściu rodziców 
dziewczynka ze złości wyrzuca 
książkę, co sprawia, że zjawiają 
się bajkowi bohaterowie. 

 19 października, godz. 19:00 
bilety: 20 zł przedsprzedaż, 
30 zł w dniu koncertu 

GRAŻYNA ŁOBASZEWSKA 
Z ZESPOŁEM AJAGORE 
– koncert

Grażyna Łobaszewska – jedna 
z najwybitniejszych polskich 

piosenkarek, kompozytorek 
i autorek wielu śpiewanych 
przez siebie utworów. „Najczar-
niejsza z białych kobiet”, bez 
wahania porównywana z Are-
thą Franklin czy Billie Holiday. 
Podczas koncertu promującego 
najnowszą płytę „Przepływa-
my” nie zabraknie również naj-
większych przebojów Artystki, 
takich jak „Czas nas uczy po-
gody” czy „Brzydcy”.

 20 października, godz. 16:00
bilety: 2 zł

KONCERT JESIENNY 
HARCERSKIEJ
ORKIESTRY DĘTEJ

W repertuarze nie zabraknie 
utworów muzyki klasycznej, po-
pularnych piosenek, standardów 
jazzowych czy muzyki tanecznej. 
Wszystko to w ciekawych aran-
żacjach twórców polskich i zagra-
nicznych.

 26 października , godz. 14.00
bilety: 30 zł przedsprzedaż, 
40 zł w dniu koncertu 

VII OFF JAZZ FESTIVAL 

Centrum Kultury i Sztuki w Tcze-
wie organizuje kolejną, siódmą już 
edycję OFF JAZZ FESTIVAL-u. 
Impreza stanowić ma off-jazzową 
propozycję, łączącą jazz z innymi 
gatunkami muzycznymi.

Na tegorocznej edycji Off Jazz 
Festival wystąpi legendarna pol-
ska grupa Voo Voo oraz zespół 
Elec-Tri-City

XII IN MEMORIAM ZA NAMI

NAGRODY: 

The Shipyard 
– Grand Prix, Nagroda 
Marszałka Województwa 
Pomorskiego (6000 zł) 

Wykonali: Układ sił, Wielki hipnotyzer 
Jakim Cudem 

– I miejsce, Nagroda Prezy-
denta Miasta Tczewa (5000 zł) 

Wykonały (5 kobiet): Co ja temu 
winna, Tam w sadeńku 

Maja Babyszka 
– Nagroda Specjalna Prezy-
denta Miasta Gdańska (3000 zł) 

Wykonała: Znak równości; 
Zapytaj mnie, czy Cię kocham 

The Pleasure is Mine 
– Nagroda Specjalna Starosty 
Tczewskiego (2000 zł) 

Wykonali: Stu policjantów, 
Jak gwiazdy nad traktem 

Szepty i Krzyki 
– Nagroda Fanklubu 
„Republika Marzeń” (1000 zł) 

Wykonali: Barykady, Kropla

Festiwal, organizowany przez 
Józefa Golickiego, wspierany jest 
przez samorząd miasta Tczewa.

TCSIR ZAPRASZA
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