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DO KOŃCA TEGO ROKU TCZEW 
czekają spore zmiany – naj-
większe w sąsiedztwie dwor-
ca PKP. Trwają intensywne 
prace przy budowie zintegro-
wanego węzła transportowego. Inwestor galerii handlowej 
stara się o pozwolenie na budowę, co pozwoliłoby już wios-
ną rozpocząć roboty. W marcu kolejni tczewianie otrzyma-
ją klucze do mieszkań komunalnych, a w drugim kwartale 
pierwsi przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z inkubatora 
przedsiębiorczości, do końca sierpnia nową siedzibę otrzy-
mają organizacje pozarządowe. 
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VI SESJA
Proponowany porządek obrad VI sesji 

Rady Miejskiej w Tczewie na dzień 
24 lutego 2011 r. (czwartek) o godz. 10.00 

w sali konferencyjnej im. F. Fabicha
w Urzędzie Miejskim w Tczewie

I. CZĘŚĆ PIERWSZA:

1. Otwarcie sesji i powitanie gości.
2. Sprawdzenie obecności radnych.
3. Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji.
4.  Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie 

z dnia 27 stycznia 2011 r. 
5.  Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa. 
6. Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych 

w okresie od 27 stycznia do 23 lutego 2011 r. 

II . CZĘŚĆ DRUGA:

7.  Informacja z realizacji w 2010 r. stypendiów szkolnych 
o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawo-
wych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.

8. Omówienie przesłanek dla podjęcia aktualizacji Stra-
tegii Rozwoju Tczewa w 2011 r. wraz z oceną ogólną 
realizacji celów Strategii Rozwoju Tczewa za rok 2010 
oraz wykładem eksperta zewnętrznego „Uwarunko-
wania ekonomiczne rozwoju Tczewa do 2015 r.”

9.  Informacja o przebiegu Akcji Zima w okresie od 
listopada 2010 r. do stycznia 2011 r. 

10. Podjęcie uchwał w sprawie:
 10.1 zatwierdzenia Taryf dla zbiorowego zaopa-
trzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ście-
ków przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spół-
ka z o. o. w Tczewie, 
10.2 zamiaru likwidacji jednostki budżetowej Cen-
trum Edukacji Dorosłych – Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Tczewie, 
10.3 zamiaru likwidacji jednostki budżetowej Przed-
szkola Nr 9 w Tczewie, przy ul. Kościuszki 18, 
10.4 wystąpienia Gminy Miejskiej Tczew ze Sto-
warzyszenia Żuławy.

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

Porządek sporządzono 3 lutego 2011 r.

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

CZŁONKOWIE – Zenon Drewa, Ludwik Kiedrowski, Zyta Myszka,
Barbara Kamińska, Włodzimierz Mroczkowski, Zbigniew Urban.

REDAKTOR NACZELNA – Małgorzata Mykowska.
Urząd Miejski Tczew, Biuro Promocji Miasta  77-59-322

WYDAWCA: Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta,
ul. J. Dąbrowskiego 6,  531-35-50; 531-36-37

1 lutego 2011 r. w Tczewie zameldowane były 59 892 
osoby, w tym 58 819 na pobyt stały i 1073 na pobyt 
czasowy. Od początku stycznia przybyło 9 mieszkań-
ców miasta.

ILU NAS JEST?

Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r.
odbywać się będzie Narodowy Spis 

Powszechny Ludności i Mieszkań. Na 
terenie Tczewa przeprowadzi go 27 
rachmistrzów (dodatkowo jest 5 rach-
mistrzów rezerwowych) zatrudnionych 
przez Wojewódzki Urząd Statystyczny. 
Rachmistrzowie pracować będą pod 
nadzorem Miejskiego Biura Spisowego, w skład którego wcho-
dzą pracownicy Urzędu Miejskiego w Tczewie. 

Spis obejmie osoby stale zamieszkałe w Tczewie i cza-
sowo przebywające w mieszkaniach, budynkach oraz po-
mieszczeniach nie będących mieszkaniami. Obejmie też 
osoby nie posiadające miejsca zamieszkania oraz miesz-
kające w budynkach zbiorowego zakwaterowania. Spis po-
przedzony będzie obchodem przedspisowym. 

– Spis będzie przeprowadzany w formie elektronicznej, tzn. 
rachmistrze spisowi będą przekazywali dane drogą elektronicz-
ną a nie w formie papierowej – tłumaczy Zyta Myszka, sekre-
tarz miasta. – Dane uzyskane podczas spisu są danymi chro-
nionymi, objętymi tajemnicą statystyczną. Każdy rachmistrz 
będzie posiadał odpowiedni identyfi kator, którym wylegitymuje 
się przed rozpoczęciem zbierania danych od mieszkańców.

Od 1 kwietnia do 30 czerwca

Narodowy Spis Powszechny

Na zlecenie Biura Promocji 
Urzędu Miejskiego został 

przygotowany fi lm pt. „Tczewa 
wizerunek niezwykły”. Film po-
kazuje Tczew jako miasto dyna-
micznie rozwijające się, z bogatą 
ofertą kulturalną i rekreacyjną, 
pełne urokliwych zakątków, 
wykorzystujące swoje nadwi-
ślańskie położenie, nowoczes-
ne, ale szanujące tradycję.

Projekt zrealizowała 
Maria Kańska oraz zespół 
gdańskiego oddziału TVP. 
Film trwa blisko 13 minut, 
dostępne są trzy wersje języ-
kowe – polska, angielska i niemiecka. 

Po raz pierwszy fi lm wyemitowany został 29 stycz-
nia na antenie TVG. Film obejrzeli również uczestnicy uro-
czystej sesji Rady Miejskiej – 30 stycznia. Będzie on dostępny 
również na miejskiej stronie internetowej www.tczew.pl

„Tczewa wizerunek niezwykły”

Organizacje pozarządowe działające na terenie miasta Tczewa 
proszone są o zaktualizowanie swoich danych (m.in. dokładne 
dane teleadresowe, status prawny, podstawowy zakres dzia-
łalności, dane osoby kierującej organizacją). 

Można tego dokonać wypełniając ankietę dostępną w Wydzia-
le Spraw Społecznych UM oraz na miejskiej stronie internetowej 
www.tczew.pl. Wypełnioną ankietę należy dostarczyć do Wy-
działu Spraw Społecznych p. 14-15 (pawilon), w godzinach pracy 
Urzędu lub przesłać na adres mailowy: szymanski@um.tczew.pl 

Organizacje pozarządowe

Potrzebna aktualizacja danych
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OGŁOSZENIE

Pod koniec 2006 roku 
zbudowano blok przy ul. 
Koziej – mieszka tam 
68 rodzin. Kolejne dwa 
budynki przekazano lokatorom w 2009 r. 
– przy ul. Armii Krajowej zamieszkało 16 
rodzin oraz przy ul. Nowowiejskiej – 18. 
Najnowsze budynki powstają przy ul. 
Prostej. Pierwsze dwa bloki przekazano 
lokatorom w lipcu 2010 r., dwa kolejne są 
w trakcie odbioru technicznego. Zakoń-
czenie procedur odbiorowych oraz uzy-
skanie pozwolenia na użytkowanie bu-
dynku potrwa do końca lutego. Budynki 
zostaną zasiedlone w marcu br. 

– W nowych blokach przy ul. Prostej 
chcemy zakwaterować rodziny miesz-
kające w budynkach przeznaczonych 
do rozbiórki oraz lokatorów mieszkań, 
które wytypował Zakład Gospodarki 
Komunalnym Zasobem Mieszkanio-
wym – jako te, które chcemy przekwa-
lifi kować na lokale socjalne – tłumaczy 

Mieszkania dla 36 rodzin

W marcu lokatorzy otrzymają klucze 
Siedem mieszkal-
nych budynków ko-
munalnych wybu-
dowano w Tczewie 
w ciągu ostatnich 
pięciu lat. Mieszka-
nia znalazły w nich 
174 rodziny. W pla-
nach na najbliższe 
lata jest zbudowa-
nie kolejnych czte-
rech budynków dla 
łącznie 72 rodzin. 

Zenon Drewa, wiceprezydent Tczewa. 
– Pozostałe mieszkania zajmą rodziny 
umieszczone na liście mieszkaniowej. 
Ze względu na metraż lokali, przy ul. 
Prostej zakwaterujemy rodziny 3 i 5-
osobowe.

W każdym z oddawanych budynków 
znajduje się 18 mieszkań 1- i 2-pokojo-
wych, w każdym też znajduje się jeden 
lokal przystosowany dla osoby niepeł-
nosprawnej. Mieszkania jednopokojowe 
liczą 28 m2, dwupokojowe – 43 m2. In-
westycja obejmuje także wybudowanie 
dróg dojazdowych, miejsc postojowych, 
oświetlenia. Koszt budowy dwóch od-
dawanych właśnie budynków to łącznie 
ok. 3 mln zł.

M.M.

Przez kilka dni brakowała zegara 
elektronicznego, który, ustawiony 

przed Urzędem Miejskim, odmierzał 
czas Jubileuszu 750-lecia miasta Tcze-
wa. Mimo, że jubileusz już za nami, 
zegar wrócił na swoje miejsce. 
Urządzenie zostało zdjęte ze względu na 
konieczność przeprogramowania. Teraz 
nie odlicza już jubileuszowych dni, ale 
nadal pokazuje datę, godzinę i tempe-
raturę. Nadal też na pasku wyświetlane 
są krótkie komunikaty.

Zegar wrócił

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 

Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz 
nieruchomości stanowiących własność Gmi-
ny Miejskiej w Tczewie, przeznaczonych do 
sprzedaży w drodze ustnego przetargu nie-
ograniczonego pod zabudowę mieszkanio-
wą jednorodzinna, położonych w Tczewie 
przy ul. Kapitańskiej, Obr. 2 KW 7233:
– dz. 28/6 o pow. 828 m2

– dz. 28/9 o pow. 723 m2

– dz. 28/30 o pow. 1085 m2.

– Ze względu na warunki atmosferyczne 
trzeba było wstrzymać prace drogowe, 
związane z budową ul. Nowokolejowej 
i parkingu, ale za to główny ciężar poło-
żono na prace przy budowie tunelu, tuż 
przed budynkiem dworca PKP – tłuma-
czy Maciej Zych, naczelnik Wydziału 
Inwestycji i Remontów Urzędu Miej-
skiego. – Wykonane zostały już ławy 
fundamentowe, trwają prace związane 
z konstruowaniem ścian tunelu i mu-
rów oporowych. W marcu zakończona 
zostanie budowa wszystkich murów 
oporowych, a w kwietniu rozpocznie się 
budowa górnej płyty tunelu.

Jeśli pozwolą warunki atmosferycz-
ne, w marcu wznowione zostaną roboty 
drogowe przy budowie ul. Nowokole-
jowej (wzdłuż cmentarza, między ul. 
Gdańską i torami kolejowymi) oraz par-
kingu na 250 miejsc.

Zadanie realizowane jest na obszarze 
ponad 5 ha. Zakres prac budowlanych 
zakłada wybudowanie parkingu na-
ziemnego i nowego układu drogowego 
z tunelem, zapewniającym bezpieczne 
koordynowanie ruchu samochodowego. 

Zima nie zatrzymała prac przy „węźle”

Trwa budowa tunelu
Mimo zimowej aury wre praca na placu budowy zintegrowanego węzła transportowego. Prace przebiegają 
zgodnie z harmonogramem, a wykonawca wręcz zapowiada, że uda mu się zakończyć inwestycję przed ter-
minem – nie do końca lutego 2012 roku, ale już grudniu 2011 r.

Powstanie 12 miejsc odjazdowych komu-
nikacji autobusowej, 16 miejsc postojo-
wych dla autobusów i 11 dla minibusów. 
Przyjazny, bezpieczny dla pieszych plac 
dworcowy wyposażony będzie w tablice 
informacyjne i automaty biletowe. 

Inwestycja jest dofinansowana 
z Regionalnego Programu Operacyj-
nego dla Województwa Pomorskiego 
na lata 2007-2013.

O około 2 miesiące opóźniona jest nato-
miast realizacja Domu Przedsiębior-
cy. Prace wykończeniowe dobiegają 
już końca, jednocześnie trwają odbiory 
techniczne oraz procedury przetargowe 
dotyczące wyposażenia obiektu w meble 
i sprzęt komputerowy. Do końca marca 
wszystkie procedury powinny się zakoń-
czyć i budynek zostanie przekazany do 
użytku. 

Przedsięwzięcie polega na stworze-
niu nowoczesnego ośrodka wspierające-
go rozwój fi rm, zwłaszcza mikro, małej 
i średniej przedsiębiorczości, tworzenie 
warunków oraz możliwości rozpoczęcia, 
kontynuowania lub rozwijania działal-

ności gospodarczej. Budynek będzie peł-
nił funkcję inkubatora przedsiębiorczości 
dla nowo powstałych fi rm oraz instytucji 
otoczenia biznesu.

Ta inwestycja również jest dofi nan-
sowana ze środków unijnych – z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Pomorskiego

Trwają również prace przy prze-
budowie przyszłej siedziby organizacji 
pozarządowych przy pl. Św. Grzego-
rza. Inwestycja ma zostać zakończona 
w sierpniu br. 

M.M.
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utrzymania czystości i porządku na te-
renie gminy miejskiej Tczew z dnia 23 
lutego 2006 r. Osoba, która nie stosuję 
się do tych przepisów może zostać uka-
rana mandatem w wysokości od 50 do 
250 zł z art. 77 KW oraz za nie sprząta-
nie po psie mandatem do wysokości od 
50 do 500 zł z art. 145 KW. 

Pamiętajmy, że za zachowanie psa 
zawsze odpowiada jego właściciel. Szko-
dy, które czynią psy, wynikają z błędów 
popełnianych przez ludzi – np. chowanie 
nieodpowiedniej rasy psa w domu, nie-
przestrzeganie szczepień, niewłaściwe 
warunki bytowe dla psa, brak szkoleń 
i dyscypliny.

Jeżeli jesteś właścicielem 
psa pamiętaj, że brak wyobraź-
ni może doprowadzić do poważ-
nej tragedii! 

W Duisburgu (Niemcy) odbyła się 
uroczystość zakończenia projek-

tów TWINS realizowanych z okazji Eu-
ropejskiej Stolicy Kultury „Ruhr2010”. 
W 2007 roku zgłoszono do konkursu 
ponad 300 projektów, z których 97 wy-
brano do realizacji. Jednym z nich był 
projekt, dziennik kobiet „Von Rosa und 
andersen Tagen”. W tym projekcie wzię-
ły udział 52 kobiety z 5 miast partner-
skich. 10 mieszkanek naszego miasta 
opisało tydzień ze swojego życia, a teksty 
znalazły się w tym pamiętniku. Kobiety 
prezentowały różne środowiska, dobra-
ne według 10 tych samych w każdym 
mieście kategorii.

W czerwcu 2010 podczas „Locy hi-
row Woche” wszystkie autorki pamięt-
nika spotkały się w Witten. Podczas 
tygodniowego pobytu zwiedziły region 
i spotkały autorki z innych krajów. Od-
była się promocja niemieckiej wersji 
książki. Jesienią 2010 wydano angiel-
ską wersję, w lutym kolejną – rosyjską. 
Polska wersja publikacji jest w druku 
i niebawem będzie gotowa, a po Świę-
tach Wielkanocnych 28 kwietnia plano-
wana jest promocja podczas dorocznego 
otwartego spotkania w ramach projektu 
„Frauen begegnungen Frauen” (Spot-
kania Kobiet). Tego dnia odbędzie się 
także wernisaż wystawy fotografi cznej 
Sławomira Gawrońskiego. Zobaczymy 
ciekawe zdjęcia z tygodnia pobytu w Za-
głębiu Rury, w czerwcu 2010.

W Duisburgu przedstawiono 5 zre-
alizowanych przedsięwzięć. Na scenie 
teatru w programie uczestniczyły rów-
nież autorki dziennika kobiet z Witten. 
Na uroczystości została zaproszona ko-
ordynator projektu z Polski. Alicja La-
zarowska była dumna z wyróżnienia, 
jakim obdarzono projekt, nad którym 
pracowała wraz z autorkami przez pra-
wie trzy lata. 

Partnerstwo

Wyróżniony projekt

Wiadukt zamknięto dla ruchu 4 
września ub. roku, a w listopadzie 
wysadzono stary obiekt. Do tej pory 
wykonano kładkę dla pieszych oraz 
stalową konstrukcję wraz z zabezpiecze-
niem antykorozyjnym. Trwa wykonywa-
nie ścianek niezbędnych do wykonania 
przyczółków nowego wiaduktu. Prace te 
zaawansowane są w ok. 50 proc. 

Jak poinformowała Maria Witkow-
ska, dyrektor Powiatowego Zarządu 
Dróg, opóźnienie budowy związane z nie 
wykonaniem przyczółków spowodowane 
zostało problemami przy wbijaniu ścianek 
szczelnych. – Prowadzenie prac w bardzo 
bliskiej odległości od budynku baru „Ke-
bab” spowodowało konieczność uzgad-
niania terminów i zamykania obiektu 
na czas wykonywania robót – tłumaczy 
M. Witkowska. – Ponadto w rejonie pro-
wadzonych prac występują odmienne 
warunki geologiczne od założonych w pro-
jekcie. To z kolei wymusiło konieczność 
zmiany technologii prowadzonych prac 
związanych z pogrążaniem ścianek szczel-
nych, w stosunku do pierwotnych założeń 
projektowych, co z kolei kilkukrotnie wy-
dłużyło ich instalację. Zmiana technologii 
spowodowała przeprowadzenie badań jej 
wpływu na otoczenie. Wyniki badań wy-
kazały, że nie ma ona wpływu na bezpie-
czeństwo okolicznych budowli. Jednak ze 
względu na uciążliwości dla mieszkańców 
prace były prowadzone w godzinach od 
700do 1600, z wyłączeniem sobót i niedziel. 

Wkrótce zamknięcie ul. Targowej

Trwa przebudowa wiaduktu w ul. Wojska Polskiego
Od blisko pół roku trwa prze-
budowa wiaduktu w ciągu ul. 
Wojska Polskiego. To inwesty-
cja realizowana przez powiat 
tczewski, ale fi nansowana po 
połowie przez budżet miasta 
i powiatu. Koszt zadania sza-
cowany jest na 12 mln zł, 
a czas realizacji na 15 miesięcy.

Według informacji uzyskanej od in-
spektora nadzoru inwestorskiego branży 
mostowej występuje niewielkie opóźnienie 
budowy w stosunku do harmonogramu. 
Ponieważ zakładano 3-miesieczną przerwę 
technologiczną na okres zimy, a faktycznie 
część robót jest realizowana, montaż kon-
strukcji stalowej powinien rozpocząć się 
zgodnie z harmonogramem – w kwietniu. 

Montaż ten związany będzie z ko-
niecznością zamknięcia części ulicy Tar-
gowej (jej „wlotu” w ul. Wojska Polskiego). 
Zdaniem M. Witkowskiej nastąpi to nie 
wcześniej niż pod koniec marca lub na po-
czątku kwietnia. Odcinek ul. Targowej za-
mknięty zostanie na okres ok. 2 miesięcy. 
W tym czasie dojazd do tej ulicy możliwy 
będzie objazdem poprzez ul. Grunwal-
dzką, Chrobrego i Mieszka I. Zostanie 
natomiast wyodrębniony pas tylko dla 
pieszych, cały czas będzie możliwe korzy-
stanie z kładki. 

– Planowaliśmy początkowo montaż 
konstrukcji od strony ronda, ale okazało 
się, że ze względu na stojące tam budyn-
ki, jest za mało miejsca na taką operację 
– mówi Maria Witkowska.– Wykonawcy 
zależy jednak, aby maksymalnie skrócić 
czas montażu.

M.M.

W kwietniu ma się rozpocząć montaż W kwietniu ma się rozpocząć montaż 
konstrukcji stalowejkonstrukcji stalowej

Przypominamy, iż posiadanie psa 
wiąże się z obowiązkami, jakie nakła-
da prawo na właściciela czworonoga. 
O tym, że psa należy wyprowadzać na 
smyczy, że wypadałoby mieć również 
kaganiec i przede wszystkim pilnować, 
aby nikogo nie pogryzł, słyszał prawie 
każdy. Warto przypomnieć sobie pod-
stawowe zasady dotyczące trzymania 
psa oraz obowiązki, jakie musi pełnić 
jego właściciel. Ustawa z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o ochronie zwierząt, oraz 
ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks 
Wykroczeń nakładają na właścicie-
li czworonogów obowiązek należytej 
kontroli swojego psa w miejscach ogól-
nodostępnych. Obowiązek szczegól-
nej ostrożności przy wyprowadzaniu 
zwierzęcia nakłada na właściciela art. 
77 kodeksu wykroczeń oraz regulamin 

Posprzątaj po swoim psie, bo… zapłacisz
Wraz z topniejącym śniegiem na światło dzienne wydostały się śmieci i… psie nieczystości. Mieszkańcy Tczewa skar-
żą się, że niemal nie sposób przejść kawałka chodnika, aby nie natknąć się na taką niespodziankę. Niestety, wielu 
właścicieli czworonogów nie poczuwa się do obowiązku posprzątania po swoim pupilu. Dlatego Straż Miejska roz-
poczęła wzmożone kontrole osób wyprowadzających psy.

Aktualności
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Około 5 tysięcy osób wzięło udział 
w organizowanym już po raz ósmy 
grudniowym wigilijnym spotka-
niu opłatkowym tczewian. Uczest-
ników co roku przybywa, ale przy-
bywa też darczyńców i wszystkich 
tych, którzy w rozmaity sposób 
włączają się w przygotowania do 
tego jedynego w swoim rodzaju 
spotkania. Jak co roku organiza-
torzy podziękowali tym, którzy 
wsparli przedsięwzięcie.

– Rok 2010 obfi tował w wiele wydarzeń, 
dużo pracy mieliśmy z zabezpieczeniem 
imprez kulturalnych, rekreacyjnych 
związanych między innymi z jubile-
uszem 750-lecia miasta – powiedział 
Andrzej Jachimowski, komendant 
Straży Miejskiej w Tczewie. – Przez 40 
dni wszyscy funkcjonariusze byli za-
angażowani przy pracach związanych 
z przeciwdziałaniem powodzi – w maju 
i czerwcu ubiegłego roku. W tym cza-
sie niemal zupełnie wyłączeni byliśmy 
z innych działań.

W lipcu ubiegłego roku otwarte 
zostało Centrum Monitoringu przy ul. 
Wąskiej. Chociaż system nie jest jesz-
cze doskonały i wymaga technicznych 
usprawnień, to wielu wykroczeniom 
udało się zapobiec lub schwytać winnych 
dzięki czujnemu oku kamery i dyżuru-
jących pracowników straży. W Tczewie 
znajdują się obecnie 23 kamery.

W ubiegłym roku Straż Miejska uka-
rała 596 mandatami kierowców „przyła-
panych” przez fotoradar. Łączna kwota 
mandatów to ponad 71 tys. Skierowano 
też 144 wnioski o ukaranie do sądu.

Dzięki interwencjom Straży Miej-
skiej w ubiegłym roku udało się  ̀zmniej-
szyć liczbę ogłoszeń wywieszanych 
w miejscach do tego nie wyznaczonych. 
Intensywnie kontrolowano właścicieli 
psów m.in. sprawdzając, w jaki sposób są 
oni przygotowani do sprzątania po swo-
im czworonogu (torebki na psie odchody 
można otrzymać bezpłatnie w siedzibie 
Straży Miejskiej), czy pies jest zaczipo-
wany, zaszczepiony, czy właściciel opłacił 
podatek za posiadanie psa. W znacznym 
stopniu ograniczono przypadki niezgod-
nego z przepisami wyprowadzania psów 
bez smyczy i kagańca. W 2010 r. ogółem 
zanotowano 399 interwencji w sprawie 
psów, z czego 260 było następstwem 
zgłoszeń mieszkańców, 79 monitoringu, 
pozostałe były podjęte podczas patroli 
Straży Miejskiej. Za uchylanie się od 
sprzątania po psach ukarano 121 osób 
(łączna kwota mandatów to 6250 zł) oraz 

Pomaga monitoring i internet

Straż Miejska podsumowała 2010 rok

1093 interwencje dzięki obserwacjom poprzez system monitoringu, 3614 
zgłoszonych dyżurnemu oraz 2121 stałych kontroli wykonali funkcjona-
riusze tczewskiej Straży Miejskiej w ubiegłym roku. Ponadto realizowali 
programy prewencyjne, przede wszystkim adresowane do uczniów tczew-
skich szkół. Strażnicy podsumowali swoją pracę w 2010 r.

nałożono 38 mandatów (łącznie 7600 zł) 
za nie zachowanie środków ostrożności 
przy trzymaniu psów.

Od kilku lat realizowany jest pro-
gram „W Tczewie ze Strażą Miejską 
bezpieczniej”. Jego celem jest dążenie 
do wychowania dzieci i młodzieży w po-
szanowaniu prawa, wytłumaczenia, jak 
bezpiecznie uczyć się, pracować i spędzać 
wolny czas. Program adresowany jest do 
dzieci i młodzieży szkolnej oraz ich opie-
kunów i wychowawców. Realizowany 
jest głównie w szkołach przy współpracy 
z innymi instytucjami, w zależności od 
potrzeb tych placówek.

Już od ok. 1,5 roku funkcjonuje 
strona internetowa Straży Miejskiej: 
www.strazmiejska.tczew.pl, na której 
zamieszczane są aktualności dotyczące 
pracy tczewskiej jednostki, przez inter-
net można również zgłosić interwencję. 
W 2010 r. takich zgłoszeń było 120.

Strażnicy zaangażowali się rów-
nież w akcję informacyjną dotyczącą 
bezpiecznych wakacji – przygotowany 
został plakat i ulotki informacyjne.

Jak co roku duże emocje budzi Ak-
cja Zima. W styczniu br. do pomocy przy 
usuwaniu skutków zimy zaangażowano 
5 więźniów Aresztu Śledczego w Staro-
gardzie Gdańskim. Więźniowie odśnie-
żają chodniki, przejścia dla pieszych 
i wykonują drobne prace porządkowe. 
Nie zwalnia to jednak właścicieli i za-
rządców nieruchomości od odśnieżania 
chodników. W styczniu Straż Miejska 
nałożyła 21 mandatów, a trzy wnioski 
o ukaranie skierowano do sądu.

Obecny na spotkaniu prezydent Tcze-
wa Mirosław Pobłocki dobrze ocenił 
działania tczewskiej Straży Miejskiej 
w ubiegłym roku życząc skutecznej i satys-
fakcjonującej pracy również w kolejnych 
miesiącach. – Nie będę was oceniał na 
podstawie liczb i wskaźników, lecz wraże-
nia – czy w mieście jest czysto i bezpiecznie 
– powiedział prezydent Pobłocki.

Małgorzata Mykowska

Funkcjonariusze Straży Miejskiej rozmawiali z prezydentem Tczewa Funkcjonariusze Straży Miejskiej rozmawiali z prezydentem Tczewa 
o funkcjonowaniu jednostki w 2010 r.o funkcjonowaniu jednostki w 2010 r.

Wigilijne 
podziękowania

Spotkanie odbyło się w połowie stycznia 
w restauracji Piaskowa. Uczestniczyło 
w nim kilkadziesiąt osób. Uświetnił 
je krótki koncert kolęd w wykonaniu 
Agaty Sowy.

Jak podsumowali organizatorzy, 
podczas grudniowego spotkania prze-
kazano jego uczestnikom m.in. ponad 
16 tys. opłatków, 3200 śpiewników 
z kolędami. Ponadto wydano 360 li-
trów barszczu, 1000 kg pierogów z ka-
pustą i grzybami 120 kg kapusty wi-
gilijnej, 800 kg jabłek, 200 bochenków 
chleba, 1300 bułek, 1000 drożdżówek, 
800 pasztecików, 800 bagietek, 80 kg 
cukierków, 23 blachy ciasta drożdżo-
wego i 24 kg innych ciast. Młodzież 
zebrała w szkołach ok. 800 zabawek 
maskotek, które przekazała najmłod-
szym uczestnikom spotkania.

– Pragnę wyrazić radość i uznanie 
dla tego wielkiego dzieła – powiedział 
biskup pomocniczy Diecezji Pelpliń-
skiej Piotr Krupa. – Byliśmy świad-
kami wydarzenia religijnego, ale też 
humanitarnego. Ludzie wyszli z tego 
spotkania radości i syci. Niech te wi-
gilie nadal trwają.

Za pomoc w przygotowaniu spotka-
nia wigilijnego podziękował Mirosław 
Pobłocki, prezydent Tczewa. Podkre-
ślił, że po to, aby sprawnie przepro-
wadzić takie przedsięwzięcie potrzeba 
wielu ludzi, instytucji, fi rm. Coraz wię-
cej z nich włącza się do tego dzieła, cho-
ciaż wiedzą, że nie idzie za tym żadna 
korzyść materialna, żadna reklama.

Zenon Drewa, wiceprezydent 
Tczewa, wspomniał, że tczewska wigi-
lia jest jedną z największych tego typu 
imprez w Polsce. W innych miastach 
takie spotkania adresowane są do 
osób ubogich, w Tczewie spotyka się 
cała lokalna społeczność. 

Organizatorami spotkań wigi-
lijnych jest corocznie Urząd Miejski 
w Tczewie oraz Starostwo Powiato-
we i Kuria Diecezjalna. 

M.M.
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Na uroczystą sesję, która odbyła się 
w Centrum Kultury i Sztuki, przy-
byli m.in. marszałek Senatu RP 
Bogdan Borusewicz, posłowie Zie-
mi Tczewskiej, a także przedstawi-
ciele zaprzyjaźnionych samorządów 
miast i gmin, tczewscy samorządow-
cy, przedstawiciele duchowieństwa, 
fi rm, instytucji, organizacji pozarzą-
dowych, mieszkańcy. 

– Przez ostatnie 12 miesięcy 
Tczew świętował 750-te urodziny 
– powiedział Mirosław Pobłocki, 
prezydent Tczewa. – Zależało nam, 
aby jubileusz widoczny był nie tyl-
ko podczas ofi cjalnych, poważnych 
uroczystości, aby nie zamykać go 
w murach urzędu czy instytucji kul-
tury. Chcieliśmy, by żyli nim wszy-
scy tczewianie, abyśmy wspólnie 
świętowali i bawili się, a przy tym 
lepiej poznali historię naszego mia-
sta. Odbyło się wiele imprez kul-
turalnych, popularnonaukowych, 
rekreacyjnych, każdy mógł znaleźć 
coś interesującego dla siebie. Napra-
cowaliśmy się, teraz czas rozpocząć 
przygotowania do kolejnej okrągłej 
rocznicy – to już za… 50 lat.

Prezydent przypomniał wydarze-
nia, którymi żyliśmy przez ostatnie 
12 miesięcy. Były wśród nich m.in. 
rekonstrukcja bitwy pod Tczewem 
z 1807 r., skomponowanie hymnu 
Tczewa, wydanie „tczewskiego” 
znaczka pocztowego i lokalnych du-
katów, wielka parada jubileuszowa, 
duże imprezy rowerowe – Dzień bez 
samochodu, Żuławy Wkoło i Kon-
gres Europejskiej Federacji Cykli-
stów, debiut tczewskich obligacji na 
Giełdzie Papierów Wartościowych, 
wiele wystaw, festynów, imprez 
kulturalnych, konkursów i spotkań 
popularnonaukowych.

Zenon Odya Honorowym Obywatelem Tczewa

ZAKOŃCZYLIŚMY ROK JUBILEUSZOWY 
Zakończył się jubileusz 750-lecia nadania Tczewowi praw miejskich. Zwieńczeniem obchodów była uroczy-
sta sesja Rady Miejskiej oraz oratorium „Tczew oczami muz” napisane specjalnie z okazji jubileuszu. Podsu-
mowano Rok Jubileuszowy i wręczono wyróżnienia tym, którzy najbardziej zasłużyli się dla Tczewa.

Referat pt. „ Polska – Ojczyzna i pa-
triotyzm według Jana Pawła II wygło-
sił radny Kazimierz Ickiewicz. 

Dzień Tczewa to co roku okazja 
do wyróżnienia osób zasłużonych dla 
Tczewa. W tym roku w szczególny spo-
sób uhonorowany został Zenon Odya, 
od 20 lat samorządowiec, z czego przez 
ostatnie 16 lat prezydent Tczewa, obec-
nie radny Sejmiku Samorządowego. 
Rada Miejska jednogłośnie przyznała 
prezydentowi Odyi tytuł Honorowego 
Obywatela Miasta Tczewa – „za wie-
loletnie bardzo skuteczne i efektywne 
zarządzanie miastem, kształtowanie 
harmonijnego rozwoju społeczno-go-
spodarczego i kulturalnego Tczewa 
oraz podejmowanie przedsięwzięć 
służących dynamicznemu rozwojowi 
miasta oraz zaspokajaniu potrzeb 

jego mieszkańców.”
Wniosek w sprawie nada-

nia honorowego obywatelstwa 
złożyły Towarzystwo Miłoś-
ników Ziemi Tczewskiej, ko-
ciewski oddział Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego oraz 
Konwent Organizacji Komba-
tanckich. 

– Kiedy wczoraj w nocy 
wszedłem na stronę interne-
tową i przeczytałem informa-
cję o decyzji Rady Miejskiej, 
byłem naprawdę zaskoczony 
– przyznał Zenon Odya. – Na 
początku mojej pracy samo-
rządowej otrzymałem od ko-
goś życzenia, które brzmiały 
mniej więcej w ten sposób: „od-
daj swoje serce i swój rozum, 
oddaj wiedzę i umiejętności, 

oddaj siebie samego tym, do których 
Bóg cię posłał”. Starałem się bardziej 
lub mniej umiejętnie wprowadzać te 
słowa w życie. Dzisiaj, gdy otrzyma-
łem to wyróżnienie, wiem, że była 
to dobra droga. Chciałbym ten tytuł 
zadedykować tym wszystkim, dzięki 
którym go otrzymałem – tym, którzy 
20 lat temu rozpoczynali ze mną pra-
cę w samorządzie i tym, z którymi ją 
niedawno zakończyłem.

Tytuł Tczewianina Roku 2010 
otrzymał ks. Jan Buk, proboszcz 
parafi i pw. Św. Franciszka z Asyżu – 
„za wspólną z innymi organizacjami 
pozarządowymi integrację środowisk 
naszego miasta w zakresie rozwoju 
ekologii, w tym za zorganizowanie 
po raz pierwszy Pikniku Ekologicz-
nego na Osiedlu Górki oraz krzewie-
nie kultury ekologicznej, lansowanie 
kultury zdrowego stylu życia, a tak-
że za wspieranie inicjatyw ekologicz-
nych w środowisku lokalnym. 

Podczas uroczystej sesji wręczo-
no również „Pierścienie Mechtyldy” 
– wyróżnienia Kociewskiego Kan-
toru Edytorskiego, sekcji wydawni-
czej Miejskiej Biblioteki Publicznej. 
Otrzymali je: Mirosława Mőller – 
za działalność edukacyjną na rzecz 
Kociewia, Ewa Grętkiewicz – za 
dokonania literackie, zaś Wiesław 
Brzoskowski i Krzysztof Kowal-
kowski za publicystykę.

Zwieńczeniem wieczoru było ora-
torium „Tczew oczami muz” przygo-
towane specjalnie na zakończenie 
Roku Jubileuszowego.

M.M.

Prezydent Zenon Odya otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Tczewa

Ks. Jan Buk – Tczewianin Roku 2010
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Polska – Ojczyzna 
i patriotyzm wg Jana Pawła II
Patriotyzm Jana Pawła II wyrażał się 
w miłości do Polski – Ojczyzny. Była to 
miłość prawdziwa, wielka, ofiarna, wier-
na; miłość, która wypowiadała sie w czy-
nach. „Bo ja pragnę dla mojego narodu 
przyszłości, wspaniałej przyszłości”. To 
wyznanie papieża usłyszeliśmy w Kali-
szu, 4 czerwca 1997 r.

Jan Paweł II, przypomniał nam że 
słowo Polska nas wszystkich określa, 
zobowiązuje, ale i kosztuje, stanowi war-
tość. Mówił: „Nie pragnijmy takiej Polski, 
która by nas nic nie kosztowała”.

(…) Znamienne są słowa kilkakrot-
nie powtarzane przez Jana Pawła II, 
szczególnie do młodych o stawianiu so-
bie wymagań. Nie tylko wtedy, gdy inni 
od nas tego wymagają, lecz szczególnie 
wtedy, gdy wymagań nikt nie stawia. 
Bo od naszej aktywnej postawy zależeć 
będzie Polska. „Nasze być i nasze mieć”. 
Papież łączy dwa tematy: moralność 
i patriotyzm. Wskazując na bohaterską 
postawę Majora Henryka Sucharskiego 
na Westerplatte odwołuje się do sumień 
młodych ludzi. Tak jak polscy żołnierze 
trwali do końca na stanowiskach, tak 
my winniśmy trwać przy wartościach, od 
których „nie można zdezerterować”. 

Jan Paweł II nie bał się, również 
mocnych słów kierowanych do tych, któ-
rzy krzywdzą słabszych, krzywdząc tym 
samym Polskę. W sposób szczególny mo-
żemy tu nawiązać do sytuacji stanu wo-
jennego, którego wprowadzenie Papież 
bardzo boleśnie przeżył. Ten gwałt zadany 
Polsce skomentował 17 czerwca 1983 r.
 w Belwederze podczas spotkania z ów-
czesnymi władzami państwa polskiego. 

(…) Myślę, że obecnie – w dobie ot-
wartych granic i wielkiej migracji ludzi 
– Jan Paweł II jest dla nas najlepszym 
przykładem, jak trzeba pracować dla 
kraju by słowo „Polak” budziło życzliwość 
i szacunek na świecie, a w kraju dawało 
poczucie tego co wartościowe, co jakościo-
wo najlepsze, ożywione myślą i sercem.

Ojciec Święty swoją postawą mówił 
nam jeszcze jedno, że o Polskę trzeba 
dbać. Dbajmy więc o naszą Ojczyznę 
mając na uwadze słowa Jana Pawła II, 
który powiedział: „Stając się członkiem 
Wspólnoty Europejskiej Polska nie może 
stracić niczego ze swoich dóbr material-
nych i duchowych, których za cenę krwi 
broniły pokolenia naszych przodków”. Ta 
obrona dóbr materialnych i duchowych 
i ich pomnożenie, bo po to weszliśmy do 
struktur Unii Europejskiej, jest wielkim 
historycznym zadaniem stojącym dziś 
przed Polakami. Jeżeli patriotyzm polski 
ma w tej obronie i pomnażaniu naszych 
dóbr odegrać ważną rolę, to trzeba go 
umacniać.

Prawdziwa miłość Ojczyzny zobowią-
zuje nas do zachowania wszędzie honoru 
i godności Polaka. Uczy nas tego Jan Pa-
weł II kiedy mówi: „Być Polakiem, to nie-
łatwe, ale warto”. Bądźmy więc Polakami 
takimi o których mówi nasz wielki rodak 
Jan Paweł II, zawsze i wszędzie, również 
dziś w jednoczącej się Europie. 

Kazimierz Ickiewicz
(fragmenty wystąpienia)

Wystąpili soliści: Danuta Błażejczyk, 
Robert Kudelski, Jacek Zieliński znany 
z zespołu Skaldowie, Agnieszka Babicz, 
Ludmiła Małecka, Joachim Perlik oraz 
Przemysław Grudziński. Orkiestrą 
dyrygował Tadeusz Żmijewski. W roli 
muz wystąpiły uczennice Zespołu Szkół 
Budowlanych i Odzieżowych z Tczewie 
oraz studentki Wyższej Szkoły Huma-
nistycznej w Gdańsku. Muzykę do ora-
torium skomponował Artur Grudziński, 
a autorami tekstów są Andrzej Jędrasik 
i Artur Grudziński. Imprezę poprowa-
dził Ludwik Kiedrowski. 

Dwa razy – to za mało

ORATORIUM „TCZEW OCZAMI MUZ” 

Robert Kudelski i Agnieszka Babicz

Połączone tczewskie chóry

Soliści oraz połączone chóry – młodzieżowy „Juventus” i męski 
„Echo” wystąpiły w oratorium „Tczew oczami muz” przygotowa-
nym specjalnie na zakończenie jubileuszu 750-lecia nadania Tcze-
wowi praw miejskich. Spektakl wystawiono dwukrotnie – 30 stycz-
nia w Dniu Tczewa. 

Artyści otrzymali ogromne brawa. 
Jak stwierdzili tczewianie obecni na 
spektaklu, dwukrotny występ to zdecy-
dowanie to za mało. Być może więć bę-
dzie okazja zobaczyć i usłyszeć oratorium 
ponownie, np. latem w amfi teatrze…

Oratorium przygotowane zostało 
na zlecenie Urzędu Miejskiego w Tcze-
wie, który był głównym organizatorem, 
spektaklu. Przedsięwzięcie wsparło or-
ganizacyjnie Centrum Kultury i Sztuki, 
a fi nansowo lub rzeczowo ZEC, ZWiK, 
ZUOS, Hotel Carina.

M.M.
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Uroczystość wręczenia nagród i sty-
pendiów odbyła się 28 stycznia w ma-
gistracie. 

– Aby otrzymać wyróżnienie trzeba 
osiągnąć sukces w sportowej imprezie 
rangi co najmniej mistrzostw Polski – 
powiedział Zenon Drewa, wiceprezy-
dent Tczewa. – Otrzymaliśmy bardzo 
dużo wniosków. O tym, komu przyznać 
nagrody i stypendia sportowe decy-
dowała komisja specjalnie powołana 
przez prezydenta miasta. Ze względów 
regulaminowych nie mogliśmy wziąć 
pod uwagę tych zawodników, którzy 
startują w imprezach nie zaliczonych 
do dyscyplin olimpijskich. Myślę, że w 
kolejnym roku warto pomyśleć o zmia-
nie tego regulaminu, aby im również 
umożliwić zdobycie nagrody.

Wśród nagrodzonych jest m.in. 
uczestnik najważniejszych dla każ-
dego sportowca zawodów. Bobsleista 
Michał Zblewski brał udział w XXI 
Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w 
Vancouver w 2010 r. Tczewianin tre-
nuje obecnie w KS Śnieżka Karpacz.

Wysokość nagród i stypendiów zosta-
ła zróżnicowana w zależności od wyników 
sportowych. Nagrody są jednorazowe 
i sięgają od 300 do 1000 zł, zaś stypendia 
przyznano na 12 miesięcy i wynoszą one 
od 300 do 1500 zł miesięcznie.

Samorząd wyróżnił sportowców i trenerów

NAGRODY I STYPENDIA DLA NAJLEPSZYCH
Samorząd miasta nagrodził najlepszych tczewskich sportowców i trenerów za osiągnięcia w minio-
nym roku. Nagrody prezydenta otrzymały 52 osoby – przeznaczono na nie łącznie 25 tys. zł, zaś stypen-
dia – 5 osób – łącznie 39,6 tys. zł. Wśród wyróżnionych jest aż 35 zawodników MKS Sambor.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn wręczył nagrody piłkarkom ręcznym 
MKS Sambor (od lewej Katarzyna Piotrowska, Justyna Szlija i Izabela Marcińska)

NAGRODY OTRZYMALI: 
KAMIL GAJEWSKI – tenis 
(Sopocki Klub Tenisowy)
DANIELA KAMIŃSKA – triathlon, duathlon, 
aquathlon, pływanie (MKS Sambor)
PAULINA BRZOSTEK – wioślarstwo 
(KKS Unia)
MARIUSZ GRUBICH – wioślarstwo 
(KKS Unia) – trener
TADEUSZ GALIŃSKI – lekkoatletyka 
(MKS Sambor) – trener
MONIKA ZIELIŃSKA – piłka ręczna 
(MKS Sambor)
NATALIA WIĄCEK – piłka ręczna 
(MKS Sambor)
MAGDA KRAJEWSKA – piłka ręczna 
(MKS Sambor)
MAGDALENA URBAŃSKA  – piłka ręczna 
(MKS Sambor)
MARTA TOMCZYK – piłka ręczna 
(MKS Sambor)
MAŁGORZATA SZLIJA – piłka ręczna 
(MKS Sambor)
IZABELA MARCIŃSKA – piłka ręczna 
(MKS Sambor)
KATARZYNA SZLIJA – piłka ręczna 
(MKS Sambor)
JUSTYNA SZLIJA – piłka ręczna 
(MKS Sambor)
PAULINA MALINOWSKA – piłka ręczna 
(MKS Sambor)
KATARZYNA PIOTROWSKA – piłka ręczna 
(MKS Sambor)
ROBERT KARNOWSKI – piłka ręczna 
(MKS Sambor) – trener
TOMASZ ŚMIEŁOWSKI – piłka ręczna 
(MKS Sambor)
Mateusz Myszka – piłka ręczna 

– Mam nadzieję, że te wyróżnienia 
zdopingują was do jeszcze lepszej pra-
cy, która zaowocuje kolejnymi sukce-
sami sportowymi – powiedział Z. Dre-

wa. – Zapewniam, że jeśli powtórzycie 
ubiegłoroczne osiągnięcia lub je popra-
wicie, spotkamy się za rok.

M.M.

(MKS Sambor)
MIKOŁAJ TORBICKI – piłka ręczna 
(MKS Sambor)
PAWEŁ RÓŻYCKI – piłka ręczna 
(MKS Sambor)
FILIP SROKA – piłka ręczna (MKS Sambor)
MATEUSZ BLESZYK – piłka ręczna 
(MKS Sambor)
MICHAŁ CHYŁA – piłka ręczna 
(MKS Sambor)
KRZYSZTOF CZARNECKI – piłka ręczna 
(MKS Sambor)
PAWEŁ DYSZER – piłka ręczna 
(MKS Sambor)
MIKOŁAJ ŁASKARZEWSKI – piłka ręczna 
(MKS Sambor)
ADAM SZRAMKE – piłka ręczna 
(MKS Sambor)
MACIEJ ŚMIAŁEK – piłka ręczna 
(MKS Sambor)
SŁAWOMIR GDANIEC – pływanie, pięciobój 
nowoczesny (MKS Sambor) – trener
PIOTR MAZIEWSKI – pływanie, triatlon 
(MKS Sambor) – trener
URSZULA KUNCEWICZ – rzut oszczepem 
(SKLA Sopot)
KATARZYNA KARNOWSKA – lekkoatletyka 
(UKS Skoczek) – trener
MARCELINA FORDUŃSKA – lekkoatletyka 
(UKS Skoczek)
OLIWIA FERGON – lekkoatletyka 
(UKS Skoczek)
JULIA BELING – lekkoatletyka 
(UKS Skoczek)
ESTERA JUSTKA – lekkoatletyka 
(UKS Skoczek)
HONORATA NARLOCH – lekkoatletyka 
(UKS Skoczek)

MAGDALENA KORDOWSKA – lekkoatle-
tyka (UKS Skoczek)
WIKTORIA ANDRZEJEWSKA – lekkoat-
letyka (UKS Skoczek)
EDYTA NOBIS – lekkoatletyka 
(UKS Skoczek) – trenerka
PATRYCJA WSZOŁEK – piłka ręczna 
(MKS Sambor)
PATRYCJA ORZŁOWSKA – piłka ręczna 
(MKS Sambor)
KAJA NOWAKOWSKA – piłka ręczna 
(MKS Sambor)
ARTUR WIERZBICKI – piłka ręczna 
(MKS Sambor) – trener
PATRYK DYLLER – boks (KS Wisła)
RYSZARD KRUŻA – boks (KS Wisła) – trener
MICHAŁ ZBLEWSKI – bobsleje 
(KS Śnieżka Karpacz)
ŁUKASZ JURGA – skok o tyczce 
(KS AZS AWFiS Gdańsk)
ALEKSANDRA OSTRUSZKA – koszykówka 
(UKS „Piątka”)
DAMIAN BEDNARSKI – koszykówka 
(UKS „Piątka”) – trener
EDMUND ANTCZAK – lekkoatletyka 
(KL Lechia Gdańsk) – trener

STYPENDIA OTRZYMALI:
ROKSANA KARPIŃSKA – wioślarstwo 
(KKS Unia)
SARA WOJCIECHOWSKA – wioślarstwo 
(KKS Unia)
ANNA RZEPCZYK – lekkoatletyka 
(MKS Sambor)
KRZYSZTOF UWIJAŁA – lekkoatletyka 
(MKS Sambor)
LUCYNA BORKOWSKA – pływanie, pię-
ciobój nowoczesny (MKS Sambor)
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Nagroda „Kociewskiego Pióra” przy-
znawana jest przez Towarzystwo 
Społeczno-Kulturalne im. Małgorza-
ty Hillar od 2005 r. Z założenia otrzy-
mują ją twórcy z Kociewia, działający 
na teranie Kociewia i dla Kociewia. 
Inicjatorem nagrody był nieżyjący już 
Michał Spankowski. Co roku, z prze-
rwą w roku 2009, odbywa się uroczy-
sta gala, podczas której nagradzani są 
ludzie pióra, kultury, dziennikarze, 
publicyści oraz animatorzy kultury 
w kategoriach: literatura, publicysty-
ka, oraz animacja kultury.

W tym roku napłynęło 15 wnio-
sków o przyznanie nagrody od różnych 

„Kociewskie Pióra” dla Haliny Rudko 
i Stanisława Zaczyńskiego 

 „Teki Kociewskie” 
po raz czwarty

Ukazał się czwarty zeszyt „Tek Kociew-
skich” – czasopisma społeczno-kultural-
nego wydawanego przez Oddział Kociew-
ski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 
w Tczewie. Publikacja zawiera materiały 
posesyjne z IV Nadwiślańskich Spotkań 
Regionalnych. Poza tradycyjnymi trze-
ma działami dotyczącymi problematyki 
społeczno-kulturalnej, historycznej oraz 
funkcjonowania Zrzeszenia na Kocie-
wiu, dołączony został „Śpiewnik na ko-
ciewsko-kaszubska nutę”.

Wśród zamieszczonych artykułów 
znajduje się relacja z VIII Pomorskiego 
Zlotu Przewodników, podsumowanie IV 
Kongresu Kociewskiego, refl eksje doty-
czące 20. rocznicy funkcjonowania samo-
rządów lokalnych w Polsce. Publikacja 
przypomina o strajkach w tczewskim 
„Polmo” w 1980 r., są też ciekawe relacje 
źródłowe z okresu powrotu Tczewa do 
Macierzy w 1920 r.

Publikacja powstała pod redakcją 
Krzysztofa Kordy i Michała Kargula. 
Przygotowano ja przy wsparciu samo-
rządu miasta Tczewa, Związku Miast 
Nadwiślańskich oraz Zarządu Głównego 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. 

Czasopismo dostępne jest m.in. na 
stronie internetowej zrzeszenia: www.
kaszubi.pl/o/tczew.

 Tczewianin we władzach 
ZKP

Tczewianin Krzysztof Korda wszedł 
w skład najwyższych władz Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego. Od niedaw-
na, decyzją Rady Nadzorczej ZKP, peł-
ni funkcję wiceprezesa tej organizacji. 
Jest jednocześnie pierwszą w 55-letniej 
historii zrzeszenia osobą na tak wy-
sokim stanowisku odpowiedzialną za 
sprawy Kociewia. Dodajmy, że preze-
sem zrzeszenia jest Łukasz Grzędzicki, 
obecnie również mieszkaniec Tczewa.

Krzysztof Korda już drugą kaden-
cję jest radnym Rady Miejskiej w Tcze-
wie. Z wykształcenia jest historykiem, 
pracuje w Europejskim Centrum Soli-
darności. 

Tczewianie: fotograf Stanisław Zaczyński i Halina Rudko, redaktor na-
czelna „Kociewskiego Magazynu Regionalnego” otrzymali nagrodę „Ko-
ciewskie Pióro” za 2010 rok. Ponadto wyróżnienie przyznano sześciu 
osobom z powiatu tczewskiego i starogardzkiego. Uroczystość wręczenia 
nagród odbyła się 2 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury w Zblewie. 

stowarzyszeń i instytucji z całego Ko-
ciewia. Decyzją Kapituły „Kociewskie-
go Pióra”, której przewodniczył prof. 
Tadeusz Linkner, podczas tegorocznej 
gali wyróżnienia otrzymali:
–  Hubert Pobłocki – za całokształt 

pracy twórczej 
W KATEGORII PUBLICYSTYKA:
–  ks. prałat Zenon Górecki
–  Bogdan Wiśniewski
–  Stanisław Zaczyński
W KATEGORII LITERATURA:
– Edmund Zieliński
W KATEGORII ANIMACJA KULTURY:
–  Zespół rodzinny Familia HP 
 ze Starogardu Gd.

– Halina Rudko (w jej 
imieniu nagrodę ode-
brał Józef Ziółkowski)
– Kociewski Zespół 
„Burczybas” z Gniewa.

Laureaci tradycyjnie 
otrzymali statuetkę „Ko-
ciewskie Pióro” wykona-
ną w pracowni artysty 
rzeźbiarza z Wirt, Ber-
narda Ossowskiego.

Do tej pory przyzna-
no 53 statuetki (łącznie 
z tymi za 2010 r.)

Galę uświetnił wy-
stęp nagrodzonych ze-
społów – „Burczybas” 
oraz „Familia HP”.

M.M.

Stanisław Zaczyński odbiera nagrodę i gratulacje od starosty tczewskiego 
J. Puczyńskiego i prof. T. Linknera

Zespół „Burczybas” z Gniewa

KRÓTKO
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Tczewskie szkoły podstawowe i gimnazja już rozpoczynają zapisy uczniów na kolejny rok szkolny. 
Wiele z nich, aby przybliżyć uczniom i rodzicom swoją ofertę, organizuje dni otwarte. To okazja, 
aby zobaczyć szkolne pomieszczenia, sprawdzić, w jakich warunkach pracują uczniowie i z jakich 
zajęć dodatkowych mogą skorzystać. To także możliwość poznania nauczycieli. Poniżej prezentu-
jemy „w pigułce” ofertę szkół podstawowych i gimnazjalnych naszego miasta.

Porównaj ofertę tczewskich placówek oświatowych

WYBIERAMY SZKOŁĘ DLA DZIECKA 

SPORTOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 
IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE

ul. Gdańska 2
tel. (58) 777-28-88, fax 777-29-81
www.ssp2.tczew.pl, 
ssp2tczew2@wp.pl
dyrektor: Jarosław Bartoszewski

 liczba uczniów: 529 i 41 kl. „0” 
 liczba oddziałów: 24 i 2 oddz. kl. „0”
 klasy profi lowane: klasy sporto-

we o profi lu pływanie, klasy uspor-
towione o profi lu piłka ręczna, klasy 
integracyjne na każdym poziomie 
kształcenia począwszy od kl. „0”,

 zajęcia pozalekcyjne
• I-III – zajęcia czytelnicze 
 z elementami biblioterapii, 
 koło teatralne,
• IV-VI – koło przyrodnicze, koło 

matematyczne, koło polonistycz-
ne, koło muzyczne.

 średni wynik testu 6-klasi-
stów w 2010 r.: 23,92* 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 
IM. ADAMA MICKIEWICZA

ul. Obr. Westerplatte 18
tel./fax (58) 531-35-27
www.sp5tczew.republika.pl, 
sekretariat.sp5@wp.pl
dyrektor: Gabriela Makać

 liczba uczniów: 342 i 53 kl. „0”, 
w tym 25 dzieci w grupie 5-latków

 liczba oddziałów: 15 oddz., 
 2 oddz. kl. „0”, 1 oddz. 5-latków

 klasy profi lowane: klasy uspor-
towione o profi lu koszykówka 

 zajęcia pozalekcyjne:
• I-III – koło taneczne, koło arty-

styczne, koło teatralne,
• IV-VI – zajęcia wyrównawcze 

z matematyki, zajęcia wyrów-
nawcze z języka polskiego, koło 
plastyczne, koło matematyczne, 
chór, zajęcia z bezpieczeństwa  
ruchu drogowego, koło teatral-
ne, koło języka angielskiego.

 średnie wyniki testu 6-klasi-
stów w 2010 r.: 24,78*

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 
IM. STANISŁAWA STASZICA

ul. Stoczniowców 15A
tel. (58) 531-35-06, 530-06-70, 
fax 530-06-71

SZKOŁY PODSTAWOWE
www.sp7.tcz.pl, sp7tczew@tcz.pl
dyrektor: Jan Kur

 liczba uczniów: 245 i 22 kl. „0” 
 liczba oddziałów: 12 oddz. 

 i 1 oddz. kl. „0”
 zajęcia pozalekcyjne:

• I-III – zajęcia wyrównawcze, 
kółko ekologiczne,

• IV-VI – chór, koło pedagogiczne, 
koło języka niemieckiego, koło 
ekologiczne, gimnastyka ko-
rekcyjna, koło komunikacyjne, 
koło redakcyjne, język angielski 
dodatkowy.

 średni wynik testu 6-klasi-
stów w 2010 r.: 22,45*

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 
IM. ŚW. WOJCIECHA

ul. Armii Krajowej 70
tel. (58) 531-65-19, fax 530-01-18
www.sp8tczew.neostrada.pl, 
sp8.tczew@interia.pl
dyrektor: Barbara Matysiak

 liczba uczniów: 257 i 49 kl. „0” 
 liczba oddziałów: 11 oddz. i 2 

oddz. kl. „0”
 zajęcia pozalekcyjne:

• I-III – zajęcia wyrównawcze, 
rytmika, koło komputerowe, 
koło j. niemieckiego,

• IV-VI – koło komputerowe, koło 
języka niemieckiego, zajęcia wy-
równawcze z j. polskiego, zajęcia 
wyrównawcze z matematyki, 
rewalidacja.

 średni wynik testu 6-klasi-
stów w 2010 r.: 23,75*

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 
IM. PŁK STANISŁAWA DĄBKA

ul. Konopnickiej 11
tel. (58) 531-17-07, 532-06-92, 
fax 530-17-07
www.sp10tczew.pl, 
sp10tczew@wp.pl
dyrektor: Wojciech Borzyszkowski

 liczba uczniów: 656 i 68 kl. „0” 
 liczba oddziałów: 30 oddz. i 3 

oddz. kl. „0”
 klasy profi lowane: klasy spor-

towe o profi lu lekkoatletyka, 
klasy integracyjne na każdym 
poziomie kształcenia począwszy 
od kl. „0”, klasy o poszerzonym 
programie nauczania jęz. nie-

mieckiego (IV-VI)
 zajęcia pozalekcyjne: 

• I-III – zajęcia komputerowe 
– klasy III, koło języka angiel-
skiego klasy III,

• IV-VI – koło języka angielskiego, 
chór szkolny „Carpe Diem”

 średni wynik testu 6-klasi-
stów w 2010 r.: 26,71

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 
IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

ul. Saperska 12
tel./fax (58) 531-59-52
www.sp11tczew.webpark.pl, 
sp11tczew@wp.pl
dyrektor: Marek Trzciński

 liczba uczniów: 776 i 41 kl. „0” 
 liczba oddziałów: 30 oddz.  i 2 

oddz. kl. „0”
 klasy profi lowane: klasy uspor-

towione o profi lu lekkoatletyka
 zajęcia pozalekcyjne:

• I-III – koło redakcyjne, koło teatral-
ne, koło plastyczne, koło taneczne, 
koło sportowe dla klas III,

• IV-VI – koło języka angielskie-
go, zespół instrumentalny, koło 
matematyczne, koło historycz-
ne, koło przyrodnicze, koło infor-
matyczne, koło polonistyczne, 
zajęcia sportowe, koło redakcyj-
ne, zajęcia szachowe.

 średni wynik testu 6-klasi-
stów w 2010 r.: 27,07*

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 
IM. BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO

ul. Topolowa 23
tel. (58) 531-60-70, 532-63-81, 
fax 531-60-70
www.sp12tczew.hg.pl, 
secretariat@sp12tczew.hg.pl
dyrektor: Eugeniusz Kwiatkowski

 liczba uczniów: 961 i 74 kl. „0” 
 liczba oddziałów: 38 oddz.  

 i 3 oddz. kl. „0”
 klasy profi lowane: klasy spor-

towe o profi lu piłka ręczna
 zajęcia pozalekcyjne:

• I-III – koło informatyczne, koło 
plastyczne, koło matematyczne, 
koło polonistyczne, koło teatral-
ne, koło taneczne, koło przyrod-
niczo-ekologiczne, mały chór, 
koło sportowe, rewalidacja,
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• IV-VI – zajęcia wyrównawcze 
j.polskiego, j.polski w kl. VI 

 w wymiarze 0,5 godz. na oddział 
(doskonalenie umiejętności 
pisania), zajęcia wyrównawcze 
z j. angielskiego, zajęcia wy-
równawcze z matematyki, koło 
polonistyczne, koło j. angiel-
skiego, koło matematyczne, koło 
informatyczne, decopage, koło 
teatralne, kabaret, koło pla-
styczne, chór, aerobik, zajęcia 
sportowe – basen, rewalidacja.

 średni wynik testu 6-klasi-
stów w 2010 r.: 28,52* 

* Maksymalny wynik testu to 40 pkt., 
średnia w woj. pomorskim: 24,13 pkt., 
w powiecie tczewskim: 24,05 pkt.

GIMNAZJUM NR 1
IM. GEN. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO

ul. Czyżykowska 69
tel./fax (58) 531-71-63
www.gim1.tczew.prv.pl, 
gim1.tczew@wp.pl
dyrektor: Tadeusz Dzwonkowski

 liczba uczniów: 690 
 liczba oddziałów: 27 
 klasy profi lowane: klasy uspor-

towione o profi lu piłka nożna, klasy 
z rozszerzonym j. angielskim, klasy 
z rozszerzonym j. niemieckim,

 zajęcia pozalekcyjne: koło 
chemiczne, koło biologiczne, koło 
teatralne, chór szkolny, koło j. 
angielskiego, koło j. niemieckie-
go, koło plastyczne, SKS.

 średni wynik egzaminu 
 3-klasistów w 2010 r.*: 
 część humanistyczna: 30,80
 część matematyczna-przyrodni-

cza: 24,78
 część językowa (j. angielski): 37,08
 część językowa (j. niemiecki): 32,59

GIMNAZJUM NR 2 
IM. MJRA HENRYKA SUCHARSKIEGO

ul. Południowa 6
tel. (58) 531-50-19, 530-27-31, 
fax 531-50-19
www.gim2tczew.com, 
list@gim2tczew.com
dyrektor: Piotr Przybylak

 liczba uczniów: 314 
 liczba oddziałów: 14 oddz.
 klasy profi lowane: klasy spor-

towe o profi lu pływanie, klasy 
usportowione o profi lu koszykówka

 zajęcia pozalekcyjne: koło piłki 
koszykowej chłopców

 średni wynik egzaminu 
 3-klasistów w 2010 r.*  
 część humanistyczna: 21,21 
 (bez OHP 24,2)
 część matematyczna-przyrodni-

cza: 15,65 (bez OHP 17,2)
 część językowa (j. angielski): 

SZKOŁY GIMNAZJALNE
21,96 (bez OHP 23,00)

 część językowa (j. niemiecki): 20,93

GIMNAZJUM NR 3 
IM. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 
ul. Władysława Jagiełły 8
tel. (58) 532-60-28, 530-27-31, 
fax 532-60-28
www.gim3tczew.neostrada.pl, 
gim3tczew@neostrada.pl
dyrektor: Tomasz Szulc

 liczba uczniów: 735 
 liczba oddziałów: 30 
 klasy profi lowane: klasy spor-

towe o profi lu piłka ręczna, klasy 
usportowione o profi lu lekkoatle-
tyka, klasy integracyjne, klasy z 
rozszerzonym językiem angielskim

 zajęcia pozalekcyjne: godziny 
dyrektorskie przeznacza się na 
realizację zajęć edukacyjnych 

 średni wynik egzaminu 
 3-klasistów w 2010 r.*  
 część humanistyczna: 29,70
 część matematyczna-przyrodni-

cza: 26,06
 część językowa (j. angielski): 31,59
 część językowa (j. niemiecki): 30,51

GIMNAZJUM KATOLICKIE 
IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ

ul. Wodna 6
tel./fax (58) 531-36-09
www.katolik.tczew.pl, 
k.tczew@gmail.com
dyrektor: ks. Krzysztof Niemczyk

 liczba uczniów: 253 
 liczba oddziałów: 10 
 zajęcia pozalekcyjne: warszta-

ty – historii i wiedzy o regionie, 
przyrodnicze, robotyki i ICT, 
matematyczno-fi zyczne, rozwoju 
osobistego, przedsiębiorczości, 
wiedzy fi lozofi cznej, teatralne, re-
cytatorskie, językowe (hiszpański, 
angielski), fotografi czne, dzienni-
karskie, zespół wokalno-instru-
mentalny, tańca towarzyskiego, 

zajęcia sportowe (koszykówka, 
siatkówka, piłka nożna, basen).

 średni wynik egzaminu 
 3-klasistów w 2010 r.*  
 część humanistyczna: 37,75
 część matematyczna-przyrodni-

cza: 33,48
 część językowa (j. angielski): 40,17
 część językowa (j. niemiecki): 41,50

* Maksymalny wynik testów gim-
nazjalnych to 50 pkt., średnia w woj. 
pomorskim: 29,17 pkt. w części huma-
nistycznej i 23,75 pkt. w części matema-
tyczno-przyrodniczej, część językowa: 
język angielski 30,19, język niemiecki 
27,88; w powiecie tczewskim średnia to: 
27,64 pkt. w części humanistycznej 
i 22,33 pkt. w części matematyczno-
przyrodniczej, część językowa: język 
angielski 29,40, język niemiecki 26,68.
Powyższe dane dotyczą roku szkol-
nego 2010/2011.

WIĘCEJ ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

Od 1 września 2009 r. weszły w życie 
zmiany bardzo istotne dla organiza-
cji pracy szkół. Zgodnie ze zmianami 
wprowadzonymi w art. 42 Karty Na-
uczyciela przez ustawę z dnia 21 listo-
pada 2008 r. o zmianie ustawy – Kar-
ta Nauczyciela (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, 
poz. 1) nauczyciele maja obowiązek, 
oprócz realizowania swojego pensum, 
przeprowadzić w ramach czasu pracy 
w roku szkolnym 2010/2011 2 godziny 
tygodniowo zajęć opieki świetlicowej 
lub innych zajęć z uczniami, w tym 
zajęć opiekuńczych i wychowawczych 
uwzględniających potrzeby i zaintere-
sowania uczniów. 

W ramach „godzin kartowych” 
w szkołach realizowane są różno-
rodne zajęcia np. zajęcia kulinarne, 
moje hobby – konie, zabawy i gry w 
języku angielskim, koło fotograficz-
ne, koło filmowe i wiele innych.
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W wyniku wyborów członkami Młodzieżowej Rady Miasta zostali:
1. Filip Lubiszewski Gimnazjum 1
2. Agata Wasielewska Gimnazjum 1
3. Magdalena Krause Gimnazjum 2
4. Eliza Bednarska Gimnazjum 2
5. Aleksandra Skibrowska Gimnazjum 3
6. Patrycja Wojtaś Gimnazjum 3
7. Kinga Walter Gimnazjum Katolickie
8. Dominika Jakubowska Gimnazjum Katolickie
9. Agnieszka Czyżewska I Liceum Ogólnokształcące

10. Adam Ćwiek I Liceum Ogólnokształcące
11. Paweł Lisowski II Liceum Ogólnokształcące
12. Paulina Ceglecka II Liceum Ogólnokształcące
13. Dominika Bliźniuk Liceum Katolickie
14. Mariusz Wiese Liceum Katolickie
15. Tomasz Adrian Zespół Szkół Ekonomicznych
16. Michał Brzóskowski Zespół Szkół Ekonomicznych
17. Kinga Stachurska Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych
18. Adrian Galikowski Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych
19. Miłosz Gdaniec Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich
20. Klaudia Bakuła Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich 
21. Szymon Rembisz Zespół Szkół Technicznych
22. Mateusz Gackowski Zespół Szkół Technicznych
23. Kamil Kiliński Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
24. Karolina Kornas Związek Harcerstwa Polskiego
25. Małgorzata Jędrzejewska Związek Harcerstwa Polskiego

Wybrano 25 radnych

Młodzieżowa Rada Miasta rozpoczęła nową kadencję

Adrian Galikowski, przewodniczący MRM z radnym Romanem Kucharskim

Ukonstytuowała się Młodzieżowa Rada Miasta kadencji 2010-2012. W jej skład 
wchodzi 25 przedstawicieli tczewskich szkół gimnazjalnych i średnich oraz 
Związku Harcerstwa Polskiego i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego. Przewodniczącym MRM wybrano Adriana Galikowskiego, ucznia Ze-
społu Szkól Budowlanych i Odzieżowych.

Z Centrum Edukacji Dorosłych nie 
wytypowano kandydatów do Młodzieżo-
wej Rady Miasta Tczewa, a ze Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wyty-
powano tylko jednego przedstawiciela.

Podczas pierwszej sesji wybrano 
prezydium Młodzieżowej Rady Miasta 
Tczewa. Przewodniczącym został Adrian 
Galikowski, jego zastępcą – Paulina Ce-
glecka, sekretarzem – Klaudia Bakuła, 

pozostali członkowie prezydium to Domi-
nika Jakubowska i Miłosz Gdaniec. 

Nowo wybrani radni złożyli ślubowa-
nie i otrzymali legitymacje.

Przedstawicielem MRM do Rady Stra-
tegii Rozwoju Tczewa jest nadal Karolina 
Chamska uczennica I LO – członek mło-
dzieżowego samorządu ubiegłej kadencji. 

M.M.

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta 
przeprowadzono jeszcze w listopadzie 
ubiegłego roku. Uprawnionych do gło-

sowania było 4876 osób, z czego 3987 
uczestniczyło w wyborach. Oddano 3732 
ważne głosy.

NABÓR DO SZKÓŁ

Informujemy rodziców zamiesz-
kałych na terenie Gminy Miejskiej 
Tczew, że zgodnie z obowiązującym 
prawem oświatowym od 1 września 
2011 r. wszystkie 5-latki będą objęte 
obowiązkowym rocznym przygoto-
waniem przedszkolnym. W związku 
z tym rodzice dzieci rocznika 2006 
proszeni są o zgłaszanie się do szkół 
bądź przedszkoli w celu zapisania 
dziecka do oddziałów przedszkolnych. 
Nie obowiązuje rejonizacja. 

Rok szkolny 2011/12 jest rokiem, 
w którym 6-latek tj. dziecko urodzone 
w 2005 r. ma dwie możliwości:
– odbycia obowiązkowego roczne-

go wychowania przedszkolne-
go w przedszkolu lub oddziale 
przedszkolnym zorganizowanym 
w szkole podstawowej 

–  rozpoczęcia obowiązku szkol-
nego w I klasie szkoły pod-
stawowej, na wniosek rodzica 
po wcześniejszym uczęszczaniu 
do przedszkola lub do oddziału 
przedszkolnego funkcjonującego 
w szkole podstawowej. 
Wstępne zapisy do oddziałów 

przedszkolnych w szkołach rozpo-
częły się, w związku z czym prosi-
my o dopełnienie obowiązku rodzi-
ca zgłoszenia dziecka do placówki 
oświatowej. 

Prosimy o zgłaszanie się do szkół 
w terminie do dnia 15 marca br. 

Jednocześnie informujemy, że 
nabór do przedszkoli publicznych 
i niepublicznych na terenie Gminy 
Miejskiej Tczew odbędzie się w mie-
siącu marcu.

NABÓR DO PRZEDSZKOLI

Harmonogram prac związanych z na-
borem dzieci do przedszkoli publicz-
nych i niepublicznych na rok szkolny 
2011/2012.

Dzieci przyjmowane są zgodnie 
z ustawą o systemie oświaty w wie-
ku od 3 do 6 lat. Rekrutacja odbywa 
się co roku w oparciu o zasadę po-
wszechnej dostępności.

1. 1.03.2011 r. – 31.03.2011 r. 
– wydawanie i przyjmowanie kart 
zgłoszenia dziecka do przedszkola 
we wszystkich placówkach.

Rodzice, którym została przy-
znana I grupa inwalidztwa powinni 
potwierdzić ten fakt stosownymi za-
świadczeniami.

Rodzice samotnie wychowują-
cy dzieci powinni złożyć stosowne 
oświadczenie. 

2. Ostatni dzień roboczy kwietnia 
(tj. 29 kwietnia 2011 r.) – dzień, w któ-
rym na tablicach ogłoszeń w poszcze-
gólnych przedszkolach będą wywie-
szone imienne listy dzieci przyjętych 
do przedszkola.

W przedszkolach będą tworzone 
listy rezerwowe dzieci (o kolejności 
na liście decydować będzie kolejność 
zgłoszeń). W czasie roku szkolnego 
przyjmowanie dzieci odbywać się 
będzie na zasadzie kolejności na li-
ście rezerwowej.
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Gala fi nałowa odbyła się 21 stycznia 
w sali widowiskowej Centrum Kul-
tury i Sztuki. Tematyka przewod-
nia „Podróż do Edenu” uwzględnio-
na została w tworzeniu prezentacji 
scenicznych, podczas których dwie 
trzyosobowe grupy przedstawiały 
własne interpretacje historii o Ada-
mie i Ewie. Publiczność mogła rów-
nież podziwiać grupę w strojach wie-
czorowych. Do prowadzenia i opieki 
nad0 grupami skierowano Magdale-
nę Pichlak i Danutę Lewandowską 
– terapeutki Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Tczewie.

Scenografi ę przygotowały Jolanta 
Kwiatkowska i Danuta Lewandowska. 
Stroje pod kierunkiem Gabrieli Brząd-
kowskiej wykonali pracownicy Środo-
wiskowych Domów Samopomocy.

Oceny fi nałowej prezentacji se-
niorów dokonało Jury w składzie: 
przewodniczący – Franciszek Za-
krzewski (muzyk) oraz Julita Jaku-
bowska (prezes ZM PKPS, dyrektor 
MOPS w Tczewie, przedstawicielka 
organizatorów), Alicja Gajewska (dy-
rektor Centrum Wystawienniczo-Re-
gionalnego Dolnej Wisły w Tczewie), 
Bożena Szczepańska (prezes Funda-
cji Domu Kultury w Tczewie), Karo-
lina Jank (działaczka kultury).

Laureatką głównej nagrody zo-
stała Gertruda Kosz-Kwiatkowska, 
lat 70. Tytuł Mistera Złotego Wieku 
zdobył Witold Szulc, lat 81. 

Galę poprowadzili Jolanta Jank 
i Piotr Weintz, oprawę muzyczną przy-
gotował Marian Mocarski i Mariusz 
Dworakowski. Galę otworzył występ 
Agaty Sowy, która zaśpiewała piosen-
kę „Zamiast” Edyty Geppert.

Podczas Gali Finałowej gościnnie 
wystąpili członkowie zespołu tanecz-
nego „Wiecznie Młodzi” pod kierun-
kiem Bożeny Szczepańskiej, „Fisol-
ki” – grupa śpiewających seniorów 
zajęć muzykoterapii „Banku Czasu” 
pod kierunkiem Iwony Belki i Ma-
riusza Dworakowskiego, „Niebieska 
schola” pod kierunkiem Karoliny 
Murach-Kornas i chór Deesis prowa-
dzony przez Agatę Sowę oraz Sylwia 
Kaszubowska i Wiesław Makowski 
– ubiegłoroczni laureaci Wyborów 

Wybory Miss i Mistera Złotego Wieku

Tczewscy seniorzy w „Podróży do Edenu” 
Gertruda Kosz-Kwiatkowska (lat 70) została Miss Złotego Wieku, zaś tytuł Mistera Złotego Wieku zdo-
był Witold Szulc (lat 81). Impreza odbyła się już po raz ósmy. O koronę rywalizowało sześcioro senio-
rów w wieku od 70 do 85 lat.

Miss i Mistera Złotego Wieku.
Wybory obejrzało ponad 300 osób 

zgromadzonych wśród publiczności.
Inicjatywę wsparło około 50 spon-

sorów – osoby prywatne, przedsta-
wiciele fi rm, instytucji i organizacji, 
marszałek województwa pomorskiego, 
prezydent Tczewa, starosta tczewski. 

Udział w Wyborach stał się okazją 
do promocji niestereotypowego wize-
runku osób starszych, prezentacji ak-
tywności seniorów. Dzięki współpra-
cy wielu środowisk, opiece patronów 
wydarzenie to skutecznie podejmuje 
wyzwanie wyrównania szans i rów-
nego dostępu osób starszych w ob-
szarze życia społecznego. Wszystkim 
uczestnikom, patronom, sponsorom 
VIII edycji Wyborów organizatorzy 
dziękują za zaangażowanie, bez któ-
rego nie byłaby możliwa promocja 
piękna „złotego wieku”. 

Organizatorami Wyborów był Zarząd 
Miejski Polskiego Komitetu Pomo-
cy Społecznej oraz Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Tczewie. Współ-
organizację powierzono Centrum Kul-
tury i Sztuki w Tczewie. Patronat nad 

Wyborami Miss i Mistera Złotego Wie-
ku objął Marszałek Województwa Po-
morskiego, Prezydent Miasta Tczewa, 
Ośrodek Informacji ONZ w Warsza-
wie, organizacje zrzeszone w Forum 
50+ Seniorzy XXI Wieku! Akademia 
Rozwoju Filantropii w Polsce.

Finaliści wyborów: Gertruda Kosz-Kwiatkowska i Witold Szulc
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FINALISTKI I FINALIŚCI

1. GERTRUDA KOSZ-KWIATKOWSKA – 70 lat
 Miss Złotego Wieku, Miss Nieba 

i Ziemi
2. WITOLD SZULC – 81 lat
 Mister Złotego Wieku, Mister 

Nieba i Ziemi
3. JANINA BORCOWSKA – 76 lat
 Miss Anielskiego Wdzięku 
4. JANINA WASIEK – 78 lat
 Miss Nieziemskiego Humoru
5. EUGENIUSZ TOMTAS – 74 lata
 Mister Rajskiej Prezencji
6. JADWIGA KOPITKOWSKA – 85 lat
 Miss Niebiańskiej Gracji

Prezydent Miasta Tczewa infor-
muje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Tczewie (II piętro) został 
wywieszony wykaz nieruchomości sta-
nowiącej własność Gminy Miejskiej 
Tczew, położonej na targowisku miej-
skim w Tczewie przy ul. Żwirki – boks 
handlowy nr 8 w hali nr I, oznaczonej 
nr działki 32/34 o pow. 14,45 m2, obr. 5, 
KW 16850, przeznaczonej do oddania 
w najem w drodze przetargu w celu 

prowadzenia działalności handlowej.

Prezydent Miasta Tczewa infor-
muje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Tczewie (II piętro) zosta-
ły wywieszone wykazy nieruchomości 
– lokali mieszkalnych przeznaczonych 
do sprzedaży w drodze bezprzetargo-
wej na rzecz najemców.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, 

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskie-
go w Tczewie (II piętro) został wywieszo-
ny wykaz nieruchomości zabudowanej 
domem mieszkalnym, stanowiącej włas-
ność Gminy Miejskiej Tczew, położonej 
w Tczewie przy ulicy Stoczniowców 29, 
oznaczonej nr dz. 334/2 o pow. 751 m2, 
obr. 1, KW 54744, przeznaczonej do bez-
przetargowej sprzedaży na rzecz wie-
czystego użytkownika z zastosowaniem 
99 proc. bonifi katy.

O G Ł O S Z E N I A  O G Ł O S Z E N I A  O G Ł O S Z E N I A
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PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE NA ROK 2011
Lp. Data 

sesji Temat zasadniczy sesji Tematy dodatkowe Uchwały i stanowiska 
Rady Miejskiej

1. styczeń
1. Podjęcie uchwały w sprawie 
budżetu miasta Tczewa na 
2011 rok

1. Podjęcie uchwały w sprawie za-
twierdzenie planów pracy Komisji 
stałych Rady Miejskiej na 2011 rok.
2. Podjęcie uchwały w sprawie 
uchwalenia planu pracy Rady Miej-
skiej w Tczewie na rok 2011.
3. Podjęcie uchwały w sprawie  
zatwierdzenia planu pracy Komisji 
Rewizyjnej na 2011 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie za-
twierdzenia planu kontroli Komisji 
Rewizyjnej na I półrocze 2011 r. 

2. styczeń Sesja uroczysta

3. luty

1. Informacja z realizacji w 2010 r. 
stypendiów szkolnych o charak-
terze socjalnym dla uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjów oraz 
szkół ponadgimnazjalnych.
2. Omówienie przesłanek dla 
wprowadzenia zmian w Strategii 
Rozwoju Tczewa 2008-2015, wraz 
z wykładem eksperta zewnętrzne-
go „Uwarunkowania ekonomiczne 
rozwoju Tczewa do 2015 r.” 

1. Informacja o przebiegu 
Akcji Zima w miesiącu listopa-
dzie i grudniu 2010 r.

1. Podjęcie uchwały w sprawie 
zatwierdzenia taryf za zbiorcze 
zaopatrzenie w wodę i zbiorcze 
odprowadzenie ścieków.

4. marzec

1. Informacja z realizacji zadań 
statutowych realizowanych przez 
TCSiR w 2010 r.
2. Informacja z realizacji zadań sta-
tutowych realizowanych przez MBP, 
CKiS oraz CWRDW w 2010 r.
3. Sprawozdanie z wykonania 
planu pracy Pracowni Edukacji 
Ekologicznej za rok 2010.

1. Informacja z przebiegu „Nie-
obozowej Akcji Zima 2011”

1. Podjęcie uchwały w sprawie 
zmiany budżetu miasta na 
2011 rok. 
2. Podjęcie uchwały w sprawie 
przyjęcia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie.

5. kwiecień

1. Sprawozdanie z rozliczenia 
przyznanych dotacji organiza-
cjom pozarządowym w zakre-
sie ochrony zdrowia, pomocy 
społecznej i edukacyjnej opieki  
wychowawczej. 

1. Realizacja Gminnego Programu 
Profi laktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Prze-
ciwdziałania Narkomanii. 
2. Informacja o stanie fi nansowym 
ZGKZM, uwzględniająca:
– zwiększenie zadłużenia z tytułu 
niepłaconych czynszów w 2010 r. i w 
poszczególnych miesiącach 2011 r. 
– ściągnięte należności z tego tytu-
łu w analogicznych okresach, 
– podjęte nowe działania napraw-
cze w celu egzekwowania zadłuże-
nia najemców z tytułu niezapłaco-
nych czynszów,
– ilość zadłużonych najemców 
 (gospodarstw domowych) i zmia-
ny w analogicznym okresie,
– stan zobowiązań fi nansowych 
zakładu na koniec 2010 r. i czego 
one dotyczą.

6. maj

1. Informacja o funkcjonowa-
niu służby zdrowia w mieście 
Tczewie, w tym podstawowej 
opieki zdrowotnej i pozosta-
łych placówek służby zdrowia. 
2. Informacja o stanie bezpieczeń-
stwa na terenie miasta Tczewa.

1. Informacja o bieżącym utrzy-
maniu zieleni na terenie miasta.
2. Sprawozdanie z działalności 
Biura Promocji Miasta za 2010 r.

1. Podjęcie uchwały w sprawie 
emisji obligacji komunalnych 
oraz określenia zasad ich zby-
wania, nabywania i wykupu.

7. czerwiec

1. Rozpatrzenie i zatwierdze-
nie sprawozdania fi nansowego 
wraz ze sprawozdaniem z wy-
konania budżetu za 2010 rok.
2. Sprawozdanie z działalności 
Prezydenta Miasta Tczewa za 
2010 rok. 

1. Raport z realizacji Strategii 
Rozwiązywania Problemów 
Społecznych w mieście Tczewie.
2. Informacja o realizacji Re-
gionalnego Programu Gospo-
darki Odpadami w Tczewie. 
3. Sprawozdanie z przebiegu 
Akcji Zima 2010/2011
4. Informacja o stanie czystości 
i porządku na terenie miasta.

1. Podjęcie uchwały w sprawie 
planu kontroli Komisji Rewi-
zyjnej na II półrocze 2011 r.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmia-
ny budżetu miasta na 2011 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie 
zmiany uchwały XXIII/188/2008 
z dnia 28 czerwca 2008 r. za-
twierdzającej Strategię Rozwoju 
Tczewa na lata 2008-2015.
4. Podjęcie uchwały w sprawie 
absolutorium dla Prezydenta 
Miasta Tczewa za 2010 r. 

Plan pracy Rady Miejskiej od lipca do grudnia 2011 r. opublikujemy w kolejnym numerze „PM”.
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Niewątpliwie w Tczewie i na Pomorzu 
obchodzić będziemy uchwalony ostat-
nio przez Sejm „Rok Jana Heweliusza”. 
Analogicznie upamiętnimy 220. rocz-
nicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 
Warto wiedzieć, że 20 lat temu w Tcze-
wie zmieniono nazwę Skweru PKWN 
na Skwer Konstytucji 3 Maja. Byłem 
inicjatorem tej zmiany jako ówczesny 
Przewodniczący Rady Miejskiej.

110 lat temu urodził się WIKTOR 
JAGALSKI, burmistrz Tczewa w latach 
1936-1939. 

110 lat temu przyszedł na świat 
WŁADYSŁAW KIRSTEIN, nauczyciel i po-
pularyzator folkloru Kociewia i Kaszub. 
Pamiętamy, iż Tczew jest największym 
miastem na Kociewiu.

100 lat temu powstawało HAR-
CERSTWO na ziemiach polskich. Idee 
te przenikały na Pomorze, w tym i do 
Tczewa. 

100 lat temu powstał w Tcze-
wie (pierwszy na Pomorzu) OGRÓD 
DZIAŁKOWY IM. JANA KASPROWICZA. 
Współczesny Tczew jest miastem 
ogrodów działkowych!

Rocznice i jubileusze związane z Tczewem
W roku 2011 będą miały miejsce ważne rocznice i jubileusze związane z Tczewem. Są one istotne z uwagi na 
nasze dziedzictwo i wartości ideowo-wychowawcze dla młodego pokolenia mieszkańców „Grodu Sambora”.

80 lat temu urodził się TADEUSZ 
ABT, wybitny twórca i animator 
kultury muzycznej w Tczewie i na 
Pomorzu. 

70 lat temu powstał na Pomorzu 
TOW „GRYF POMORSKI”. Struktury 
tej patriotyczno-wojskowej organi-
zacji działały w Tczewie. 

70 lat temu zmarł ksiądz kano-
nik ALEKSANDER KUPCZYŃSKI, patron 
Towarzystw Ludowych, dwukrotny 
poseł na Sejm, wieloletni i zasłu-
żony proboszcz Parafi i Św. Krzyża 
w Tczewie.

30 lat temu na I KZD NSZZ 
„SOLIDARNOŚĆ” uchwalono „Posłanie 
do Ludzi Pracy Europy Wschodniej” 
i program pt. „Samorządna Rzecz-
pospolita”. Tczewscy delegaci brali 
udział w uchwalaniu tych historycz-
nych dzieł.

30 lat temu w Tczewie powstał 
ODZIAŁ KOCIEWSKI ZRZESZENIA KA-
SZUBSKO-POMORSKIEGO (ZKP). ZKP 
aktywnie rozwija kulturę naszego 
miasta, Kociewia i Pomorza. Działa 
w nim wielu młodych tczewian. 

30 lat temu wprowadzono w Pol-
sce STAN WOJENNY. W Tczewie inter-
nowano wielu działaczy „Solidarno-
ści”. W stanie wojennym podziemie 
tczewskie należało do najaktywniej-
szych na Pomorzu, co na zewnątrz 
dobrze symbolizowała konspiracyj-
na „Gazeta Tczewska”.

20 lat temu PROF. JANUSZ S. 
PASIERB został Honorowym Oby-
watelem Miasta Tczewa za: „upo-
wszechnianie ideałów i wartości 
kultury chrześcijańskiej i bliskie 
więzi z Miastem”.

20 lat temu w wolnych wyborach 
do Sejmu po raz pierwszy wybrano 
„POSŁA ZIEMI TCZEWSKIEJ”. Obecnie 
mamy 2 „posłów Ziemi Tczewskiej”: 
Jana Kulasa i Kazimierza Smoliń-
skiego”. Świadczy to m.in. o randze 
naszego miasta.

10 lat temu zmarł GRZEGORZ CIE-
CHOWSKI, tczewianin, poeta, muzyk, 
kompozytor, lider kultowego zespo-
łu „Republika” i „Obywatela G.C.” 

poseł JAN KULAS

1) Edukacyjnej Opieki Wychowaw-
czej – w ramach konkursu będą doto-
wane przedsięwzięcia związane z orga-
nizacją wypoczynku dzieci i młodzieży 
z rodzin niezamożnych i z rodzin niewy-
dolnych wychowawczo.

Planowana kwota na realizację 
zadań objętych konkursem w 2011 
roku wynosi 61.000 zł. 

Na realizację zadań objętych kon-
kursem Gmina Miejska Tczew prze-
znaczyła w 2010 roku 61.000 zł.

2) Przeciwdziałania patologiom 
społecznym (alkoholizm, narko-
mania) organizacja programu „Bez-
pieczne wakacje w mieście i w plene-
rze” dla dzieci i młodzieży w okresie 
wakacji – obozy, półkolonie, kolonie.

Planowana kwota na realizację 
zadań objętych konkursem w 2011 
roku wynosi 160.000 zł.

 Na realizacje zadań objętych kon-
kursem Gmina Miejska Tczew prze-
znaczyła w 2010 roku 165.000 zł.

3) Prowadzenia przez osoby fi -
zyczne profi laktycznych progra-
mów informacyjno-edukacyjnych 
skierowanych do dzieci, młodzieży 
nauczycieli i rodziców na terenie szkół 
i innych placówek oświatowo-wycho-

Prezydent Miasta Tczewa
ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT 
na realizację zadań Gminy w zakresie:

wawczych, oraz prowadzenie zajęć pro-
fi laktyczno-terapeutycznych z osobami 
z problemem alkoholowym i narkoma-
nii i ich rodzin.

Planowana kwota na realizację 
zadań objętych konkursem na 2011 r. 
16.000,00 zł.

Na realizacje zadań objętych kon-
kursem Gmina Miejska Tczew prze-
znaczyła w 2010 roku 19.600 zł.

Zasady przyznawania dotacji, warunki 
realizacji zadań i tryb oraz kryteria sto-
sowane przy dokonywaniu wyboru ofert 
znajdują się w: Biuletynie Informacji Pub-
licznej, na miejskiej stronie internetowej 
www.tczew.pl oraz w Urzędzie Miasta 
Tczewa w Wydziale Spraw Społecz-
nych pok. 14-15 (pawilon biurowy).

• Termin realizacji zadań: 2011 rok
• Termin składania ofert ustala się 

na 4 marca 2011 r. do godz. 15.30 
w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miej-
skiego w Tczewie, Plac Piłsudskiego 1, 
w zaklejonej kopercie opisanej – otwar-
ty konkurs ofert w zakresie „Edukacyj-
nej Opieki Wychowawczej” lub „Prze-
ciwdziałania patologiom społecznym 
(alkoholizm, narkomania).

Podmioty, które składają oferty na 
więcej niż jedno zadanie, powinny zło-
żyć każdą ofertę w odrębnej kopercie.

• Otwarcie ofert nastąpi 7 mar-
ca 2011 r. o godz. 14.00

• Konkurs zostanie rozstrzygnię-
ty w terminie 60 dni od daty otwarcia 
ofert.

• Informacja o wyborze najlep-
szych ofert zostanie umieszczona 
w „Panoramie Miasta” na tablicy ogło-
szeń w Urzędzie Miejskim w Tczewie, 
w BIP.

• Organizator konkursu zastrze-
ga sobie możliwość zmniejszenia 
wielkości dofi nansowania, stosownie 
do posiadanych środków w przypad-
ku, gdy suma dofi nansowania pozy-
tywnie ocenionych ofert przekracza 
wysokość środków przeznaczonych 
na dotację zadania. W przypadku za-
istnienia konieczności zmniejszenia 
kwoty dotacji w stosunku do wnio-
skowanej przez oferentów, nie będą 
oni związani złożonymi ofertami. 
Poszczególnym podmiotom może być 
przyznana więcej niż jedna dotacja.

• Szczegółowych informacji na te-
mat konkursu w zakresie:

Przeciwdziałania patologiom spo-
łecznym (alkoholizm, narkomania) 
i Edukacyjnej Opieki Wychowawczej 
udziela Wydział Spraw Społecznych 
pok. 14-15 (pawilon biurowy) tel. (58) 
775-93-82.
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W VII edycji konkursu udział wzięły szkoły z terenu 
miasta. 

Szkoła Podstawowa Nr 7 uzyskała najwyższy wynik 
2,83 kg zebranych nakrętek przez ucznia oraz Szkoła 
Podstawowa nr 12 tj. 2,12 kg.

W 2010 r. dzięki konkursowi „Zakręcone – odkręco-
ne” odzyskano: – 5,529 Mg plastikowych nakrętek co 
stanowi 3 mln szt. 

W zbiórce baterii rywalizacja wyglądała następująco:

Gimnazjum nr 3 zebrało najwięcej baterii – 179 kg, 
a kartridży 467 szt. 

Środowisko

Urząd Miejski w Tczewie – Wydział Spraw Komunalnych           
PRACOWNIA   EDUKACJI   EKOLOGICZNEJ
83-110 Tczew, ul. 30 Stycznia 1, tel./fax (058)  531 76 41

www.pee.tczew.pl e-mail: pee@um.tczew.pl

Promowanie selektywnej zbiórki surowców wtór-
nych zajmuje szczególne miejsce w edukacji eko-

logicznej mieszkańców Tczewa z zakresu gospodarki 
odpadami. Pracownia Edukacji Ekologicznej w Tczewie 
koordynowała selektywną zbiórkę odpadów w jednost-
kach oświatowych działających na terenie miasta. Rea-
lizowane były zajęcia edukacyjne oraz programy „Moje 
miasto bez odpadów”, „Recykling w mojej szko-
le”, konkurs „Zakręcone – odkręcone”. 

Moje miasto bez odpadów

W programie „Moje miasto bez odpadów”, wzięły 
udział dzieci ze szkół podstawowych oraz młodzież 
z gimnazjum. Jego celem było odzyskanie oraz podda-
nie recyklingowi jak największej ilości papieru, bute-
lek plastikowych po napojach typu PET oraz puszek 
aluminiowych.

Ilość zebranej makulatury, w przeliczeniu na 1 ucz-
nia przedstawia wykres:

W IX edycji programu „Moje miasto bez odpa-
dów”, wśród szkół najwięcej surowców wtórnych /ma-
kulatura , aluminium i butelki typu PET/ w przelicze-
niu na 1 ucznia zebrała Szkoła Podstawowa nr 12 tj. 
20,1 kg oraz Gimnazjum nr 3 z wynikiem 12,8 kg.

Dzięki realizacji programu w 2010 r. przekazano do 
recyklingu łącznie 43,557 Mg surowców wtórnych.

Konkurs „Zakręcone – odkręcone”

Celem wieloletniego konkursu jest uświadomienie, że 
odpady plastikowe tj. butelki typu PET zajmują dużą 
objętość. Zachodzi więc potrzeba wyrobienia nawyku 
odkręcania nakrętek plastikowych przed ich segregacją 
lub wyrzuceniem. Umożliwi to zmniejszenie objętości 
plastikowego opakowania.

Jak szkoły segregowały odpady w 2010 roku?

Konkurs „Recykling w mojej szkole”. Ilość baterii 
zebranych przez 1 ucznia w 2010 r.

Konkurs „Zakręcone – odkręcone” 2010 r. Waga nakrętek 
zebranych przez 1 ucznia (w kg)

Program „Moje miasto bez odpadów” 2010 r. 
Waga makulatury zebranej przez 1 ucznia (w kg)
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Podsumowanie programów ekologicznych 
realizowanych w 2010 roku przez szkoły obrazuje wy-
kres obok.

Najlepsze wyniki w w/w programach i konkursach 
uzyskały Szkoła Podstawowa nr 12, Gimnazjum nr 3 
oraz Szkoła Podstawowa nr 7 w Tczewie. 

Efektem realizacji powyższych programów było 
zebranie w 2010 r. przez jednostki oświatowe 
w sposób selektywny 52 903 kg odpadów, które 
poddano recyklingowi.

Zebrano:

W br. szkolnym kontynuowane są kolejne edycje progra-
mów i konkursów z zakresu gospodarki odpadami. 

Zapraszamy placówki oświatowe oraz mieszkańców 
Tczewa do udziału w selektywnej zbiórce odpadów.

Środowisko

Urząd Miejski w Tczewie – Wydział Spraw Komunalnych           
PRACOWNIA   EDUKACJI   EKOLOGICZNEJ
83-110 Tczew, ul. 30 Stycznia 1, tel./fax (058)  531 76 41

www.pee.tczew.pl e-mail: pee@um.tczew.pl

Tegoroczna akcja „Przygoda z przyrodą” zgromadzi-
ła w siedzibie Pracowni Edukacji Ekologicznej ok. 500 
uczestników z różnych placówek edukacyjnych na za-
jęciach pt. „Życie ukryte w lesie”. Pod takim samym 
hasłem w 6 szkołach podstawowych przeprowadzono 
konkurs plastyczny dla 397 uczestników, dla których 
PEE zakupiła 81 nagród rzeczowych. Dodatkowymi 
atrakcjami związanymi z hasłem przewodnim akcji 
były projekcje filmów przyrodniczych oraz animowa-
nych (627 uczestników) oraz wyjazdy na zajęcia tere-
nowe lub edukacyjne (PEE dofi nansowała przejazd 626 
uczestników). 

W jednym z takich wyjazdów wzięły udział dzieci 
ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Tczewie. Poza Pra-
cownią Edukacji Ekologicznej sponsorem i głównym or-
ganizatorem zajęć było Koło Łowieckie „KOCIEWIAK” 
z siedzibą w Rudnie, a zajęcia odbyły się w Leśnictwie 
Brody k/ Gniewa. Bardzo dziękujemy panu leśniczemu 
Stanisławowi Chmielowi oraz panu Stanisławowi 
Marciniakowi – sekretarzowi Koła Łowieckiego „KO-
CIEWIAK” za wspaniałe przeprowadzenie zajęć eduka-
cyjnych, udostępnienie ekspozycji izby leśnictwa i ło-
wiectwa, pokazanie lokalnego zwierzyńca. Dziękujemy 
również za zimową wycieczkę do lasu, gdzie dzieci po-
znały gatunki drzew, sposoby ochrony przyrody, tropy 
zwierząt oraz zimowe zabiegi leśników w celu pomocy 
miejscowym zwierzętom. Zajęcia te odbyły się bezpłat-
nie, a ponadto wszyscy uczestnicy zostali ugoszczeni 
gorącym posiłkiem prosto z ogniska oraz obdarowani 
słodyczami zakupionymi przez koło łowieckie. 

W ramach akcji dzieci z pozostałych szkół i Świetlicy 
Środowiskowej „Oaza” wzięły udział w wyjazdach m.in. 
do stadniny w Turzu, Centrum Hevelianum w Gdańsku 
czy na warsztaty młodego paleontologa do Parku Na-
ukowo-Technologicznego w Gdańsku.

Więcej informacji oraz zdjęć dostarczonych przez kie-
rownika zimowiska w SP 7, panią Aleksandrę Sper-
ling znajduje się na www.pee.tczew.pl.

Anna Peichert

Bliskie spotkania z przyrodą podczas zimowiska 2011

Rozliczenie zbiórki surowców wtórnych zebranych 
w ramach programów MMBO, ZO i RWMS w 2010 r. /
makulatura + AL + PET + nakrętki + baterie/ w kg/1 ucznia

Papier 
kg

Plastik 
kg

Aluminium 
kg

Baterie 
kg

Kartridże 
kg

40 740 11 314 32 631 186
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Uczniom, studentom i wszystkim 
miłośnikom historii Tczewa propo-

nujemy zapoznanie się z opracowania-
mi niepublikowanymi. Do tej kategorii 
zbiorów można zaliczyć prace dyplomo-
we. Posiadamy siedem prac na temat 
działalności Miejskiej Biblioteki Pub-
licznej w Tczewie. Pozostałe dotyczą 
ustroju miasta, życia polityczno-kul-
turalno-społecznego. Warto zauważyć, 
że studenci upodobali sobie zwłaszcza 
okres dwudziestolecia międzywojen-
nego. Zgodnie z obowiązującymi zasa-
dami, nie można kopiować ani w inny 
sposób powielać prac dyplomowych bez 
zgody ich autora. Zachęcamy absol-
wentów szkół wyższych do przekazy-
wania Bibliotece efektów swojej pracy 
(chociażby w wersji elektronicznej). 
Zbieramy zarówno prace semestralne, 
jak i licencjackie oraz magisterskie. 
Wszystkie stanowią cenne uzupełnie-
nie naszych zbiorów. 

W zasobach Sekcji Historii Miasta 
znajdują się również maszynopisy au-
torstwa zasłużonych Kociewiaków: Ro-
mana Klima, Romana Landowskiego. 
Prace R. Klima dotyczą turystyki oraz 
działalności Muzeum Wisły w Tczewie. 
Interesujące są również opracowania 
Edwina Rozenkranza, np. o porcie 
rzecznym w Tczewie.

Szkolenia prowadzone są przez Alek-
sandrę Jędryszek-Geisler, pedagoga, 
psychologa. Każdy uczestnik otrzymuje 
materiały szkoleniowe oraz zestawienia 
bibliografi czne dotyczące danej tematyki, 
przygotowane przez Wojciecha Włocha, 
nauczyciela bibliotekarza Pedagogicznej 
Biblioteki Wojewódzkiej w Tczewie. 

Od października 2010 r. w czytelni bi-
blioteki odbyły się cztery spotkania, w kolej-
nych miesiącach zaplanowano trzy kolejne:
1.  Agresja (marzec) – przyczyny agresji, 

rodzaje agresji, statystyki w Polsce, 
zaburzenia osobowości, metody radze-
nia sobie z sytuacjami agresywnymi.

2.  Jak radzić sobie ze stresem? 
(kwiecień) – źródła stresu, reakcje na 
stres oraz konsekwencje stresu, wypa-
lenie zawodowe, przyczyny i sympto-
my, błędne koło negatywnych uczuć, 
techniki relaksacyjne, organizacja 
pracy i jej czasu.

3.  Co warto wiedzieć o swoich ucz-
niach? (maj) – sytuacja rodzinna i spo-
łeczna, diagnoza inteligencji, rodzaje 
inteligencji, pozycja ucznia w klasie 

W poprzednim numerze „Panoramy Miasta” scharakteryzowaliśmy książki dostępne w Sekcji Historii 
Miasta. Tym razem przedstawiamy opracowania niepublikowane.

Poznaj zbiory Sekcji Historii Miasta Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Tczewie

OPRACOWANIA NIEPUBLKOWANE
Nie sposób pominąć biogramów 

ludzi związanych z Tczewem, m.in.: 
prof. Henryka M. Prus Niewiadom-
skiego – zięcia wiceburmistrza Tczewa 
Karola Hempla, Edwarda Okulskiego 
– inspektora Straży Granicznej. In-
formacje o tych i innych postaciach 
dostarczają nam na ogół ich rodziny, 
które mieszkają w rożnych regionach 
Polski, a nawet Europy. Bardzo cenne 
jest również opracowanie życiorysów 
osób związanych z pożarnictwem – 
ofi ar drugiej wojny światowej, którego 
dokonał Zdzisław Frydryszewski. 

Do opracowań niepublikowanych 
należą prace pisemne z następujących 
konkursów: Moi przodkowie z Kocie-
wia, Szanujmy wspomnienia, Doku-
mentacja zabytków z regionu tczew-
skiego, Style architektoniczne zabytków 
regionu tczewskiego. Mamy ich ponad 
siedemdziesiąt. Niektóre zostały wzbo-
gacone pamiątkowymi zdjęciami ro-
dzinnymi sprzed wielu lat. Nagrodzone 
prace były publikowane na łamach „Ko-
ciewskiego Magazynu Regionalnego”.

Na zakończenie warto napisać parę 
słów o wspomnieniach, które stanowią 
niezwykle cenne źródło historyczne, 
tym bardziej interesujące, iż oparte 
na autopsji. Bardzo wzruszające jest 
opracowanie „Młodość w mrokach woj-

ny” Ireny Cyrunik, dostępne w wersji 
elektronicznej (oryginał jest w posia-
daniu rodziny). Dzięki wspomnieniom 
tczewian można oczyma wyobraźni od-
tworzyć obraz naszego miasta sprzed 
wielu lat.

W następnym numerze „Panoramy Mia-
sta” zostaną omówione czasopisma.

Sekcja Historii Miasta 
znajduje się w Bibliotece Głównej 
przy ul. J. Dąbrowskiego 6.
Godziny otwarcia: 
poniedziałki-piątki 11:00-17:00
środy 10:00-15:00
Kontakt: 
tel. (58) 531-36-37 wew. 19
mail: shm@mbp.tczew.pl
Serdecznie zapraszamy!

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka 
Filia w Tczewie zaprasza na szkolenia

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Filia w Tczewie na ul. Gdańskiej 2A zaprasza na cykl bezpłat-
nych szkoleń wspomagających pracę nauczyciela. 

szkolnej, depresja wśród nastolatków.
Terminy kolejnych szkoleń są usta-

lane z uczestnikami podczas spotkania 
poprzedzającego następne. Zainteresowa-
nych uczestnictwem prosimy o wcześniej-
sze zgłoszenie. Związane jest to ze sprawa-
mi organizacyjnymi. Stale rosnąca liczba 
uczestników wymaga przygotowania od-
powiedniej ilości materiałów szkolenio-
wych oraz zestawień bibliograficznych.

Bieżące informacje dotyczące pracy bi-
blioteki można sprawdzić na naszej stro-
nie internetowej:
http://www.pbw.gda.pl/tczew.html

Poszukiwane zestawienia bibliogra-
fi czne ze szkoleń można także pobrać 
z Internetu pod adresem
http://tczew.pbw.progman.pl/biblioteka_
zestawienia.php 

 Mediacja, jako frma rozwiązywania 
sporów 
 Uczeń – co warto wiedzieć o swoich 
 Komunikacja 
 Praca w zespole 
 Stres 
 Agresja

Znajdziecie tutaj Państwo także ze-
stawienia bibliograficzne związane z rocz-
nicami i ważnymi wydarzeniami oraz ar-
tykuły z czasopism pedagogicznych, które 
są dostępne w naszych zbiorach.

Przypominamy, że zbiory książek, cza-
sopism, kaset i CD-romów z dziedziny pe-
dagogiki, psychologii i oświaty opracowane 
są w katalogach: alfabetycznym, rzeczo-
wym, krzyżowym i zagadnieniowym: 
1)  http://tczew.pbw.progman.pl/ (katalog 

nowości ciągle rozbudowywany)
2)  http://www.pbw.gda.pl/katalogi.php 

(skany katalogu kartkowego do 2008 r.)
 JULITA KNOPIK-WENTA

Kierownik Pedagogicznej Biblioteki 
Wojewódzkiej. Filia w Tczewie

Informujemy, że zmianie uległy 
godziny pracy Biblioteki: 
poniedziałek, wtorek, 
czwartek i piątek 10.00-18.00, 
środa nieczynna, 
sobota 10.00-15.00
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Jak co roku na Dzień Kobiet Cen-
trum Kultury i Sztuki ma specjalną 
ofertę dla mieszkańców Tczewa. 
Tym razem będzie można zobaczyć 
Spektakl „Mayday” Raya Cooneya. 
Reżyserem sztuki jest Grzegorz 
Chrapkiewicz, a w rolę Mary Smith 
wcieli się Grażyna Wolszczak, po-
pularna aktorka.
Słowo mayday dla większości ludzi koja-
rzy się z imprezą techno albo kłopotami 
na morzu. W tym przypadku oznacza 
jednak coś innego – zabawną farsę. 
Źródłem śmiechu z widowni są kłopoty 
głównego bohatera sztuki Raya Coo-
neya, taksówkarza bigamisty. 

Mayday (ang. Run for Your Wife) 
opowiada o John’ie Smith’ie i jego dwóch 
żonach mieszkających w osobnych do-
mach darzących go jednak równie wiel-
kim uczuciem. Przez lata londyńskiego 
taksówkarza szczęśliwie omijają wszelkie 
problemy z tym faktem związane, aż do 
dnia niefortunnego wypadku, kiedy to na 
jaw wychodzi jego podwójne życie. Zbieg 
okoliczności, błędnie interpretowane 
wypowiedzi oraz ciąg wydarzeń nastę-
pujący potem, zmuszają naszego boha-
tera do brnięcia w jeszcze większą ilość 
kłamstw. W ocaleniu swojego wygodnego 
życia pomaga naszemu taksówkarzowi 
jego najlepszy kolega, którego męczy cała 
intryga, ale nie potrafi  odmówić pomocy. 
Nasz bohater zaplątuje się coraz mocniej 
w sieci kłamstw chcąc by wszystko pozo-
stało bez zmian, na co publiczność reaguje 
ciągłymi salwami śmiechu. John stacza 
po drodze walkę z żonami, homoseksuali-
stą, mediami i gapowatymi inspektorami 
policji londyńskiej. Nic nie zapowiada by 
sytuacja miała się wyprostować, a wręcz 
przeciwnie, kłamstwo goni kłamstwo, co 
strasznie komplikuje do nie dawna wy-
godne życie John’a. 

Mayday w Tczewie! 

Niespodzianka na Dzień Kobiet 

Bardzo wartka akcja, ciągłe gagi 
i niedomówienia powodują, że nie 
sposób przestać się śmiać. Sztuka 
bije rekordy popularności na deskach 
teatrów na całym świecie i przyciąga 
tłumy widzów.

„MAYDAY”
8 marca, godz. 18.30. 
Centrum Kultury i Sztuki, 
ul. Wyszyńskiego 10, Tczew. 
Bilety w cenie : 35 zł i 40 zł.
Serdecznie zapraszamy!

Któż z uśmiechem na twarzy nie nuci 
znanych utworów „Chałupy Welco-

me To”, „Izolda” czy „Zacznij od Bacha”, 
kto nie poznałby tego charakterystycz-
nego brzmienia trąbki, skrzypiec i cha-
ryzmatycznej barwy głosu… – ZBI-
GNIEW WODECKI w maju wystąpi 
na deskach Centrum Kultury i Sztuki. 
Można już rezerwować bilety.

Artyście towarzyszyć będzie Orkiestra 
Symfoniczna „Le Quattro Stagioni”, która 
zagra pod dyrekcją Tadeusza Żmijewskie-
go. Koncerty zaplanowano na 14 i 15 maja, 
bilety w cenie 45 zł i 40 zł można rezerwo-
wać w CKiS: ul. Stefana Kardynała Wy-
szyńskiego 10, tel. 58/531-07-07, 58/531-
04-64, fax. 58/531-07-07 wew. 37.

W maju

Zbigniew 
Wodecki w CKiS 

ANERI (Irena Weissowa 1888-1981) 
Studiowała w warszawskiej Szkole 
Sztuk Pięknych malarstwo u Karola 
Tichego i Konrada Krzyżanowskiego 
oraz rzeźbę u Xawerego Dunikowskiego. 
Naukę kontynuowała na prywatnym 
kursie u swojego przyszłego męża Woj-
ciecha Weissa. Wystawiała z artystami 
należącymi do T.A.P. „Sztuka”. Po 1918 r.
dla uniknięcia porównań z twórczością 
męża, zaczyna się posługiwać anagra-
mem ANERI. Malowała pejzaże, mar-
twe natury, portrety, wyróżniające się 
żywymi, nasyconymi barwami. W latach 
siedemdziesiątych zajmowała się także 
mozaiką. Aneri do końca swych dni nie 
ustaje w pracy twórczej, mając dziewięć-
dziesiąt dwa lata odchodzi, pozostawia-
jąc na swych sztalugach niedokończony 
obraz Herbaciane róże (1981).

Wielka sztuka w CWRDW

Malarstwo Ireny Weissowej
Centrum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisły w Tczewie serdecznie zaprasza na wystawę „Malarstwo Ireny 
Weissowej”. Ekspozycję oglądać można do 27 marca w siedzibie Centrum przy ul. 30 Stycznia 4. Wstęp wolny.

Na wystawie prezentowanych jest 
ponad 40 obrazów artystki, 3 mozaiki 
oraz elementy warsztatu, jak sztalu-
gi, parasol pejzażowy czy buteleczki 
z miksturami. Wśród wystawionych 
prac jest m.in. znakomity Portret 
starca. Schyłek (1907), zdradzający 
wpływ Wojciecha Weissa, w sposobie 
nakładania farby grubymi, zdecydo-
wanymi pociągnięciami pędzla. Obraz 
ten, nacechowany jeszcze młodopol-
ską aurą, jest pierwszym znanym 
jej dziełem, powstałym w Krakowie. 
Stanowi zapowiedź kolejnych kom-
pozycji, w których coraz wyraźniej 
będzie dochodzić do głosu indywidu-
alność twórcza artystki. Możemy tak-
że podziwiać wybitny portret Japonki 
w czerwonym kimonie, namalowany 
niewątpliwie pod wpływem, panują-

cej w środowisku krakowskim, mody 
na japońszczyznę

Aneri chętnie malowała mar-
twe natury o różnorodnej tematyce. 
Oprócz „tradycyjnych” układów ja-
błek, butelek, czy koszy z owocami, 
sięgała po inne tematy: z konstruk-
cji sztalugi zwisa zając, a obok niego 
purpurowa tkanina, na brunatnych 
deskach podium leżą martwe kaczki 
z żółtym czajnikiem w tle. 

Mimo różnorodnej tematyki obra-
zów, Aneri postrzegana jest jako ma-
larka kwiatów, która jak nikt inny 
potrafi ła oddać ich niepowtarzalne 
piękno. (Renata Weiss)

Ekspozycja została zorganizowana 
z prywatnych zbiorów rodziny artystki. 

Zobacz też str. 20 
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