TCZEW
www.bip.tczew.pl

www. tczew.pl

750-LECIE MIASTA TCZEWA
1260-2010

PANORAMA MIASTA
BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY SAMORZĄDU MIASTA TCZEWA
ISSN 1234-5911
NR 3/208 • TCZEW • MARZEC 2008 r.

MAMY „PRZYJAZNY BRZEG”

Wszystkim mieszkańcom
Tczewa i ich bliskim
serdeczne życzenia
zdrowych, spokojnych
i rodzinnych
Świąt Wielkanocnych,
optymizmu i wiosennej
pogody ducha
w imieniu Samorządu
Miasta Tczewa skła dają:
Tczew został laureatem czwartej edycji nagrody „Przyjaznego Brzegu”. Miasto wyróżniono za nową formułę Muzeum Wisły, budowę bulwaru i przystani (to kolejna nagroda za bulwar - w ubiegłym roku docenił go
także marszałek woj. pomorskiego przyznając wyróżnienie w „Konkursie na najlepszą przestrzeń publiczną woj. pomorskiego”). Uhonorowany został także projekt In Water, gdzie Tczew jest jednym z partnerów.
Zadaniem Nagrody Przyjaznego Brzegu jest premiowanie wszelkich inicjatyw inwestycyjnych i promocyjnych, ukazujących iż gestorzy polskich
brzegów potrafią być życzliwi dla turystów i mieszkańców.

Prezydent Tczewa
Zenon Odya
Przewodniczący Ra dy Miejskiej
Włodzimierz Mroczkowski

Więcej na str. 4
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KTO JEST KIM W RADZIE MIEJSKIEJ

XVIII SESJA

Kazimierz Smoliński
Ma 53 lata. Z samorządem miasta jest związany od 1990
r. W latach 1990 - 1998 był członkiem komisji spoza rady, od
1998 do 2002 r. przewodniczącym Rady Miejskiej. W czasie
tej kadencji miasto podjęło odważne decyzje: prywatyzacji
miejskiej komunikacji, która jest wzorcowym rozwiązaniem
w Polsce oraz prywatyzacji ciepłownictwa miejskiego i wywozu odpadów, dzięki czemu miasto zyskało duże środki
do budżetu a inwestorzy zainwestowali bardzo dużo w te
przedsięwzięcia. Wydzierżawiono wówczas lokale miejskie
dla potrzeb przedszkoli i przychodni zdrowia.
W obecnej kadencji K. Smoliński jest przewodniczącym Klubu Radnych
PiS. Do Rady Miejskiej został wybrany przez mieszkańców Suchostrzyg. Jako
prawnik, stara się mieć wpływ na tworzenie dobrego prawa lokalnego. Często
zgłasza uwagi i zastrzeżenia do treści projektów uchwał. Od lat jest związany
z samorządem gospodarczym i z wieloma organizacjami pozarządowymi, dlatego też szczególną uwagę zwraca na sfery życia miasta z tym związane.
Mimo wielu obowiązków zawodowych zgłasza wiele interpelacji i wniosków
w celu rozwiązania nurtujących mieszkańców problemów. Z jego inicjatywy powstał Społeczny komitet budowy pomnika Jana Pawła II , czego efektem było
zbudowanie pierwszego w Tczewie figuralnego pomnika. Dzięki temu Suchostrzygi zyskały piękny zakątek – skwer zagospodarowany przez samorząd miasta.
Jako mieszkaniec starówki wspiera program rewitalizacji tej części miasta.
Uważa, że miasto powinno budować więcej lokali komunalnych, aby przekwaterowywać tam mieszkańców z zaniedbanych lokali na starówce i sprzedawać lub wynajmować takie lokale bardziej zamożnym mieszkańcom.
Chcąc zwiększyć aktywność obywatelską mieszkańców Tczewa opracował i zgłosił projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie Inicjatyw Obywatelskich
mieszkańców. Dzięki temu grupa ponad 200 mieszkańców może wystąpić
z każdą inicjatywą do Rady Miejskiej.
Z wykształcenia jest prawnikiem, od 1993 roku współwłaścicielem kancelarii prawnej. W ostatnich dwóch latach od lutego 2006 do lutego 2008 r., kierował
Stocznią Gdynia S.A., największym zakładem produkcyjnym na Pomorzu.
Żonaty - żona Nadzieja, dwóch synów: Maciej- studiuje i prowadzi własną
działalność gospodarczą, Rafał- licealista.
Interesuje się historią i literaturą, lubi sport, który często uprawia czynnie.
Bardzo lubi podróże z rodziną. Jego pasją stała się genealogia, buduje
drzewo genealogiczne swojej rodziny.

Nowa winieta „PM”
Jak już zapewne nasi Czytelnicy zauważyli, „Panorama Miasta” zmieniła winietę. Fotografia nadwiślańskiego brzegu sprzed kilku lat straciła
aktualność. W miejscu niezagospodarowanego nabrzeża, powstał bulwar
z punktem widokowym, placami zabawa, ścieżkami spacerowymi, rowerowymi, itd., kończy się budowa przystani rzecznej. Nasza nowa winieta
to zbitek kilku spośród najbardziej charakterystycznych budowli Tczewa.
Dołączyliśmy herb Tczewa oraz logo 750-lecia miasta. Przypominamy,
że istnieje możliwość pobrania loga z miejskiej strony internetowej www.
tczew.pl, ale nie wolno go wykorzystywać do celów komercyjnych.
Tu znajdziesz naszą gazetę
Przypominamy, że „Panorama Miasta” ukazuje się zawsze przed sesją Rady Miejskiej (przed ostatnim czwartkiem każdego miesiąca). Dostępna jest kilkunastu punktach, m.in. w Urzędzie Miejskim, Miejskiej Bibliotece Publicznej, Centrum Kultury i Sztuki, Tczewskim Centrum Sportu
i Rekreacji, budynku Spółdzielni Mieszkaniowej przy al. Zwycięstwa,
w Centrum Wystawienniczo-Regionalnym Dolnej Wisły. Dociera także do
mieszkańców Os. Staszica i Witosa. „Panoramę Miasta” kolportują również harcerze z tczewskiego hufca ZHP. Biuletyn jest dostępny w wersji
elektronicznej na stronie www.tczew.pl

Proponowany porządek obrad XVIII sesji Rady
Miejskiej w Tczewie na dzień 27 marca 2008 r. o
godz. 10.00 w sali konferencyjnej im. F. Fabicha
w Urzędzie Miejskim w Tczewie.
I.
1.
2.
3.
4.

Część pierwsza:
Otwarcie sesji i powitanie gości.
Sprawdzenie obecności radnych.
Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji.
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie
z 28 lutego 2008 r.
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa.
6. Informacja ze zgłoszonych interpelacji przez radnych
w okresie od 28 lutego do 26 marca 2008 r.
II . Część druga:
7. Informacja dotycząca „Nieobozowej Akcji Zima 2008”.
8. Informacja z realizacji zadań statutowych realizowanych
przez TCSiR w 2007 r.
9. Sprawozdanie z wykonania planu pracy Pracowni Edukacji Ekologicznej za 2007 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
10.1 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na
2008 r.,
10.2 ustalenia najniższego miesięcznego wynagrodzenia
zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy,
10.3 wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych z tytułu refundacji kosztów stosowania przez
przewoźnika uprawnień pasażerów do bezpłatnych
lub ulgowych przejazdów środkami zbiorowej komunikacji miejskiej,
10.4 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
w mieście Tczewie na 2008 r.,
10.5 zaleceń pokontrolnych dla Prezydenta Miasta Tczewa,
10.6 powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej
w Tczewie,
10.7 podwyższenia kapitału zakładowego Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
z siedzibą w Tczewie,
10.8 zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie
wykonywania prac społecznie użytecznych w mieście
Tczewie na 2008 r.,
10.9 powołania Komisji do zbadania okoliczności sprawy
rozwiązania stosunku
pracy z radnym Tomaszem Jezierskim,
10.10 powołania Tomasza Tobiańskiego na zastępcę przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej.
11. Opinia Rady Miejskiej w sprawie uchwały Nr XX /140/08
Rady Powiatu Tczewskiego z 4 marca 2008 r. zmieniającej uchwałę Nr XVIII /127/08 Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu
Tczewskiego w sprawie likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół
Opieki Zdrowotnej w Tczewie.
12. Zgłaszanie interpelacji i wniosków.
13. Wolne wnioski, oświadczenia

ILU NAS JEST?
Na początku marca 2008 r. w Tczewie zameldowanych było 60
301 osób, w tym 59 235 na pobyt stały i 1066 na pobyt czasowy. Od
początku lutego 2008 r. przybyło 26 mieszkańców miasta.

DYŻURY W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW MIESZKAŃCÓW
Prezydent Miasta, Zenon Odya przyjmuje interesantów – w środy od godz. 1400 do 1600.
Zastępcy Prezydenta Miasta, Mirosław Pobłocki – w poniedziałki od godz. 1400 do 1500,
Zenon Drewa – w poniedziałki od godz. 1400 do 1530.
Przewodniczący Rady Miejskiej, Włodzimierz Mroczkowski – w środy od godz. 1545 do 1645.
Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta, naczelnicy i pracownicy wydziałów przyjmują interesantów we wszystkich sprawach,
w tym skarg i wniosków, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.
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W skrócie

24 maja - uroczyste otwarcie

Przystań gotowa
- czas na zagospodarowanie

• Nietrzeźwi do Elbląga

Przystań w Tczewie
Już niebawem tczewianie będą mieli do dyspozycji kolejny obiekt rekreacyjno- turystyczny. Po trwającej niespełna rok budowie otwarta zostanie przystań rzeczna. Tego samego dnia
w Tczewie zostanie zainaugurowany sezon turystyczny w województwie pomorskim.
Przystań powstaje dzięki środkom z budżetu miasta oraz dofinansowaniu z Programu
Sąsiedztwa Interreg IIIA – w ramach projektu
„Infrastruktura turystyczna drogi wodnej Berlin
– Kaliningrad – Kłajpeda w Tczewie i Kłajpedzie”. Jest to projekt partnerski miast Tczewa
i Kłajpedy na Litwie. Inwestycję realizowało
Konsorcjum Navimor Invest z Gdańska oraz
Elba z Czarlina. Wykonawcy weszli na plac
budowy w kwietniu 2007 r., pod koniec lutego
br. obiekt przekazany został do odbioru technicznego. Koszt zadania to ponad 5,6 mln zł.
Przystań pasażersko - żeglarska znajduje się na wprost ul. Wodnej, w ciągu bulwarów nadwiślańskich. Przystań dla statków pasażerskich wykonana jest jako stały pomost
na stalowych palach, wyposażony w linę
cumowniczą o długości 102 m. Wysunięcie
pomostu w stronę nurtu rzeki pozwoli cumować statkom o długości całkowitej nie przekraczającej 125 m. Brzeg pod pomostem
wykonany został jako umocniona skarpa
umocniona tzw. materacami gabionowymi.
W ten sposób uzyskano ciągłość przeciwpowodziowych umocnień brzegowych lewego
brzegu Wisły w obrębie Starego Miasta.
Za przystanią pasażerską w górę rzeki
znajduje się pomost dla jachtów i małych
jednostek. Pomost wykonano w oparciu
o pływające pontony betonowe, od strony
brzegu prowadzone na palach. Zapewnia to
bezpieczny postój tym jednostkom, niezależnie od zmiennych stanów wody. Dostępne są
ujęcia wody i przyłącza energii elektrycznej.
Na lądzie wzniesiony został budynek
przystani. Jest on parterowy z obszernym tarasem widokowym na dachu budynku w jego
północnej części. Taras został powiększony

o dodatkowy pomost widokowy wysunięty
w kierunku brzegu rzeki.
Przed budynkiem, od strony ul. Wodnej,
znajduje się parking z miejscem dla 10 samochodów osobowych lub dla 3 autokarów.
Znacznie pojemniejszy parking, zbudowano
ok. 100 metrów dalej w okolicach bulwaru nad
Wisłą.
Prezydent Tczewa zdecydował o przekazaniu przystani w trwały zarząd Tczewskiemu Centrum Sportu i Rekreacji. Gospodarz
obiektu zamierza swoją działalność dostosować do potrzeb użytkowników obiektu. Na
turystów wodnych czekać będzie zaplecze
sanitarne - toalety, prysznice. Do ich dyspozycji będzie także mini punkt informacji turystycznej. Większą część budynku przystani
zajmować mają bar o powierzchni 76 m2 i restauracja - tawerna o powierzchni 151,6 m2.
19 marca rozstrzygnięty ma zostać przetarg
na najem lokali. Zainteresowanie ofertą okazało się bardzo duże. - Liczymy na pomysłowość najemców, na to, że nie skupią się
wyłącznie na działalności gastronomicznej
- mówi Grzegorz Żemajtis, dyrektor TCSiR.
- Oczywiście przystań zapewni obsługę turystom wodnym, ale tzw. działalność dodatkową, przynajmniej w początkowym okresie,
zapewnić mają lokale gastronomiczne. To od
nich również zależy atrakcyjność przystani
poza sezonem. Nic nie stoi na przeszkodzie,
aby organizować tam koncerty piosenki żeglarskiej, wystawy i in.
W miarę zapotrzebowania TCSiR zamierza przygotować dodatkową ofertę, np. wynajem sprzętu pływającego.
M.M.

Osoby nietrzeźwe z terenu Tczewa będą
odwożone do Izby Wytrzeźwień w Elblągu.
Do zawarcia odpowiedniego porozumienia
z miastem Elbląg upoważniła samorząd
Tczewa uchwała Rady Miejskiej podjęta
podczas sesji w lutym br.
Zgodnie z ustawą o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 1982 r. jednostki samorządu terytorialnego kierują „osoby nietrzeźwe, które
swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym lub zakładzie
pracy, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób, do izby
wytrzeźwień.”
Tczew nie posiada na swoim terenie
takiej placówki. Izba z Gdańska odmówiła
przyjęcia tczewian, natomiast w Starogardzie Gd. cena była zbyt wysoka.
Najbliższa izba, która zgodziła się na
podstawie porozumienia przyjąć w roku
2008 pacjentów z terenu Tczewa znajduje
się w Elblągu.
Środki przeznaczone na ten cel w budżecie miasta to 50 tys. zł. Jak tłumaczył
podczas sesji Zenon Drewa, wiceprezydent
Tczewa, kwotę tę trudno precyzyjnie określić, ponieważ jest ona jest uzależniona od
liczby klientów, którzy z Tczewa trafią do
elbląskiej placówki. Za stałą gotowość izby
do przyjęcia nietrzeźwych miasto zapłaci
2 tys. zł miesięcznie, do tego dojdzie opłata za każdego klienta. Koszty te (208 zł za
„nocleg”) powinien zapłacić klient, w praktyce jednak często trudno ściągnąć zapłatę
i wówczas należność reguluje miasto.

• Więcej koncesji na sprzedaż alkoholu
Podczas ostatniej sesji radni zdecydowali zwiększyć z 60 do 65 liczbę punktów
sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 proc. alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonego do spożycia
poza miejscem sprzedaży. Uchwała ta to
efekt napływających wniosków o udzielenie koncesji, które były rozpatrywane negatywnie ze względu na wyczerpanie limitu
punktów sprzedaży określonych poprzednią
uchwałą Rady Miejskiej - z kwietnia 2007 r.

• Noś breloczek z grupą krwi
Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów Oddział Rejonowy w Tczewie
prowadzi akcję mającą na celu zaopatrzenie
emerytów i rencistów w breloczek do kluczy
z uwidocznioną grupą krwi. Zainteresowani proszeni są o kontakt z biurem przy ul.
Kopernika 9/1 w poniedziałki, środy i piątki
w godz. 10.00-13.00.

16 nowych mieszkań komunalnych

Wkrótce wprowadzą się lokatorzy

Kończy się budowa komunalnego domu mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej. Budynek
ma zostać przekazany lokatorom już w kwietniu. Mieszkańcy Tczewa otrzymają 16 nowych
lokali 1-, 2- i 3-pokojowych o powierzchni odpowiednio 35, 49 i 60,5 m2.
W tym roku planowana jest budowa kolejnego budynku komunalnego, wielorodzinnego
przy ul. Nowowiejskiej. Będzie posiadał 18 lokali mieszkalnych (10 jednopokojowych i po 4
dwu- i trzypokojowe) o łącznej powierzchni użytkowej 855,8 m2. Ponadto wykonana zostanie
droga dojazdowa i 19 miejsc parkingowych. W tym roku zostanie też wykonana dokumentacja
na budowę ośmiu kolejnych budynków wielomieszkaniowych - przy ul. Prostej (łącznie 144
mieszkania). Inwestycje te będą realizowane w kolejnych latach.

Aktualności

Budynek przy ul. A. Krajowej
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Za bulwar, budynek CWRDW i InWater

Tczew laureatem Nagrody Przyjaznego Brzegu
Tczew został podwójnie uhonorowany podczas czwartej edycji nagrody „Przyjaznego Brzegu”. Tczew wyróżniono za nową formułę Muzeum Wisły, budowę bulwaru
i przystani. Nagrodę otrzymał także projekt InWater za program rewitalizacji drogi wodnej E-70 Berlin - Kaliningrad. Tczew był partnerem projektu.
Konkurs o Nagrodę Przyjaznego Brzegu
organizowany jest przez Polskie Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze wspólnie z Polskim
Związkiem Żeglarskim i innymi partnerami. Celem nagrody jest promocja atrakcji wodniackich
i turystycznych Polski oraz wyróżnianie miejscowości najbardziej aktywnych na tym polu,
łamiących stereotyp, iż odwrócone są „plecami” do rzek i innych wód. Ponadto przedmiotem
ocen są stanice kajakarskie, mariny żeglarskie
i przystanie oraz inicjatywy i przedsięwzięcia
służące zagospodarowaniu i promocji polskich
szlaków wodnych.
Główne kryteria oceny to:
– zrealizowane inwestycje służące turystyce wodnej – przystanie, wodne stacje paliw,
przedsięwzięcia proekologiczne, zabezpieczanie bezpieczeństwa na akwenach,
– działania promocyjne, w tym wydawane
mapy, przewodniki, monografie, prowadzone
portale internetowe,
– współpraca z krajowymi i zagranicznymi
organizacjami wodniackimi oraz firmami działającymi w tym środowisku, w tym – organizacja
rejsów, spływów, regat, rejsów pasażerskich.
Nagroda przyznawana jest przez jury,

w skład którego wchodzą przedstawiciele
Polskiego Związku Żeglarskiego i Polskiego
Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego
oraz innych zainteresowanych organizacji
i instytucji, zaproszeni przez organizatorów. Do
zgłaszania kandydatów uprawnione są organizacje zajmujące się turystyką wodną, kluby,
redakcje, komandorzy rejsów i spływów, indywidualni wodniacy.
Laureatami czwartej edycji konkursu są:
• Grand Prix
- Szczecin – za doskonałe przygotowanie
i organizację finału międzynarodowego Zlotu
Żaglowców Tall Ships 2007
• Nagrody Specjalne
- Mazurskie WOPR - za zaangażowanie
w ratunek ofiar szkwału
- Wojciech Kuczkowski - za pół wieku
propagowania turystyki wodnej
• Nagrody Przyjaznego Brzegu
- Projekt InWater – za program rewitalizacji drogi wodnej E-70 Berlin - Kaliningrad.
Tczew był partnerem projektu.
- Związek Miast i Gmin Nadnoteckich
– za znakowanie Noteci dla turystyki wodnej
i budowę sieci przystani

U saperów

Wizyta dyrektora Europejskiej Federacji Cyklistów

Przysięga wojskowa

44 żołnierzy Kompanii Szkolenia Podstawowego złożyło 7 marca przysięgę
wojskową. Uroczystość odbyła się w 16.
Tczewskim Batalionie Saperów.
Na uroczystość licznie przybyli goście,
m.in. rodzice składających przysięgę żołnierzy, a także przedstawiciele władz samorządu miasta, powiatu, duchowieństwo,
wojskowi.
W czasie uroczystości odczytano
rozkaz dowódcy 16. Tczewskiego Batalionu Saperów w sprawie wyróżnień
żołnierzy, którzy podczas szkolenia podstawowego wykazali się największym
zaangażowaniem oraz osiągnęli najlepsze wyniki, za co otrzymali 5-cio dniowe urlopy. Wśród nich znaleźli się: szer.
Marcin Chmielewski, szer. Krzysztof Syrko, szer. Marcin Krężołek i szer. Kamil
Cierniak. Rodzice wyróżnionych żołnierzy otrzymali od dowódcy podziękowania
w formie Listów Gratulacyjnych i kwiatów oraz mogli oglądać całą uroczystości
z trybuny honorowej.
Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów tczewskiej jednostki.
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Tczewski bulwar tętni życiem - to jeden
z dowodów na to, że Tczew należy do miast
łamiących stereotyp, iż odwrócone są „plecami” do rzek.
- Bydgoszcz – za działania inwestycyjne i
promocyjne na Bydgoskim Węźle Wodnym
- Tczew – za nową formułę Muzeum Wisły,
budowę bulwarów i przystani
- Marina w Nowej Soli – za budowę przystani na Odrze
- Stowarzyszenie Port Uraz nad Odrą
- za stworzenie nowej oferty turystycznej na
Odrze
- Almatur Giżycko - za wieloletnie działanie na rzecz żeglarzy niepełnosprawnych
- TVP Info – za promocję turystyki wodnej
i patronat nad szeregiem jej imprez.
M.M.

Zielone światło dla rowerzystów
Coraz bardziej realnych kształtów nabiera projekt uczynienia z Tczewa miasta przyjaznego rowerzystom. Przy współpracy z Pomorskim Stowarzyszeniem Wspólna Europa udało się wypromować tczewski pomysł na Międzynarodowej Konferencji Cyklistów
w Belgii. Kolejnym etapem jest wizyta w grodzie Sambora Bernharda Ensinka, dyrektora generalnego Europejskiej Federacji Cyklistów.
W planie jest utworzenie j w Tczewie
miasta stojaków do parkowania jednośladów.
W planie wizyty Bernharda Ensinka było
publicznej wypożyczalni rowerów, poprawa
infrastruktury rowerowej, a przede wszystspotkanie z młodzieżą w I LO w Tczewie
oraz z przedstawicielami samorządu miasta
kim zmiana mentalności mieszkańców
i przekonanie ich, że rowerem znaczy
i Urzędu Marszałkowskiego. B. Ensink zapro- zdrowiej i szybciej, szczególnie w zakorkoponował, że na własnej skórze sprawdzi jak
jeździ się rowerem po Tczewie. Ze względu
wanym centrum miasta. Do wprowadzenia
w życie tej idei nie są niezbędne wydzielona to, że w dniu wizyty dyr. Ensika, marcowa
ne ścieżki rowerowe, ale trochę życzliwości
„Panorama Miasta” była już w druku, relację
ze strony zmotoryzowanych użytkowników
z tego spotkania opublikujemy w kolejnym
jezdni i drobne ułatwienia dla rowerzystów,
numerze, a wcześniej zamieścimy ją na
jak choćby postawienie w różnych częściach
miejskiej stronie internetowej www.tczew.pl.

Tczewianin zdobył wyróżnienie
Kapituły Kolosów 2007
Tczewianin Jacek Jarosik został laureatem wyróżnienia Kapituły
Kolosów 2007, ogólnopolskiej nagrody przyznawanej za największe
dokonania poprzedniego roku w kategoriach Podróże, Żeglarstwo,
Alpinizm, Eksploracja Jaskiń oraz Wyczyn Roku. Nagrodę przyznawano podczas Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów w Gdyni.
Jacek Jarosik został wyróżniony w kategorii „Podróże” za ubiegłoroczną wyprawę z trójką dzieci i niepełnosprawnym ruchowo przyjacielem
po drogach i bezdrożach środkowo-wschodniej Europy. Choć nikt nie wierzył w powodzenie ich przedsięwzięcia, dali radę. Podróż odbyli samodzielnie przebudowanym
do warunków terenowych kilkunastoletnim samochodem marki żuk.
Była to jedna z wielu wypraw J. Jarosika. M.in. w 2005 r. wziął udział w podróży na Syberię,
w okolice Bajkału. Obecnie organizuje wyprawę do Azji Środkowej. - Jesteśmy w trakcie przygotowywania trasy długości 16-18 tys. km - mówi J. Jarosik. - Zakładamy przebycie drogi z Tczewa
przez Litwę, Łotwę, Rosję, Kazachstan, Kirgistan, Mongolię.
Wyprawa potrwa od końca czerwca do końca sierpnia. Jackowi Jarosikowi towarzyszyć będzie 17-letni syn Kuba jako pilot oraz 58-letni niepełnosprawny tczewianin Zbigniew Dąbrowski
(kucharz wyprawy). Podróżnicy liczą, że dołączy do nich jeszcze jedna osoba lubiąca przygodę,
której nie będą przeszkadzały niewygody.
Więcej szczegółów nt. tegorocznej wyprawy na stronie: www.bradziaga.pl

Aktualności
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Miasto bez barier

Studenci architektury usiądą na wózki i przeprojektują Tczew
80 studentów Politechniki Gdańskiej w maju uczestniczyć będzie w warsztatach
pn. „Miasta bez barier”. Tczew wybrano jako jedno z trzech miast w województwie pomorskim, w których realizowany będzie projekt. Młodzi ludzie usiądą na wózki inwalidzkie i z tej perspektywy stwierdzą, jakie bariery architektoniczne najbardziej przeszkadzają niepełnosprawnym i jak można je zniwelować.
Porozumienie w sprawie realizacji programu „Miasta bez barier” podpisane zostało między samorządem miasta Tczewa
i Politechniką Gdańską. Uczestnikami warsztatów będą studenci I roku Wydziału Architektury PG. Warsztaty obejmują wykłady,
zajęcia terenowe polegające na poruszaniu się studentów na wózkach inwalidzkich
i otwartą dyskusję o zaobserwowanych barierach architektonicznych i społecznych na terenie miasta z udziałem mieszkańców i władz
lokalnych. Wynikiem warsztatów będzie wystawa fotograficzna relacjonująca przebieg
akcji z autorskimi wypowiedziami uczestników. Na wystawie znajdą się również prace
projektowe wykonane przez studentów podczas warsztatów, wskazujące na możliwość
poprawy dostępności przestrzeni miejskich.
Wystawa prezentowana będzie m.in. w Urzędzie Miejskim w Tczewie oraz na Politechnice
Gdańskiej. W ramach edukacji będzie mo-

gła być ona prezentowana także w szkołach
średnich województwa pomorskiego.
- Celem programu jest uwrażliwienie
społeczeństwa na potrzeby osób o niepełnej
sprawności fizycznej - mówi Danuta Morzuch-Bielawska, naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego w UM w Tczewie.
- Odbiorcami działań mają być samorządy,
pracodawcy, projektanci, inwestorzy, a także sami studenci Wydziału Architektury jako
przyszli projektanci przestrzeni publicznej.
Takie warsztaty to również element realizacji programu rewitalizacji Starego Miasta
w Tczewie. W przyszłości, planując kolejne inwestycje zapewne chętnie skorzystamy z rozwiązań podpowiedzianych przez studentów.
Taka forma współpracy jest zgodna z polityką samorządu miasta Tczewa dotyczącą
przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniu
społecznemu osób o niepełnej sprawności fizycznej.

3,5 tysiąca spóźnialskich

1 kwietnia mija termin ważności
starych dowodów osobistych
Od 1 kwietnia, na podstawie „książeczkowego” dowodu osobistego nie będzie już
możliwe przekroczenie granicy, zaciągnięcie kredytu w banku i załatwienie wielu innych urzędowych spraw wymagających przedstawienia dokumentu tożsamości. Tymczasem w samym tylko Tczewie dowody osobiste musi wymienić jeszcze ponad 3,5
tysiąca osób.
się, które nie są w stanie dotrzeć do urzędu,
W Biurze Dowodów Osobistych tłoku
mogą złożyć wniosek wraz z potrzebnymi
nie widać. Po prawdziwym oblężeniu, jakie
załącznikami (zdjęcie, dowód wpłaty 30 zł,
przeżył urząd w grudniu ubiegłego roku,
gdzie codziennie przyjmowano ok. 150-200
stary dowód osobisty do wglądu) za pośredosób, od stycznia zainteresowanie wymianą
nictwem np. kogoś rodziny, opiekuna. Nadokumentów gwałtownie zmalało.
stępnie pracownicy urzędu odwiedzają taką
Wymiana dowodów osobistych trwa od
osobę w domu, aby umożliwić jej złożenie
2001 roku. Od tego czasu do końca 2007 r.
podpisu na wydrukowanym już formularzu
w Tczewie wydano 55 422 nowe dowody. Redowodowym. Dostarczają jej też do domu
kordowy pod tym względem był ubiegły rok,
gotowy dowód. Zgodnie bowiem z rozporzągdy wydano ponad 12,3 tys. dokumentów.
dzeniem Rady Ministrów, każda osoba musi
Przypominamy, że osoby starsze, schoodebrać dokument osobiście.
rowane, mające problemy z poruszaniem
M.M.
Sprawy związane z wydaniem dowodu osobistego załatwia się w Biurze Dowodów Osobistych (Wydział Spraw Obywatelskich) – pawilon, pok. 24, tel. 7759 303. Biuro Dowodów
Osobistych czynne jest w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 7.30 do 15.30, w środy
w godz. 7.30-17.00.
Druki wniosków oraz potrzebne informacje można uzyskać także w Biurze Obsługi Klienta
na parterze, w budynku głównym Urzędu Miasta oraz można je pobrać ze strony internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.bazagmin.pl/tczew

Studenci Politechniki Gdańskiej sprawdzą,
czy Tczew może być miastem bez barier architektonicznych.
Warsztaty „Miasta bez barier” to nie jedyne wspólne przedsięwzięcie samorządu miasta Tczewa i Politechniki Gdańskiej. Współpraca trwa od wielu lat, a jej przykładem były
m.in. przygotowane przez studentów koncepcje zagospodarowania terenów przydworcowych.
M.M.

OGŁOSZENIA
• Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie
(II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej
w Tczewie, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej
w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej
dz. nr 310/6 o pow. 38 m2, obr. 6 KW 16851
- ul. Sobieskiego.
• Prezydent Miasta Tczewa informuje, że
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości niezabudowanych stanowiących
własność Gminy Miejskiej Tczew, położonych
w Tczewie przy ul. Czerwonego Kapturka,
oznaczonych numerami działek:
- nr 98/6 o pow. 5750 m2, obr. 11, KW
17957
- nr 98/8 o pow. 4306 m2, obr. 11, KW
17957
- nr 98/10 o pow. 3598 m2, obr. 11, KW
17957
- nr 98/13 o pow. 4759 m2, obr. 11, KW
17957
przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu.
• Prezydent Miasta Tczewa informuje,
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.
Nieruchomość zabudowana budynkiem
mieszkalnym wielorodzinnym położona jest
w Tczewie przy ul. Topolowej 12, oznaczona
numerem działki 218 obr. 4, pow. 2063 m2, KW
39455.
• Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie
(II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości - lokali mieszkalnych przeznaczonych do
sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz
najemców oraz wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych.

Samorząd
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Sesja Rady Miejskiej

Urzędnicy odpowiadają na zarzuty Komisji Rewizyjnej
Wiele emocji podczas lutowej sesji Rady Miejskiej w Tczewie wzbudziła sprawa kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej dotycząca naliczania podatku od nieruchomości w kontekście zmian przeznaczenia gruntów rolnych na
budowlane. Miesiąc wcześniej przedstawiony został protokół w tej sprawie sporządzony przez komisję, na sesji lutowej ustosunkowali się do niego Helena Kullas, skarbnik miasta oraz Wojciech Janicki, naczelnik Wydz. Gospodarki Mieniem Komunalnym.
Kontrolę rozpoczęto 21 sierpnia 2007 r.
i trwała do 22 stycznia 2008 r. Przeprowadzono ją na podstawie dokumentów dostarczonych przez Urząd Miejski oraz własnych
obserwacji członków Komisji Rewizyjnej. Chodziło o ustalenie, czy grunty znajdujące się
w granicach administracyjnych Tczewa, które w ewidencji urzędu widnieją jako rolne, są
w rzeczywistości użytkowane zgodnie z przeznaczeniem. To wiąże się z wysokością podatku, gdyż za grunty rolne podatek wynosi
niecałe 2 gr za 1 m2, natomiast w przypadku
gruntów odrolnionych wynosi on 30 gr za 1 m2.
Jak wynika z ustaleń komisji, „podatek
od nieruchomości - gruntu jest prawie 17
razy większy niż podatek rolny. W związku z tym budżet miasta poniósł zapewne
straty, ponieważ wpływy z tytułu podatków
mogły być w tych przypadkach kilkanaście
razy większe i to przez kilka lat.” Problem
dotyczy działek, głównie na os. Górki oraz
Czyżykowo. Komisja zarzuciła podatnikom,
że nie aktualizują deklaracji podatkowych,
a urzędnikom miejskim, że ich nie weryfikują
Zdaniem członków zespołu kontrolnego, „wszystkie działki, na których znajdują się zamieszkałe bądź użytkowane budynki powinny być niezwłocznie w całości
przekwalifikowane na działki budowlane
i obciążone podatkiem od nieruchomości.”
Helena Kullas, skarbnik miasta, odmówiła wówczas - 31 stycznia, podpisania protokołu ze względu na to, iż otrzymując go
na kilka minut przed sesją Rady Miejskiej,
nie miała możliwości zapoznania się z dokumentem. Na ostatniej sesji pani skarbnik
ustosunkowała się do protokołu powołując się na obowiązujące przepisy prawne.
- Zgodnie z prawem, podstawą wymiaru
podatków są dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków, a jej prowadzenie należy do
kompetencji starosty - tłumaczyła skarbnik
miasta. - Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako
użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej. Pogląd ten znajduje również
oparcie w bogatym orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok WSA
z 2.12.2004 r., III Sa/Wa 257/04, wyrok WSA
z 5.10.2005 r., III SA/Wa 1718/05, wyrok WSA
z 4.07.2005 r., III Sa/Wa 1206/05), a także
wyrok NSA z 29.06.2006 r., II FSK 842/05
i wyrok WSA w Warszawie z 27.03.207 r. III
SA/WA 136/2007, które zostały przedstawione.
Osoby fizyczne (a tylko takich osób
dotyczyła kontrola) obowiązane są złożyć
właściwemu organowi podatkowemu informacje o nieruchomościach w terminie do
14 dni od dnia wystąpienia zmian mających
wpływ na wysokość i rodzaj opodatkowania.
Dla ustawodawcy nie ma znaczenia, czy
informacja została złożona rok, dwa, dziesięć czy dwadzieścia lat temu. Informacje
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podatkowe nie przedawniają się i nie dezaktualizują. Każda złożona przez podatnika
informacja podatkowa jest przez urzędników
podległych Prezydentowi Miasta weryfikowana w ramach czynności sprawdzających
w zakresie zgodności danych w niej zawartych z danymi z ewidencji gruntów i budynków. W przypadku stwierdzenia niezgodności
prowadzone jest postępowanie wyjaśniające.
Jeżeli w trakcie roku podatkowego
wpłynie do Urzędu Miejskiego informacja
zewnętrzna (od innych organów) dotycząca zmian zaistniałych na danych nieruchomościach (np. zawiadomienie o zmianach
w ewidencji gruntów i budynków, pozwolenie
na użytkowanie budynku, wniosek o zakończenie budowy, wpisy do ewidencji działalności gospodarczej itp.), a podatnik nie złoży
korekty informacji, tutejszy urząd wszczyna
postępowanie poprzez wezwanie podatnika.
- Trzeba wyraźnie powiedzieć, że nie
ma nieprawidłowości w naliczaniu podatku
od nieruchomości i podatku rolnego - wyjaśniała Helena Kullas. - Wszelkie naliczenia
zgodne są ze składanymi przez podatników
informacjami, ewidencją gruntów i budynków oraz obowiązującymi przepisami prawa
podatkowego. Wszelkie zmiany dotyczące
przekwalifikowania gruntów rolnych dokonywane są na bieżąco zgodnie z otrzymywanymi ze Starostwa Powiatowego zmianami.
Także w trakcie trwającej kontroli Starostwo
Powiatowe w ramach prowadzonej modernizacji ewidencji budynków dokonywało zmian
w klasyfikacji użytków (tak jak to było m.in.
w przypadku zmiany użytku działki p. prezydenta - zmiana z 9.11.2007 r.). Składane przez
podatników informacje weryfikowane są przez
pracowników Urzędu Miejskiego na bieżąco.
Z chwilą otrzymania innych dokumentów, stanowiących dowody w sprawie, a mających
wpływ na wysokość opodatkowania, wszczyna się z urzędu postępowanie wyjaśniające.
Wskazane natomiast w protokole stwierdzenie, że tut. Wydział Budżetu i Podatków powinien zabudowane działki sklasyfikowane
jako użytki rolne opodatkować podatkiem od
nieruchomości a nie podatkiem rolnym byłoby jednoznaczne z naruszeniem przepisów
podatkowych. Podatki naliczone są zgodnie
z obowiązującymi przepisami w oparciu o ewidencję gruntów i budynków. Natomiast cały
problem związany jest z nieprawidłowościami
występującymi w ewidencji gruntów i budynków – brak bieżącej aktualizacji, niezgodności ze stanem faktycznym. Przeprowadzona
kontrola potwierdziła właśnie te nieprawidłowości i zaniedbania, nie są to jednak zarzuty
dotyczące tutejszego organu podatkowego.
Skarbnik Helena Kullas przytoczyła również szacunkowe dane, ile mogłyby
wynieść straty budżetu wynikające z uiszczania przez właścicieli działek stawek
podatku rolnego a nie od nieruchomości.
- Ponieważ krążą różne domysły na ten
temat, postanowiliśmy obliczyć szacunko-

Z sesji

wą kwotę przyjmując do symulacji wszystkie
grunty, które w dniu 31 grudnia 2007 r. były
uwzględnione w ewidencji jako grunty rolne
- tłumaczyła H. Kullas. - Gdy wyłączyliśmy
z tego wykazu rolników i działki ogrodnicze,
pozostało około dwustu działek. Na tej podstawie obliczyliśmy, że w ciągu roku ta potencjalna strata dla budżetu wyniosłaby 20 tys.
zł, zaś w ciągu 5 lat maksymalnie 100 tys. zł.
Do protokołu ustosunkował się również
Wojciech Janicki, naczelnik Wydz. Gospodarki Mieniem Komunalnym. Ponieważ wydział ten przekazał Komisji Rewizyjnej dane
dotyczące ewidencji gruntów, niektórzy radni
zastanawiali się, czy nie jest to sprzeczne
z ustawą o ochronie danych osobowych.
W odpowiedzi usłyszeliśmy, że przedstawiciele Komisji Rewizyjnej zwrócili się
z prośbą o udostępnienie danych niezbędnych do przeprowadzenia kontroli. Wydział
przekazał informacje, co jest zgodne ze Statutem Miasta (&2 ust. 2). - Bezsprzeczne jest
to, że bez danych z ewidencji gruntów dotyczących rodzaju użytków, kontrola nie mogłaby się odbyć - argumentował W. Janicki.
- W związku z tym nie mając żadnych wątpliwości udostępniliśmy potrzebne dane. Wydruki te zawierały klauzulę „do użytku wewnętrznego” i tylko do takiego zastosowania zostały
wydane. Konsekwencją takiego wykonania
obowiązków służbowych wynikających ze statutu gminy jest jeden z wniosków pokontrolnych zalecający sprawdzenie, czy przekazanie przeze mnie danych z ewidencji gruntów
„nie stanowi naruszenia ustawy o ochronie
danych osobowych i innych przepisów w tym
zakresie”. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, mając te wątpliwości, poszedł jeszcze dalej - upubliczniając dane przekazane komisji
na jednym z portali internetowych. Powstaje
pytanie, czy nie jest to naruszeniem przepisów
o ochronie danych osobowych, gdyż czym innym jest udostępnienie danych do celów służbowych, a czym innym upowszechnienie ich.
Przypomnijmy, na portalu ukazały się
dane dotyczące numerów działek i ulic, przy
których się znajdują. Zbigniew Urban, przewodniczący Komisji Rewizyjnej, argumentował jednak, że protokół został podany do
publicznej wiadomości już wcześniej - podczas sesji 31 stycznia br. i mieszkańcy miasta
powinni mieć możliwość się z nim zapoznać.
W związku z tymi wątpliwościami,
W. Janicki zasugerował, aby wspomniany
wniosek pokontrolny rozszerzyć o sprawdzenie czy tutaj również nie została naruszona
ustawa o ochronie danych osobowych, co
uprawniałoby do wystąpienia ze stosownym
pismem do prokuratury lub policji. Z takim
wnioskiem zwrócił się do przewodniczącego
Rady Miejskiej. Włodzimierz Mroczkowski,
przewodniczący RM, uznał, że nie widzi tutaj
znamion popełnienia przestępstwa. Wojciech
Janicki poinformował natomiast, ze oczekuje na opinię prawną w tej sprawie i gdy tylko ją otrzyma przekaże przewodniczącemu.
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Radni pozytywnie o przekształceniu szpitala

Potrzebny inwestor zewnętrzny
Podczas lutowej sesji radni dyskutowali m.in. o likwidacji tczewskiego ZOZ. Do
takiego sposobu rozwiązania problemów
tczewskiego szpitala przekonywał radnych starosta Witold Sosnowski. W efekcie radni miejscy pozytywnie zaopiniowali
projekt uchwały Rady Powiatu dotyczący
likwidacji ZOZ w Tczewie. Tym samym
Rada Miejska podtrzymała swoje stanowisko z 31 stycznia br. dotyczące przystąpienia ZOZ do spółki prawa handlowego
utworzonej po likwidacji ZOZ w Tczewie.
- W krótkim czasie szpital potrzebuje
ok. 20 mln zł na poprawę infrastruktury - tłumaczył starosta Witold Sosnowski. - Jeśli
nie wyłożymy tych pieniędzy, Narodowy
Fundusz Zdrowia nie podpisze ze szpitalem
kontraktu. Albo znajdziemy środki, albo szpital za 2-3 lata przestanie istnieć. Docelowo
szpital potrzebuje zastrzyku finansowego
nawet 2-3- krotnie większego. Rada Powiatu
nie jest w stanie zaciągać kolejnych kredytów na ten cel, pieniędzy nie dostaniemy też
z Urzędu Marszałkowskiego. Rada Powiatu
uznała, że powiat nie ma tych pieniędzy, tym
bardziej, że musimy realizować wiele innych
zadań. Pozostaje wiec znalezienie inwestora, który w ramach spółki prawa handlowego byłby gotów ponieść konieczne nakłady.
Prowadzimy rozmowy z kilkoma inwestorami, m.in. z Biurem Maklerskim PKO BP.
Myślę, że to jedyna droga, aby szpital mógł
się rozwijać i nadal pełnił swoją funkcje.

Starostwo Powiatowe proponuje przekształcenie szpitala w spółkę prawa handlowego
Nowy inwestor miałby w spółce ponad
50 proc. udziałów, oczekuje również gwarancji, że nie zmieni się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenach
szpitalnych.
Radni obawiali się, czy zarządzanie
szpitalem przez inwestora zewnętrznego nie
spowoduje ograniczenia świadczonych usług
na rzecz mieszkańców Tczewa i powiatu lub
wręcz przerw w funkcjonowaniu placówki.
Starosta zapewnił, że w związku z ewentualnym przekształceniem nie ma mowy o przerwaniu pracy szpitala nawet na jeden dzień.
Nowy podmiot przejmie majątek placówki,
ale też wszelkie kontrakty i zobowiązania.
Decyzje o likwidacji ZOZ-ów i przekształceniu ich w spółki prawa handlowego
podjęto już m.in. w Malborku i Kartuzach.

Z działalności Prezydenta Miasta
W okresie od 30 stycznia do 26 lutego
br. Prezydent Miasta podjął 43 zarządzenia.
Dotyczyły one m.in. powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na:
- przebudowę nawierzchni, odwodnienia,
i oświetlenia ulicznego w Tczewie
- wymianę instalacji centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola nr 9
- wymianę ogrodzenia od ulicy Mostowej
oraz wykonanie izolacji ścian fundamentowych w Gimnazjum nr 2
- roboty budowlane związane z przygotowaniem terenu budowy do wykonania robót
inwestycyjnych, wykonaniem budynku mieszkalnego, infrastruktury i zagospodarowania
terenu przy ul. Nowowiejskiej.
- remont wewnętrznej drogi w Sportowej
Szkole Podstawowej nr 2.
Prezydent przyjął plan zamówień publicznych oraz ramowy harmonogram realizacji
inwestycji i remontów na 2008 rok, z uwagą
aby, o ile będzie możliwe, przyspieszyć budowę ciągu spacerowego i ścieżki rowerowej
pomiędzy ul. Nad Wisłą i ul. Nadbrzeżną”.
Ponadto Prezydent widzi pilną potrzebę
rozbudowy obiektu przy ul. Niepodległości
10 (MOPS). Zobowiązał skarbnika miasta
i naczelnika Wydz. Inwestycji i Remontów
do ujęcia tego zadania inwestycyjnego (jako
zadanie wieloletnie) w projekcie korekty budżetu miasta na 2008 r. Kosztorys inwestycji
opiewa na kwotę 2 mln zł.
Prezydent zatwierdził podział środków finansowych na 2008 r.

- w wysokości 22 000 zł dla Rodzinnych
Ogrodów Działkowych w Tczewie z przeznaczeniem na realizację zadań, zgodnie z art.
12. ust. 2 ustawy o rodzinnych ogrodach
działkowych
- na stypendia za osiągnięcia w nauce lub
w sporcie za I i II semestr roku szkolnego
2007/2008.
Odbył spotkanie z dyrektorami placówek
oświatowych, celem omówienia planów finansowych na 2008 rok szkół podstawowych,
gimnazjów i przedszkoli publicznych.
Ponadto Prezydent spotkał się m.in.:
- z panią prezes PSSE sp. z o.o. w sprawie zaktywizowania działań na rzecz strefy
- z nowym dyrektorem firmy Flextronics
w sprawie relacji pomiędzy kierownictwem,
a załogą oraz planów rozwojowych firmy
- z M. Strukiem, wicemarszałkiem woj.
pomorskiego, w sprawie realizacji inwestycji
pn: „Przebudowa układu drogowego łączącego miasto Tczew z węzłem autostradowym
w Stanisławiu”
- ze Starostwem Powiatowym w sprawie
przejęcia budynku Technikum Kolejowego
- z przedstawicielami klubów radnych
Rady Miejskiej w celu ustalenia propozycji
składu nowych członków rad nadzorczych
spółek gminy.
Ponadto prezydent uczestniczył w:
- konferencji nt. Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego
2007- 2013
- rocznej naradzie w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendzie Powiatowej Policji w Tczewie.

Samorząd

Krótko
• MRM w Ogólnopolskiej Federacji
Radni podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Tczew do stowarzyszenia gmin i powiatów pod nazwą
Ogólnopolska Federacja Młodzieżowych
Samorządów Lokalnych. Delegatem na
Zgromadzenie Ogólne federacji została
Aleksandra Turska, przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Tczewa. Celem
Ogólnopolskiej Federacji Młodzieżowych
Samorządów Lokalnych jest upowszechnienie idei samorządności i przedsiębiorczości
oraz zwiększenie aktywności młodzieży
w środowisku lokalnym, m.in. poprzez
wspieranie młodzieżowych rad. Przystąpienie Tczewa do tej organizacji pozwoli Młodzieżowej Radzie Miasta na wymianę doświadczeń oraz podejmowanie wspólnych
inicjatyw z młodzieżą z innych gmin.
• Inicjatywa obywatelska
Radni przyjęli uchwałę umożliwiającą
grupie mieszkańców wystąpienie z inicjatywą obywatelską do Rady Miejskiej. Problemy i inicjatywy mieszkańców Tczewa
sygnalizowane radnym nie miały dotychczas uregulowanego trybu ich zgłaszania
i rozpatrywania. Wychodząc naprzeciw tym
inicjatywom grupa radnych postanowiła rozstrzygnąć ten problem proponując uchwałę,
która ich zdaniem, zachęci mieszkańców
Tczewa do bardziej aktywnego uczestniczenia w życiu miasta.
Treść dokumentu prezentujemy w dodatku z uchwałami.
• Zasady korzystania ze stołówek
szkolnych
W lutym br. radni przyjęli uchwałę dotyczącą zasad korzystania ze stołówek
szkolnych oraz odpłatności za posiłki. Do
korzystania ze stołówek szkolnych (dotyczy to szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Tczew)
uprawnieni są uczniowie, nauczyciele
i inni pracownicy szkół. Stołówki nie mogą
natomiast wydawać posiłków na zewnątrz.
Posiłki są odpłatne, z tym że uczniowie pokrywają jedynie koszt surowców zużytych
do ich przygotowania (tzw. wsad do kotła), który określono na 2,50 zł. Nauczyciel
i inni pracownicy szkół pokrywają natomiast
pełny koszt przygotowania posiłku (wsad
do kotła powiększony o koszty wytworzenia
posiłku). W przypadku nieobecności stołującemu przysługuje częściowy zwrot opłaty
miesięcznej proporcjonalnie do liczby dni
nieobecności, pod warunkiem zgłoszenie
nieobecności. Uchwała wchodzi w życie
14 dni od daty opublikowania w Dzienniku
Urzędowym Woj. Pomorskiego.
• Potrzebni stażyści w CWRDW
Centrum Wystawienniczo-Regionalne
Dolnej Wisły poszukuje absolwentów chcących odbyć staż zawodowy (po skierowaniu
z Powiatowego Urzędu Pracy) na stanowiskach asystenta specjalisty ds. wystawienniczych i warsztatów artystycznych oraz
sekretarka i pomoc księgowej.
Więcej informacji w PUP lub CWRDW.
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Co nas czeka
• 30.01-31.12.08 - Tczew od osady
do współczesności - wystawa historyczna
ukazująca poszczególne etapy historycznego i gospodarczego rozwoju miasta
• 28.02-23.03.08 - Wystawa malarstwa Urszuli Przewoźniak
• 12.03-30.03.08 – W kręgu tradycji
wielkanocnej
• 2.04-04.05.08 – Wystawa fotograficzna „Kraków Jana Pawła II” oraz konkurs
plastyczny dla dzieci i młodzieży „Jan Paweł
II zawsze nam bliski”
• 10.04-9.05.08 – Rzeźba Miłosza
Piotrowskiego
• 13.05-30.05.08 – wystawa fotograficzna Iwo Dylkiewicza „Odnalezione uroki Tczewa”
• 17.05-3.08.08 - wystawa kaszubskiej sztuki ludowej
• 17.05. o godz. 20.00-24.00 - NOC
MUZEÓW
• 01.06-07.06.08 – Spotkanie
z bohaterami bajek i baśni - Dzień Dziecka
w CWRDW
• 2-10.06.08 - wystawa warsztatów
plastycznych
• 10-18.06.08 – wystawa prac dziecięcych „Plastyczne impresje”
• 20-22.06.08 - wystawa fotograficzna „10 lat partnerstwa”
• 19.06-25.08.08 – Tczew miastem
kolejarzy
•
6-20.07.08. – wystawa grafiki komputerowej Pauliego Kangasniemi, Finlandia
• 18-24.08.08 - wystawa modelarstwa okrętowego i szkutniczego i II Ogólnopolski Zjazd Modelarzy Szkutniczych
„KOGA”
• 4-7.09.08 – IX Międzynarodowy
Festiwal Działań Teatralnych i Plastycznych
„Zdarzenia”
• 10-14.09.08 - 15-lecie Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym
• 16-28.09.08 - Galeria dla Ciebie
– wystawa kapeluszy Zofii Petki
• 18.09–31.10.08 – Wystawa z okazji 60-lecia Pomorskiej Fabryki Gazomierzy
• 1-12.10.08 – Festiwal Twórczości Sakralnej – wystawa starodruków fary
tczewskiej
• 15.10–31.10.08 - Wystawa fotograficzna organizowana przez MOPS Ośrodek na Niepodległości
• II połowa października – Galeria
dla Ciebie, wystawa fotograficzna – Norwegia
• 16.11–14.12.08 – wystawa tczewskich plastyków
• 14.11-05.12.08 – Galeria dla Ciebie „Kapadocja” – wystawa fotograficzna
Włodzimierza Piechowicza
• 18.12.08–11.02.09 – wystawa malarska – ASP Gdańsk
• 12.12.08 – Galeria dla Ciebie–
Wystawa rękodzieła – Uniwersytet III Wieku
8
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Centrum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisły

To był strzał w dziesiątkę
Ponad 41 tysięcy odwiedzających, 35 wystaw, 98 lekcji historycznych, 70 spacerów po Tczewie, 101 warsztatów edukacyjno-artystycznych - to tylko statystyka, ale za tymi liczbami kryje
się ogromna praca grona pasjonatów, wielka życzliwość mieszkańców i władz samorządowych,
a w efekcie tętniące życiem wnętrza Centrum Wystawienniczo - Regionalnego Dolnej Wisły.
22 lutego placówka obchodziła pierwszą rocznicę działalności.
Centrum Wystawienniczo-Regionalne powstało w efekcie realizacji projektu dofinansowanego w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Trwająca prawie rok modernizacja pofabrycznego
obiektu, będącego od lat 80. siedzibą Muzeum
Wisły, zakończyła się w styczniu 2007 r. Jest to
pierwsza w Polsce placówka muzealna, która
została wyremontowana ze środków unijnych.
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu samorządu
miasta udało się przywrócić Tczewowi cenny
zabytek architektury poprzemysłowej XIX w.
Obecnie w odnowionych budynkach, oprócz
CWRDW nadal znajduje się Muzeum Wisły.
Centrum oficjalnie otwarto 22 lutego 2007
r. Jego dyrektorem została Alicja Gajewska.
Już od pierwszego dnia na tczewian czekało
kilka wystaw, m.in. haftu kociewskiego, wystawa modeli statków oraz bardzo bogatych kronik Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej.
Zaledwie dwa dni po otwarciu - zorganizowano
dzień otwarty w placówce. Nowy obiekt przybyło wówczas zobaczyć ponad tysiąc osób.
To jak na razie rekord frekwencji. Dzisiaj, po
roku działalności, można śmiało stwierdzić, ze
Centrum Wystawiennicze wrosło w kulturalny
krajobraz miasta.
- Z propozycji centrum często korzystają
szkoły, organizacje pozarządowe, pasjonaci,
którzy dzięki tej placówce mogą dowiedzieć
się więcej o regionie historii, a także pokazać
własne osiągnięcia i przekazać swoje doświadczenia - mówi dyr Alicja Gajewska. - Głównym
zadaniem Centrum Wystawienniczo-Regionalnego Dolnej Wisły jest prowadzenie działalności
kulturalnej, w tym propagowanie historii miasta
Tczewa i regionu kociewskiego oraz wzmacnianie identyfikacji mieszkańców Kociewia
z regionem, jego historią oraz tradycją. Pragniemy również stać się pomostem łączącym
nas z innymi regionami etnograficznymi Polski
i świata, miejscem nawiązywania przyjaźni
oraz wymiany kulturowej. Drogą do osiągnięcia
tego celu są prowadzone przez nas działania
wystawiennicze oraz edukacyjne.
Ogromnym powodzeniem cieszą się warsztaty artystyczne adresowane do szkół, ale
też osób dorosłych. Działają warsztaty bursztyniarskie, gdzie można zdobyć wiedzę
o bursztynie, ale też wykonać własnoręcznie biżuterię. Powodzeniem cieszą się też warsztaty
haftu, garncarskie, malarstwa na szkle, tańca
ludowego. Wkrótce zostaną uruchomione kolejne zajęcia - ich uczestnicy samodzielnie
będą wykonywali papier czerpany i zdobędą
dyplom papiernika. Zajęcia stanowią wspania-

łą okazję do poznania regionalnego rzemiosła
w praktyce.
Kolejne
propozycje CWRDW to lekcje
historyczne
i
regionalne,
spacery po Tczewie z przewodnikiem – szlakami
tczewskich zabytków. Uczestnicy mają okazję
poznać historię
Alicja Gajewska i wystamiasta, zoba- wa Cztery pory roku.
czyć najcenniejsze zabytki, sprawdzić jak Tczew się zmienia.
W spacerach mogą brać udział grupy zorganizowane oraz grupy rodzinne. W każdy czwartek
o godz. 17.00 w siedzibie Centrum przewodnik
czeka na rodziny, które chciałyby zwiedzić Tczew.
Spacery dla grup zorganizowanych odbywają się
w czwartki i piątki w godz. 9.00, 11.00, 13.00
i w zależności od trasy trwają od 1 do 1,5 godz.
Jak wynika ze statystyk, spośród tczewskich szkół najczęściej z oferty centrum korzystają Szkoła Podstawowa nr 5, SP 10, SP 12,
SSP 2. Chętnie przyjeżdżają też grupy ze szkół
spoza Tczewa.
Centrum prowadzi bardzo bogatą działalność wystawienniczą. Wśród ekspozycji była
m.in. międzynarodowa wystawa filatelistyczna
z okazji 150-lecia mostu tczewskiego, wystawa
trofeów łowieckich, szkutnicza, ekspozycja poświęcona Janowi Pawłowi II w drugą rocznicę
śmierci, tutaj odbywało się wiele imprez związanych z Międzynarodowym Festiwalem Działań Teatralnych i Plastycznych ZDARZENIA
2007 (nie inaczej będzie podczas tegorocznej
edycji ZDARZEŃ). Do końca roku czynna jest
wystawa „Tczew - od osady do współczesności”. Ciekawą propozycją jest też „Galeria dla
Ciebie”, która pozwala artystom amatorom
zaprezentować swoje prace. Często w salach
wystawienniczych gości sztuka współczesna.
Prawdopodobnie już wkrótce ruszy punkt
gastronomiczny w budynku centrum. Będzie
można tam skosztować regionalnych potraw.
W Centrum ma swoją siedzibę Lokalna
Organizacja Turystyczna Kociewie z punktem
informacji turystycznej. Z gościnnych murów
korzystają organizacje pozarządowe, tu odbywają się spotkania, konferencje.
M.M.

Zrobiono coś z niczego

Zenon Odya
Prezydent Tczewa
- Roczna działalność centrum i liczba osób odwiedzających to miejsce jest najlepszym argument przemawiający za celowością tej inwestycji. To był strzał w dziesiątkę - placówka tętni życiem i trudno już wyobrazić sobie Tczew bez niej. Okazuje się, że tam gdzie są ludzie z pasją,
nie ma rzeczy niemożliwych. Tutaj zrobiono coś z niczego - puste mury
wypełniono treścią. To najlepsza gwarancja, że placówka będzie się rozwijała. W tych trudnych czasach przeznaczanie pieniędzy na kulturę jest
dużym wyzwaniem. Samorząd naszego miasta konsekwentnie jednak
inwestuje w tę sferę. Kilka lat temu wyremontowany został dom kultury - dzisiejsze Centrum
Kultury i Sztuki, następnie Centrum Wystawienniczo - Regionalne, samorząd wspiera także
wiele imprez kulturalnych.

Kultura

www.bip.tczew.pl

www. tczew.pl

Festiwal Zdarzenia 2008

Trudny rok dla organizatorów
Międzynarodowy Festiwal Działań
Teatralnych i Plastycznych ZDARZENIA
od początku swojego istnienia kojarzony jest z Tczewem. Impreza przez dziewięć lat wypracowała sobie dobrą markę
w środowiskach artystycznych w kraju i za
granicą. Zdarzenia to spotkanie młodych
twórców z mistrzami, konfrontacja ich projektów z awangardową sztuką europejską,
warsztaty, prezentacja nowych trendów
w sztuce. Przy okazji to skuteczna promocja
Tczewa. W tym roku organizatorzy stanęli
przed dylematem - czy nadal organizować
festiwal, a jeśli tak, czy zorganizować go
w Tczewie. Wszystkiemu winne pieniądze.
Na konferencji zorganizowanej przez
Stowarzyszenie Integracji Humanistycznej Pomost, które od początku zajmuje się
przygotowywaniem Zdarzeń, mowa była
o ogromnych problemach finansowych,
z którymi zmierzyć się muszą w tym roku organizatorzy. - To wyjątkowy rok, gdyż nie będziemy mogli skorzystać z dotacji unijnych,
ponieważ programy są uruchamiane zbyt
późno - mówiła Halina Kasjaniuk, dyrektor
artystyczny festiwalu. - Przygotowujemy się
natomiast do rywalizacji o unijne środki na
kolejne dwa lata - 2009 i 2010. Teraz musimy
szukać wsparcia z innych źródeł.
Takim źródłem jest m.in. budżet miasta,
który co roku wspiera organizację festiwalu
pokrywając ok. 10 proc. kosztów imprezy.
Nie inaczej będzie w tym roku. Tegoroczna
edycja, jak szacuje H. Kasjaniuk, wymaga od
450-550 tys. zł. Na razie jest pokrycie na ok.
95 tys., ale jeszcze nie ma potwierdzenia od
Urzędu Marszałkowskiego oraz Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Swoje
wsparcie zadeklarowały Pomorska Specjalna
Strefa Ekonomiczna, firma Eaton oraz Bank
Spółdzielczy. - Zdarzenia są miejscem, gdzie
szkoli się młodych artystów - tłumaczyła Halina Kasjaniuk. - To nie jest miejsce, gdzie promujemy rozrywkę. Sztuka kieruje się innymi
kryteriami i znacznie trudniej znaleźć na nią
pieniądze.

Na sztukę trudniej znaleźć pieniądze niż na
rozrywkę - twierdzą organizatorzy festiwalu.
Problemem dla organizatorów są nie tylko
fundusze, ale także sale, których w Tczewie
jest coraz mniej. Do dyspozycji i organizatorów będzie większość sal ekspozycyjnych
w Centrum Wystawienniczo-Regionalnym
Dolnej Wisły, ale to zbyt mało. Zwykle festiwal
korzystał z gościnności firmy Eaton, tam lokując spektakle, Niestety sala została sprzedana. Nie jest wyjaśniona sprawa ewentualnej
odpłatności za sale Centrum Kultury i Sztuki.
Jak tłumaczy Halina Kasjaniuk, za spektakle
festiwalowe nie są pobierane opłaty, stowarzyszenie Pomost jest organizacją non profit
i dlatego pomieszczenia powinny być udostępnione bezpłatnie. Większość pomieszczeń, gdzie można by pokazać spektakle
jest dość mała, co ogranicza liczbę widzów
często do 30-40 osób.
- Samorząd Miasta zawsze wspierał festiwal uważając, że jest to jedna a najbardziej prestiżowych i wartościowych imprez
w Tczewie - powiedział Zenon Drewa, wiceprezydent Tczewa. - Również w tym roku
wesprzemy to przedsięwzięcie. Musimy sobie zdawać sprawę, że z pieniędzy miasta
nie da się zorganizować tak dużej imprezy.
Nie możemy jednak dopuścić do tego, by
Zdarzenia przestały istnieć lub by przeniosły
się do innego miasta.
M.M.

W programie
Zdarzeń 2008
Mimo trudności, mamy nadzieję, że jednak Zdarzenia w Tczewie się odbędą. Jak
podkreślają organizatorzy, w Tczewie jest
wspaniała publiczność i dla niej warto imprezę robić. Organizatorzy przygotowali wstępny ramowy program festiwalu.
Gwiazdą tegorocznej edycji ma być Krystyna Janda ze spektaklem „Ucho, gardło, nóż”.
W programie jest też parada ulicami
miasta angażująca młodzież tczewskich
szkół oraz przedstawicieli władz lokalnych
i organizacji pozarządowych, przedsiębiorców. Jest to przedsięwzięcie wymagające
wysokich nakładów finansowych (ok. 54
tys.), dlatego organizatorzy uzależniają ten
punkt programu od pozyskanych środków
sponsorskich. Ma to być swego rodzaju
przygotowanie do wielkiej parady z okazji
750-lecia miasta Tczewa, która odbędzie się
w 2010 r.
Jak zawsze najważniejszą częścią festiwalu będzie ok. 14 wyłonionych w konkursie projektów prezentowanych przez
studentów i młodych absolwentów szkół artystycznych z kraju i Europy.
Ponadto, w związku z ciągłym rozwojem
sztuki i oczekiwaniami publiczności oraz artystów, organizatorzy zmodyfikowali tegoroczny regulamin, rezygnując z prac malarskich
oraz małych form rzeźbiarskich na rzecz
instalacji prezentowanych w przestrzeni
miasta Tczewa.
W festiwalowych planach jest performance autorski Jerzego Kaliny, polskie spektakle pozakonkursowe prezentowane przez
Teatr Wierszalin z Supraśla, Video-Teatr
POZA z Warszawy, Teatr Nowy z Krakowa,
Wrocławski Teatr Lalek oraz Teatr Polonia
z Warszawy (wspomniany już spektakl Krystyny Jandy). Gośćmi specjalnymi mają być Giovanni Pampiglione oraz Piotr Lachmann w planach są dwa spotkania autorskie mistrzów z uczestnikami i publicznością. Ponadto w Tczewie gościć mają spektakle ze
Słowacji, Czech, Włoch, Hiszpanii, Węgier
i Niemiec.

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Rodzinnej „FAMILIA-TCZEW”

Po raz jedenasty... ale trochę inaczej
Będzie muzycznie, tanecznie i oczywiście rodzinie. Nieco inne zasady, ale podobne emocje. Nowością będzie konkurs
karaoke. XI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Rodzinnej FAMILIA Tczew odbędzie
się w dniach 23-25 maja br. Organizatorem
imprezy postaje Fundacja Domu Kultury,
zaś współorganizatorem po raz pierwszy
jest Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie.
W tym roku w festiwalu weźmie udział
tylko 12 zespołów. W dalszym ciągu pozostaje to jednak jedna z dwóch największych
międzynarodowych imprez kulturalnych
w Tczewie. Pozostaje podstawowy wymóg przynajmniej połowa członków zespołu musi
być ze sobą spokrewniona. Celem festiwalu
jest niezmiennie integracja międzynarodowa poprzez rodzinne muzykowanie, propagowanie muzyki różnych regionów Polski,
Europy, świata, promowanie wartości ro-

dzinnych poprzez muzykę i śpiew, promocja
Tczewa.
Nowością będzie konkurs karaoke,
adresowany do młodzieży ze szkół średnich powiatu tczewskiego. Warto już zacząć
przygotowania do imprezy. W konkursie
mogą brać udział soliści lub grupy liczące
nie więcej niż 4 wykonawców. Każda szkoła
ma prawo wytypować w wyniku wewnętrznych eliminacji 3 solistów lub 3 grupy śpiewacze. Jak przystało na festiwal rodzinny,
mile widziani będą wykonawcy ze sobą
spokrewnieni. Wszyscy wykonawcy wykonują minimum 1, maksimum 3 utwory, z czego przynajmniej jeden z utworów musi być
dziełem polskiego kompozytora lub w przypadku piosenki tekst lub muzyka polskiego
autora. Czas występu nie może przekroczyć
6 minut. Rodzaj wykonywanej muzyki jest
dowolny.

Kultura

Zgłoszenie od zespołów przyjmowane
są do końca marca br. (nie dotyczy konkursu
karaoke).
Więcej informacji, regulamin oraz
karty zgłoszeniowe znajdują się na stronie internetowej festiwalu: www.familia.
tczew.pl
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Co oferują tczewskie podstawówki i gimnazja

Czas wybrać szkołę
Tczewskie szkoły podstawowe już rozpoczęły zapisy. Wiele z nich, aby przybliżyć mieszkańcom swoją ofertę, organizuje dni otwarte. To okazja, aby zobaczyć szkolne gabinety, dowiedzieć się, w jakich warunkach pracują uczniowie i z jakich zajęć dodatkowych
mogą skorzystać. To także możliwość poznania nauczycieli. Rodzice zastanawiają się też nad wyborem gimnazjum dla swoich dzieci.
Poniżej prezentujemy ofertę samorządowych szkół podstawowych i gimnazjalnych Tczewa.

SZKOŁY PODSTAWOWE

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Bohaterów Westerplatte
ul. Gdańska 2
tel: 777-28-88, fax: 777-29-81
www.ssp2.tczew.pl
e-mail: ssp2tczew1@wp.pl
dyrektor: Jarosław Bartoszewski
Liczba uczniów: 625 (29 oddziałów) + 42
w klasach „0” (2 oddziały)
Klasy profilowane: klasy sportowe (pływanie na każdym poziomie kształcenia od kl. I
do VI), klasy usportowione (piłka ręczna na
poziomie kl. IV-VI), klasy integracyjne (od
kl. „0” do kl. VI)
Zajęcia pozalekcyjne:
- dla klas I-III: koło teatralne, matematyczne, j. angielskiego, j. niemieckiego, gimnastyka korekcyjna, rękodzieło, biblioterapia,
zajęcia wyrównawcze
- dla klas IV-VI: koło polonistyczne, matematyczne, muzyczne, dziennikarskie,
plastyczne,
internetowo-filatelistyczne,
przyrodnicze (kl. V-VI), historyczne (kl. VI),
zajęcia wyrównawcze

Szkoła Podstawowa nr 5
im. Adama Mickiewicza
ul. Obrońców Westerplatte 18
tel./fax (058) 531-35-27
www.sp5tczew.republika.pl
e-mail: sekretariat.sp5@wp.pl
dyrektor: Gabriela Makać
Liczba uczniów: 369 (15 oddziałów) + 26
w klasie „0” (1 oddział)
Klasy profilowane: klasy usportowione
(koszykówka na poziomie kl. IV-VI)
Zajęcia pozalekcyjne: gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, koło teatralne, chór,
klub twórczego poznawania świata, koło matematyczne, przyrodnicze, informatyczne, j.
niemieckiego, plastyczne, turystyczne, gry i
zabawy dydaktyczne, zajęcia wyrównawcze

Szkoła Podstawowa nr 7
im. Stanisława Staszica
ul. Stoczniowców 15A
tel. (058) 531-35-06, fax (058) 530-06-71
www.sp7tczew.naszemiasto.pl
www.sp7.tcz.pl
e-mail: sp7tczew@tcz.pl
dyrektor: Jan Kur
Liczba uczniów: 278 (12 oddziałów) + 33
w klasach „0” (2 oddziały)
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Szkoła Podstawowa nr 8 na osiedlu Suchostrzygi.
Klasy profilowane: nie ma
Zajęcia pozalekcyjne: koło teatralne, redaktorskie, ekologiczne, komunikacyjne,
gimnastyka korekcyjna, kaligrafia, j. angielski, chór, czytanie ze zrozumieniem, zajęcia
wyrównawcze i przygotowujące do testów
kompetencji.

Szkoła Podstawowa nr 8
im. Św. Wojciecha
ul. Armii Krajowej 70
tel. (058) 531-65-19
www.sp8.tczew.pl
e-mail: sp8tczew@interia.pl
dyrektor: Barbara Matysiak
Liczba uczniów: 252 (10 oddziałów) + 48
w klasach „0” (2 oddziały)
Klasy profilowane: nie ma
Zajęcia pozalekcyjne: koło informatyczne,
j. niemieckiego, polonistyczne, dziennikarskie,
przyrodniczo-ekologiczne, j. angielskiego, artystyczne, SKS, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, rytmika, zajęcia wyrównawcze.

Szkoła Podstawowa nr 10
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Płk. Stanisława Dąbka
ul. Konopnickiej 11
tel. (058) 531-17-07, (058) 532-06-92
www.sp10tczew.webpark.pl
e-mail: sp10tczew@wp.pl

Oświata

dyrektor: Wojciech Borzyszkowski
Liczba uczniów: 718 (31 oddziałów) + 48
w klasach „0” (2 oddziały)
Klasy profilowane: klasy z rozszerzonym
programem nauczania języka niemieckiego
na poziomie klas IV- VI, klasy sportowe (lekkoatletyka) na poziomie klas IV-VI, oddziały
integracyjne - od kl. „0” do kl. VI.
Zajęcia pozalekcyjne: koło informatyczne,
j. angielskiego, j. rosyjskiego, j. niemieckiego, plastyczne, komunikacyjne, sportoworekreacyjne, matematyczne, polonistyczne,
ekologiczne, teatralne, muzykoterapia, koło
turystyczno-krajoznawcze, historyczne, regionalne, miłośników książki, ekologiczne,
gimnastyka
korekcyjno-kompensacyjna,
koło europejskie, koło techniczno-komunikacyjne, SKS, zespół wokalny „Carpe
Diem”, zajęcia wyrównawcze.

Szkoła Podstawowa nr 11
im. Mikołaja Kopernika
ul. Saperska 12
tel. (058) 531-59-52
www.sp11tczew.webpark.pl
e-mail: sp11tczew@wp.pl
dyrektor: Marek Trzciński
Liczba uczniów: 710 (28 oddziałów) + 47
w klasach „0” (2 oddziały)
Klasy profilowane: klasy z rozszerzonym
programem nauczania języka angielskiego
na poziomie klas IV-VI, klasy usportowione
(lekkoatletyka) na poziomie klas IV-VI.
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Zajęcia pozalekcyjne: koło muzyczno-instrumentalne, koło redakcyjne, regionalne,
religijne, matematyczne, zajęcia sportowe,
gry i zabawy ruchowe, koło informatyczne,
polonistyczne, j. angielskiego, przyrodnicze, plastyczne, muzyczne, recytatorskie,
taneczne, teatralne, szachowe, redakcyjne,
zajęcia wyrównawcze.

Szkoła Podstawowa nr 12
im. Bronisława Malinowskiego
ul. Topolowa 23
tel. (058) 531-59-52
www.sp12tczew.hg.pl
e-mail: sekretariat@sp12tczew.hg.pl
dyrektor: Eugeniusz Kwiatkowski
Liczba uczniów: 977 (40 oddziałów) + 93
w klasach „0” (4 oddziały)
Klasy profilowane: klasa usportowiona
(piłka ręczna) na poziomie klas IV-VI.
Zajęcia pozalekcyjne:
- dla klas I-III: koło europejskie, plastyczne, teatralne, chórek, sportowe, regionalne, matematyczne, polonistyczne,
j. angielskiego, taneczne, koło „sprawnych rąk”, ”gry na dzwonkach”, przyrodnicze, zajęcia informatyczne, korekcyjne,
wyrównawcze;
- dla klas IV-VI: koło polonistyczne, j. angielskiego, j. rosyjskiego, matematyczne,
historyczne, informatyczne, dziennikarskie,
redakcyjne, regionalne, ekologiczne, europejskie, komunikacyjne, teatralne, plastycz-

Uczniowie tczewskich szkół mogą rozwijać swoje zainteresowania na rozmaitych zajęciach dodatkowych. Na zdjęciu uczniowie SP 5 wystawili fragment „Dziadów” Adama Mickiewicza.
ne, muzyczne, gitarowe, SKS, aerobik,
zajęcia wyrównawcze oraz doraźne dodatkowe zajęcia dla uczniów ze śródrocznymi
ocenami niedostatecznymi.
W szkole działa kabaret „Milimetr”.

***

sprawdzianu dla szóstoklasistów - 26,5
pkt. (od 21,98 do 28,53 pkt.), podczas
gdy średnia w woj. pomorskim wyniosła
26,2 pkt. Dla wszystkich szkół podstawowych powiatu tczewskiego wynik ten
wyniósł 25,42 pkt.

Tczewskie szkoły podstawowe osiągnęły
w ubiegłym roku szkolnym średni wynik

SZKOŁY GIMNAZJALNE
Gimnazjum nr 1
im. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego
ul. Czyżykowska 69
tel. (058) 531-17-63
www.gim1.tczew.prv.pl
e-mail: gim1.kadry@wp.pl
dyrektor: Tadeusz Dzwonkowski
Liczba uczniów: 828 (30 oddziałów)
Klasy profilowane: klasy z rozszerzonym
programem nauczania języka niemieckiego
na poziomie klas I-III, klasy z rozszerzonym
programem nauczania języka angielskiego
na poziomie klas I-III, klasy usportowione
- piłka nożna na poziomie klas I-II oraz siatkówka - na poziomie klas I-III.
Zajęcia pozalekcyjne: koło fizyczne, matematyczne, SKS, biologiczne, techniczne, chemiczne, chór, koło j. niemieckiego,
ekologiczne, informatyczne, j. angielskiego, geograficzne, poezji śpiewanej, zajęcia
z wychowania wodnego, koło bezpieczeństwa ruchu drogowego, zajęcia wyrównawcze z fizyki i matematyki.
Gimnazjum nr 2
im. Majora Henryka Sucharskiego
ul. Południowa 6
tel. (058) 531-50-19, (058) 530-27-31
www.gim2tczew.com

e-mail: list@gim2tczew.com
dyrektor: Piotr Przybylak
Liczba uczniów: 558 (24 oddziały)
Klasy profilowane: klasy sportowe (pływanie) na poziomie klas I-III, klasy OHP.
Zajęcia pozalekcyjne: koło matematycznofizyczno-chemiczne, zajęcia piłki siatkowej
dla dziewcząt, zajęcia lekkoatletyczne dla
chłopców, koło muzyczne, koło polonistyczne, historyczne, informatyczne, plastyczne,
geograficzne, ekologiczne.

Gimnazjum nr 3
im. Kard. Stefana Wyszyńskiego
ul. Władysława Jagiełły 8
tel. (058) 532-60-28, (058) 532-57-18
www.gimnazjum3tczew.naszemiasto.pl
e-mail: gim3tczew@neostrada.pl
dyrektor: Lech Stoliński
Liczba uczniów: 808 (32 oddziały)
Klasy profilowane: klasy sportowe (piłka
ręczna) na poziomie klas I-III, oddziały integracyjne na poziomie klas I-III, klasy OHP.
Zajęcia pozalekcyjne: koło żeglarskie, komunikacyjne, kabaretowe, teatralne, muzyczne, plastyczne, techniczne, regionalne,
polonistyczne, wokalno-instrumentalne, informatyczne, chemiczne, geograficzne, biologiczne, ekologiczne, historyczne.

Oświata

Gimnazjum Katolickie (szkoła nie podlega samorządowi miasta Tczewa)
im. Św. Jadwigi Królowej
ul. Wodna 8
tel. (058) 531-36-09
www.katolik.tczew.pl
e-mail: gim3tczew@neostrada.pl
dyrektor: ks. Krzysztof Niemczyk
Liczba uczniów: 220 (8 oddziałów)
Klasy profilowane: klasa humanistyczna
i klasa matematyczna na poziomie klas I-III.
Zajęcia pozalekcyjne: chór, kabaret, kółko teatralne, zespół muzyczny, SKS, kółko
polonistyczne, historyczne, fizyczne. Jeżeli zbierze się 15-osobowa grupa uczniów
o określonych zainteresowaniach, szkoła jest
w stanie zorganizować im odpowiednie zajęcia pozalekcyjne.

***

W testach na zakończenie gimnazjum
w ub. roku szkolnym młodzież Tczewa
przekroczyła średnią wojewódzką, ale
tylko w części humanistycznej. Średnia w województwie wynosiła 30,21 pkt,
w powiecie tczewskim 30,7, zaś w samym
Tczewie 30,51. W części matematyczno
- przyrodniczej średnia dla województwa
pomorskiego wyniosła 25,06, średnia
w powiecie 24,37, zaś w Tczewie 24,95.
Wszystkie powyższe dane dotyczą roku
szkolnego 2007/2008.
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Prezydent Miasta Tczewa
ogłasza OTWARTY
KONKURS OFERT na
realizację zadań Gminy
w zakresie:
1) Edukacyjnej Opieki Wychowawczej
– w ramach konkursu będą dotowane przedsięwzięcia związane z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin niezamożnych
i z rodzin niewydolnych wychowawczo.
Planowana kwota na realizację zadań objętych konkursem w 2008 r. wynosi 53 000 zł.
Na realizację zadań objętych konkursem
Gmina Miejska Tczew przeznaczyła w 2007 r.
50 000 zł.
2) Przeciwdziałania
patologiom
społecznym
(alkoholizm, narkomania) organizacja programu „Bezpieczne wakacje
w mieście i w plenerze” dla dzieci i młodzieży
w okresie wakacji – obozy, półkolonie, kolonie.
Planowana kwota na realizację zadań objętych konkursem w 2008 r. wynosi
80 000 zł.
Na realizację zadań objętych konkursem Gmina Miejska Tczew przeznaczyła w 2007 r. 56.100 zł.
Zasady przyznawania dotacji, warunki
realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują
się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na
miejskiej stronie internetowej www.tczew.pl
oraz w Urzędzie Miasta Tczewa w Wydziale
Spraw Społecznych pok. 14-15 (pawilon
biurowy).
• Termin realizacji zadań: 2008 r.
• Termin składania ofert ustala się na 31
marca 2008 r. do godziny 15.30 w Biurze
Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tczewie, pl. Piłsudskiego 1, w zaklejonej kopercie
opisanej – otwarty konkurs ofert w zakresie
„Edukacyjnej Opieki Wychowawczej” lub
„Przeciwdziałania patologiom społecznym
(alkoholizm, narkomania).
Podmioty, które składają oferty na więcej niż jedno zadanie, powinny złożyć każdą
ofertę w odrębnej kopercie.
• Otwarcie ofert nastąpi dnia 1 kwietnia
2008 r. o godz. 13.00.
• Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie 60 dni od daty otwarcia ofert.
• Informacja o wyborze najlepszych ofert
zostanie umieszczona w „Panoramie Miasta”, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim w Tczewie, w BIP.
• Organizator konkursu zastrzega sobie
możliwość proporcjonalnego zmniejszenia
wielkości dofinansowania, stosownie do
posiadanych środków w przypadku, gdy
suma dofinansowania pozytywnie ocenionych ofert przekracza wysokość środków
przeznaczonych na dotację zadania. W
przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, nie będą oni
związani złożonymi ofertami. Poszczególnym podmiotom może być przyznana więcej niż jedna dotacja.
Szczegółowych informacji na temat
konkursu udziela Wydział Spraw Społecznych pok. 14 – 15 (pawilon biurowy)
tel. (058) 775-93-82
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Wystawa w CKiS

Największe jaja w Tczewie
„Największe jaja w Tczewie” można
było zobaczyć w Centrum Kultury i Sztuki. Wystawę połączoną z kiermaszem
zorganizowały Warsztaty Terapii Zajęciowej z ul. Wigury. Uczestnicy warsztatów
przygotowali mnóstwo prac związanych
ze Świętami Wielkiej Nocy, a prym wiodły
oczywiście jaja.
Uwagę przykuwały szczególnie te
ogromne - gliniane piękne zdobione i wypalane. Nie brakowało również tradycyjnych
pisanek, kraszanek, stroików, wielkanocnych koszyków, kartek świątecznych a to
wszystko w kwitnącej wiosennej scenografii. Wystawę odwiedziły tłumy tczewian,
wielu z nich kupiło świąteczne dekorację

Wystawę odwiedziło wielu tczewian.
oraz wzięło udział w licytacji największego jaja. Była też okazja do skosztowania
potraw „z jajem” i wzięcia udziału w loterii.
Imprezę poprowadził Ludwik Kiedrowski.

„Dziesiątka” zaprasza do CWRDW

W kręgu wielkanocnej tradycji
„W kręgu wielkanocnej tradycji” to tytuł wystawy przygotowanej przez nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej nr 10
z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie.
Ekspozycję można oglądać w Centrum Wystawienniczo-Regionalnym Dolnej Wisły.
Złożyły się na nią przede wszystkim prace przygotowane przez uczniów - pisanki,
kraszanki, koszyczki, zajączki, karki z życzeniami wielkanocnymi, stroiki, ozdoby.
Wszystko w wiosennych żywych kolorach.
Na uczestników wernisażu wystawy - 13
marca, czekało wiele niespodzianek. Dzieci
przygotowały występy artystyczne, przypomniały wielkanocne obyczaje z Kociewia.
Wszyscy uczestnicy wernisażu mogli także
skosztować wielkanocnych potraw - żurku,
swojskiego chleba i mnóstwa słodkości.
- Chcemy tą wystawą przypomnieć o naszej pięknej tradycji związanej ze Świętami
Wielkiej Nocy - powiedział Wojciech Borzyszkowski, dyrektor SP 10. - Tą ekspozycją nasza szkoła rozpoczyna przygotowania

Nauczycielka Elwira Andraszewicz tłumaczyła symbolikę wielkanocnego stołu.
do wielkiego jubileuszu 750-lecia nadania
Tczewowi praw miejskich w 2010 r.
Wystawa czynna będzie do 30 marca
w godzinach pracy CWRDW (od wtorku do
piątku w godz. 8.00-18.00, w soboty i niedziele od 10.00 do 16.00). Na pewno zwiedzą ją wszyscy ci, którzy uczestniczyć będą
w najbliższym czasie w lekcjach regionalnych w CWRDW. Zapraszamy.

W ODK Suchostrzygi

Na zdrowie pań
Garści dowcipów, słodkiego poczęstunku, muzycznych przebojów i dobrego serca
- tego nie brakowało podczas kolejnej edycji imprezy „Być kobietą” organizowanej
w Osiedlowym Domu Kultury Suchostrzygi. Niestrudzone organizatorki - Gertruda
Pierzynowska i Lidia Franek zaprosiły tyle
pań, że sala ODK pękała w szwach.
Tym razem wieczorek zatytułowano „Na
zdrowie pań”, ale nie tylko kobiety uczestniczyły w imprezie. Panowie, chociaż kilku
z nich trafiło do ODK jedynie jako „osoby towarzyszące”, głównie zajęli się artystyczną
stroną przedsięwzięcia. Impreza odbywała
się bowiem w przeddzień Dnia Kobiet. Podczas imprezy dla pań zaśpiewał m.in. Chór
Męski Echo, tczewska grupa DT, męska
część zespołu MEGA-TON. Jak zwykle na
tego typu spotkaniach w ODK nie mogło
zabraknąć Franciszka Zakrzewskiego z jego
Wesołą Kapelą. Panie bawiły się doskonale.

Kultura

Wystąpiła m.in. grupa DT.
Dużym powodzeniem cieszyła się też loteria
fantowa, z której dochód przekazano stowarzyszeniu działającemu na rzecz osób chorujących na stwardnienie rozsiane. Ponieważ spotkaniu przyświecał cel charytatywny,
artyści wystąpili za darmo.

www.bip.tczew.pl
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Już czas

Podziel się podatkiem

Zapisz dziecko do przedszkola
Wspólnie z dyrektorami tczewskich
przedszkoli został wypracowany harmonogram związany z naborem dzieci do przedszkoli publicznych i niepublicznych na rok
szkolny 2008/2009. Wszystkie dzieci w wieku od 3 do 6 lat powinny być przyjmowane
zgodnie z ustawą o systemie oświaty.
HARMONOGRAM
1.01.03– 31.03.2008 r. – wydawanie kart zgłoszenia dziecka do przedszkola
we wszystkich placówkach.
Rodzice, którym została przyznana
I grupa inwalidztwa powinni potwierdzić ten

•

fakt stosownymi zaświadczeniami. Rodzice
samotnie wychowujący dzieci powinni złożyć
stosowne oświadczenie.
•
Ostatni dzień roboczy kwietnia
(tj. 30 kwietnia 2008 r.) – dzień, w którym na
tablicach ogłoszeń w poszczególnych przedszkolach będą wywieszone imienne listy
dzieci przyjętych do placówki.

•
W przedszkolach będą tworzone
listy rezerwowe dzieci (o kolejności na liście
decyduje kolejność zgłoszeń). W czasie roku
szkolnego przyjmowanie dzieci odbywać się
będzie na zasadzie kolejności na liście rezerwowej.

Punkt Konsultacyjny
ds. Uzależnień
„OKNO”
Tczew, ul. Kościelna 6/7
tel. 501-22-66-01
tel. 515-188-207
e-mail: lucwoj@orange.pl

Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich ma problem
z narkotykami lub chciałby zdobyć wiedzę na temat
skutków zażywania, czy uzależnienia, to:

Przyjdź do nas
·
·
·
·
·
·

udzielamy porad i konsultacji
wspieramy psychologicznie
prowadzimy terapię w systemie ambulatoryjnym
kierujemy na detoksy
szukamy ośrodków stacjonarnych leczenia uzależnień
zajmujemy się profilaktyką i edukacją

! PROWADZIMY RÓWNIEŻ GRUPY:
WE WTORKI O GODZ. 19.00 DLA RODZICÓW
W PONIEDZIAŁKI O GODZ. 18.00 DLA MŁODZIEŻY
GODZINY PRACY:
PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, CZWARTEK 15- 20
WTOREK 15- 21
PIĄTEK 15 - 19

Przyjmujemy bez skierowania i bezpłatnie

Wokół nas

1 procent dla
harcerzy

Dziękujemy
wszystkim,
którzy
wierzą w to, że wychowanie metodą
harcerską jest ważne
i potrzebne i wpłacili
w 2007 r. swój 1%
dla Związku Harcerstwa Polskiego
Hufiec Tczew. Przekazane pieniądze zostały
wykorzystane na działalność programową
drużyn, szczepów, orkiestry i hufca. Serdecznie zapraszamy, na naszą stronę www.zhp.
tczew.pl abyście obejrzeli w naszym serwisie
galerię dokumentującą działania, które tylko
dzięki Waszemu wsparciu udało się nam zrealizować.
Jak przekazać 1% podatku dla Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew
Gdańska Hufiec Tczew?
KROK 1. Wybór organizacji pożytku
publicznego
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska znajduje się na liście organizacji, które posiadają status organizacji pożytku publicznego i z tego tytułu ma prawo
otrzymywać 1% podatku.
KROK 2. Wypełnienie zeznania rocznego PIT
Po zmianach prawnych przekazanie przez
podatników swojego 1% dla ZHP w 2008 r.
jest niezwykle proste. Wystarczy wypełnić
odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37 lub PIT-28).
Po wyliczeniu, ile podatku będziemy
mieli do zapłacenia w tym roku, w ostatnich
rubrykach zeznania podatkowego wpisujemy nazwę „Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska” i numer pod jakim
widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym
czyli KRS 0000273799.
Wpisujemy także kwotę, którą chcemy
przekazać dla OPP, nie może ona jednak
przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
Podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe
informacje, które w jego ocenie mogą mieć
wpływ na rozdysponowanie przez organizację pożytku publicznego pieniędzy z 1%
(np. wskazać na konkretny cel); informację
tę może zamieścić w rubryce „Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem”
(poz. 135 – PIT-28, poz. 311 – PIT-36, poz.
107 –PIT-36L, poz. 123 – PIT-37, poz. 59
– PIT-38). Informacje te zostaną przesłane
przez urzędy skarbowe jako uszczegółowienie przekazanych kwot.
KROK 3. US przekazuje pieniądze dla
ZHP
Pieniądze - 1% podatku należnego - na
konto wybranej organizacji przekaże urząd
skarbowy w terminie do 3 miesięcy.
Podatnik nie może podzielić swojego 1%
między kilka organizacji, dlatego nie ma prawnej możliwości rozdzielenia kwoty podatku np.
dla ZHP i jednej z jej jednostek terenowych.
Harcerze z hufca ZHP Tczew
***
Uwaga, lista organizacji pożytku publicznego, na rzecz których można przekazać 1 proc. podatku, została opublikowana
w Monitorze Polskim z 31 grudnia 2007 r. nr
99, poz. 1078. Wykaz zawiera nazwy i numery KRS organizacji pożytku publicznego.
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Miłośnicy Tczewa

Blisko miasta
i jego problemów
W minionych kilku latach, ze względu
na niezbyt ostre zimy, nie groziło nam niebezpieczeństwo ze strony Wisły, ale tego
zagrożenia lekceważyć nie wolno. Tadeusz
Wrycza - prezes Oddziału Stowarzyszenia
Dorzecza Wisły „Wisła” w Tczewie i jednocześnie członek Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej wygłaszał prelekcje
w szkołach ponadgimnazjalnych na tematy
związane z korzyściami i zagrożeniami Wisły.
Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej popularyzuje te bardzo ważne dla Tczewa problemy wykorzystując rozległą wiedzę
mieszkającego w Tczewie specjalisty w tej
dziedzinie. W styczniu w Centrum Wystawienniczo Regionalnym Dolnej Wisły w Tczewie
odbyła się prelekcja pt. Lodołamacze i lodołamanie połączona z wystawą zdjęć i filmem.
Adresatami kolejnych spotkań na ten temat
byli uczniowie I LO im. M. Skłodowskiej-Curie
oraz Zespołu Szkół Technicznych im. kmdra
Antoniego Garnuszewskiego w Tczewie.
Każda z klas otrzymała też ciekawe materiały
z konferencji poświęconej sprawie gospodarki wiślanej, która odbyła się we wrześniu
2006 r. w Tczewie. Młodzież z zainteresowaniem wysłuchała prelekcji Tadeusza Wryczy, który całe swoje życie zawodowe poświęcił na rzecz utrzymania dróg wodnych,
a w szczególności flotylli lodołamaczy wiślanych, ich budowie i eksploatacji w trudnych
warunkach zimowych. Jest współautorem kilku patentów a także autorem książki „Lodołamanie” wydanej w 1998 r., w której zawarł
dorobek życia zawodowego dotyczącego znaczenia lodołamania przy użyciu lodołamaczy.
TMZT planuje kolejne spotkania w tym
samym cyklu, tj. Rozmowy o Wiśle. Prelekcje będą prowadzone przez wybitnych
znawców przedmiotu i odbędą się w gościnnych murach Centrum WystawienniczoRegionalnego Dolnej Wisły. Zapraszamy.
Jerzy Graban (w imieniu TMZT)

TMZT
zaprasza
• TMZT zaprasza na spotkanie z posłem
VI kadencji - Janem Kulasem. Spotkanie
odbędzie się 2 kwietnia 2008 r. o godz.
17.00 w sali konferencyjnej CWRDW.
• TMZT, w ramach cyklu spotkań „Tczewscy twórcy”, organizuje 9 kwietnia o godz.
17.00 w CWRDW spotkanie z:
- Barbarą Świąder-Puchowską, teatrologiem,
- Romanem Puchowskim, muzykiem,
liderem zespołu Von Zeit,
- Robertem Turło, reżyserem filmów animowanych,
- Małgorzatą Turło, rzeźbiarką, ceramikiem, autorką koncepcji pomnika Jana
Pawła II.
W programie: rozmowa z gośćmi spotkania, mini koncert R. Puchowskiego, promocja płyty zespołu Von Zeit, projekcje
filmowe oraz pokazy multimedialne.
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INTEGR@CJANIN
Ulga telekomunikacyjna
Do korzystania z ulgi telekomunikacyjnej
mają prawo tylko niektóre osoby niepełnosprawne:
• W przypadku choroby narządu wzroku
- z orzeczeniem znacznego stopnia niepełnosprawności.
• W przypadku zaburzenia głosu, mowy
i choroby słuchu – z orzeczeniem znacznego lub
umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.
• W przypadku zastosowania przez zespół
orzekający w orzeczeniu więcej niż jednego
symbolu przyczyny niepełnosprawności:
- z orzeczeniem znacznego stopnia niepełnosprawności, jeżeli w łącznym symbolu
przyczyny niepełnosprawności występuje
symbol przyczyny niepełnosprawności 04-O
- choroby narządu wzroku,
- z orzeczeniem znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, jeżeli
w łącznym symbolu przyczyny niepełnosprawności występuje symbol przyczyny niepełnosprawności 03-L - zaburzenia głosu, mowy
i choroby słuchu.
Telekomunikacja Polska S.A. - udziela
osobom niepełnosprawnym następujących
rabatów w opłatach za usługi telekomunikacyjne:
za przyłączenie urządzenia końcowego do sieci TP - rabat w wysokości 50%
opłaty podstawowej, wynikającej z obowiązującego cennika usług.
w abonamencie telefonicznym
– rabat w wysokości 50% opłaty podstawowej: rabat w wysokości 50% opłaty podstawowej: planu TP 60 minut za darmo, planu
TP startowego, planu TP socjalnego, planu
TP standardowego, planu sekundowego TP
dom (dwa ostatnie plany nie są już oferowane
nowym klientom), wynikającej z obowiązującego cennika usług.
Dodatkowe ważne informacje:
Rabaty udzielane są osobom niepełnosprawnym, które ukończyły 16 rok życia.
Rabat może otrzymać albo osoba niepełnosprawna uprawniona do uzyskania rabatu,
albo jej prawny opiekun w razie stałego lub
czasowego zamieszkiwania opiekuna prawnego razem z osobą niepełnosprawną. Pod
pojęciem stałego lub czasowego zamieszkiwania, rozumie się stałe lub czasowe zameldowanie niepełnosprawnego i opiekuna
prawnego w tym samym lokalu mieszkalnym
lub budynku.
Rabatów udziela się na podstawie
orzeczeń powiatowego lub wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.
Coaching
Termin coaching staje się integralną
częścią zawodowego języka. Dlatego warto
wiedzieć, co ten termin oznacza.
Coaching pochodzący od angielskiego
słowa „coach – trener”, to pomoc i kierowanie rozwojem zdolności i kompetencji osoby,
w określonej dziedzinie prowadzone indywidualnie przez trenera. Jego istotnym elementem jest partnerska relacja i wzajemne
zaufanie między klientem, a osobistym trenerem. Nie musi on być ekspertem w branży,
dla której pracuje jego klient. Podobnie jak
w sporcie – świetny trener nie musi być mistrzem świata. I w jednym i w drugim przypadku najistotniejsze są kompetencje związane
z procesami uczenia.

Wokół nas

dodatek informacyjny „Panoramy Miasta” dotyczący
sytuacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

Zasadniczym zadaniem coaching’u jest
pomoc w osiągnięciu postawionego przez
podopiecznego celu. Bazą tego procesu jest
idea, że klient jest twórczy i pełen zasobów.
Job coaching to metoda wprowadzania
osób na rynek pracy i utrwalania tych osób
na rynku pracy. W job coachingu sukcesem
nie jest przygotowanie kogoś do aktywnego
poszukiwania pracy czy nawet znalezienie
przez niego posady, ale jak najdłuższe utrzymanie się takiego pracownika w firmie, która
go zatrudniła. Centra Integracji w Warszawie,
Krakowie, Zielonej Górze i Gdyni działające
pod egidą Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, wprowadzają narzędzia job coachingu
w programach aktywizacji zawodowej osób
niepełnosprawnych, które w wyniku długiej
choroby, rekonwalescencji czy rehabilitacji nigdy nie posiadły albo u których zanikły nawyki związane z prowadzeniem czynnego życia
zawodowego.
Job coach to moderator drogi zawodowej swojego klienta, co znaczy, że podpowie,
jak znaleźć oferty pracy, sprawdzi, czy to zrobił, a jeśli nie wykonał zadania, pomoże mu
zrozumieć, dlaczego tak się stało.
Job coach pokazuje drogi rozwoju,
motywuje do działania, pomaga zrozumieć
i określić potrzeby, zalety, wady i błędy.
Udziela wsparcia w trudnym zadaniu pogodzenia życia zawodowego z prywatnym.
Job coach Integracji jest także pomostem
pomiędzy pracownikiem już zatrudnionym,
a jego pracodawcą. Wprawdzie nie pełni
funkcji asystenta osoby niepełnosprawnej
w miejscu pracy, ale dzięki pozyskanym
w trakcie spotkań z klientem informacjom
może mieć wpływ na szybkość dostosowania
się przez podopiecznego do nowych warunków pracy, jak i na jakość świadczonej pracy
oraz kontaktów interpersonalnych.
Monitor brajlowski
Monitor brajlowski funkcjonuje pod nazwą
„linijki brajlowskiej”. Jego zadaniem jest przekształcanie na symbole brajlowskie pojawiających się na ekranie komputera informacji
tekstowych i graficznych. Ponadto monitory
brajlowskie stanowią jedyny rodzaj urządzeń
umożliwiających osobom głuchoniewidomym
pracę z komputerem, a także komunikację
z innymi ludźmi.
Urządzenia tego typu przynoszą niewidomemu użytkownikowi wiele korzyści:
przy opracowywaniu tekstu orientacja w jego przestrzennym rozmieszczeniu
jest dużo łatwiejsza niż w przypadku korzystania z syntezatora mowy.
monitor brajlowski pozwala w szybki sposób odczytywać wielojęzyczne teksty
oraz zapoznać się z ortografią danego języka.
jest niezastąpiony w przypadku odczytywania nut, notacji matematycznej oraz
zapisu języków oprogramowania.
Koszt monitora brajlowskiego jest bardzo
wysoki. Jednakże PFRON pokrywa znaczną
część kosztów ze środków programu „Homer”. Aby otrzymać dofinansowanie trzeba
złożyć odpowiedni wniosek.
Beata Włoch
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Z działalności posła Ziemi Tczewskiej Jana Kulasa

100 dni rządu Donalda Tuska
24 lutego w Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów odbyła się uroczysta konferencja z okazji 100 dni rządów premiera Donalda Tuska. Przy okazji omówienia dorobku
prac Rady Ministrów za ten okres, zaprezentowano Strategiczny Plan Rządzenia
Polską. Poseł Jan Kulas uczestniczył w tej
uroczystości. Przywiózł do Tczewa informacje z pierwszej ręki.
W przededniu konferencji opublikowano
najnowsze preferencje dla partii politycznych.
Okazuje się, że 58 proc. badanych Polaków
popiera Platformę Obywatelską. To dużo więcej niż w wyborach parlamentarnych z 21 października 2007 r.
Prezentacja dorobku rządu Donalda Tuska odbyła się 24 lutego, dokładnie w setny
dzień sprawowania władzy. Zaproszeni goście
i dziennikarze obejrzeli 5-minutowy film dokumentujący najważniejsze wydarzenia minionych 100 dni - m.in. dokonania rządu D. Tuska
w polityce zagranicznej, głównie w obszarze
Niemcy i Rosja.
Premier szczegółowo omówił bilans pracy
swojego gabinetu. Zwrócił uwagę na zmianę stylu i klimatu sprawowania władzy. Celem
zasadniczym rządu i milionów obywateli pozostaje zmiana warunków życia i pracy „na
lepsze”. Minione 100 dni, w ocenie premiera
rządu, to „czas ciężkiego wysiłku”, właśnie
w kierunku spełnienia tych oczekiwań. Premier podziękował rodakom i wicepremierowi
Waldemarowi Pawlakowi (i całemu PSL) za
zaufanie, dojrzałość i odpowiedzialność. Przyznał także, że jest potrzebna krytyka ze strony
mediów i opozycji politycznej. Rząd dotrzymał
obietnic przy uchwalaniu budżetu państwa na
2008 r. Zagwarantował środki finansowe na
10-procentową podwyżkę płac dla nauczycieli, obniżył deficyt budżetu państwa, łącznie
w kwocie 3,3 miliarda zł. Kancelaria Premiera
i Kancelaria Sejmu oraz kilkadziesiąt instytucji
państwowych i około-rządowych dało konkretny
przykład oszczędności, zaczynając „od siebie”.
W przekonaniu premiera D. Tuska „Polskę stać na cud gospodarczy”, tak, aby
w 2015 r. znaleźć się w grupie państw europejskich najlepiej rozwijających się. Rząd
potrafił w dialogu rozwiązać różne kłopoty
narastające w ostatnich latach (np. celników).
Naprawa systemu opieki zdrowotnej staje się
możliwa w „rzetelnym i uczciwym dialogu”.
Wzrosły płace młodych lekarzy, stażystów
i rezydentów. Rząd realizuje wizję taniego państwa i ogranicza biurokrację. Trzeba
odejść od finansowania partii politycznych
z budżetu państwa. Kluczową kwestią staje
się odejście od nadmiaru zbędnych i szkodliwych przepisów. Ustanowiona ostatnio

uproszczona rachunkowość sprzyja rozwojowi małych i średnich firm. W polityce
zagranicznej przywrócono lepsze relacje
z sąsiadami. Polska staje się mocnym partnerem w Europie, szczególnie na kierunku
wschodnim. Służby specjalne służą państwu,
a nie spektaklom politycznym. W polityce wewnętrznej wzrośnie rola samorządów. Rząd
przygotował 30 projektów ustaw dla ważnych
zmian ustrojowych. Odbędzie się debata
konstytucyjna, immunitet nie może chronić
polityków, należy powrócić do jednoizbowego
parlamentu i do wyborów w okręgach jednomandatowych. Na zakończenie premier Donald Tusk powiedział – „Polska zasługuje na
lepszą politykę, lepszą gospodarkę i lepsze
rządzenie. Szczerze tego życzę mojej Ojczyźnie i moim Rodakom”!
Sławomir Nowak, sekretarz stanu, szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów
naszkicował zarys Strategicznego Planu Rządzenia Polską. Plan opiera się na 4 następujących filarach: 1/ budowa dobrobytu, 2/ dynamiczny rozwój, 3/ bezpieczeństwo – człowiek,
rodzina, kraj, 4/ zaufanie i duma. Zakłada on
m.in. dokończenie procesu przejrzystej i uczciwej prywatyzacji, zwiększenie wskaźnika zatrudnienia do 60 proc. oraz ograniczenie bezrobocia poniżej 10 proc. Edukacja i nauka, dobrze
wykształcone społeczeństwo, zadecydują
o pokoleniowym sukcesie Polski. Z roku na rok
konsekwentnie będzie pomnażany tzw. kapitał
intelektualny. Przed mistrzostwami piłkarskimi
„Euro 2012” wybudowane zostaną niezbędne
autostrady, drogi ekspresowe i stadiony. Rząd
zapewni odpowiednie warunki do mądrego
i efektywnego wydawania środków unijnych.
Po części oficjalnej odbyło się okolicznościowe spotkanie, które było okazją do rozmów
z premierem i ministrami. Poseł J. Kulas miał
okazję zamienić kilka zdań z premierem D. Tuskiem. Rozmawiał też z ministrem infrastruktury Cezarym Grabarczykiem o autostradzie
A-1, któremu przekazał opinie na temat wprowadzonej ostatnio odpłatności. W przekonaniu
wielu kierowców stawki ustanowiono na zbyt
wysokim poziomie. Jednak najważniejsze jest
szybkie wybudowanie całej autostrady A-1.
Z ministrem edukacji narodowej Katarzyną
Hall J. Kulas rozmawiał o kontynuacji reformy
edukacji i odbudowie szkolnictwa zawodowego. Z kolei rozmowa z ministrem nauki i szkolnictwa wyższego Barbarą Kudrycką dotyczyła
funkcjonowania niepublicznych wyższych
uczelni w województwie pomorskim.
Biuro Poselskie
Posła Jana Kulasa

Centrum
Edukacji Dorosłych
Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Tczewie
83-110 Tczew, ul. 30 Stycznia 1,
tel. 532-13-97, 531-69-50, fax: 777-62-86

Zaprasza na kursy
I Kursy finansowo-księgowokadrowo-biurowe
1. „Kadry i płace - SYMFONIA” - 50 godz.
2. „Finanse i rachunkowość w systemach komputerowych” - 150 godz.
3. „Kadry i płace z elementami księgowości” - 190 godz.
4. „Kurs dla kandydatów na samodzielnych księgowych” - 140 godz.
5. „Kurs dla kandydatek na Sekretarki
– Asystentki” - 145 godz.
6. „Specjalista ds. reklamy” - 210 godz.
7. „ ABC przedsiębiorczości” - 35 godz.

II Kursy komputerowe
1. dla początkujących - 80 godz.
2. dla zaawansowanych - 80 godz.
W programie : MS WINDOWS, Pakiet biurowy MS OFFICE, INTERNET

III Kursy języka angielskiego,
niemieckiego, francuskiego,
hiszpańskiego
angielski na różnych poziomach - od
kursów dla początkujących do kursów certyfikacyjnych , m.in.
maturalne, Business English , specjalistyczne dla firm, intensywne kursy
wakacyjne

IV Kursy przygotowawcze
1. Dla kandydatów na wychowawców
placówek
wypoczynku dla dzieci
i młodzieży – 40 godz.
2. Kurs „Instruktażowy dla kierowników
placówek
wypoczynku
dla
dzieci i młodzieży” – 10
godz.
3. kursy przygotowujące do matury – 60
godz.

Społeczeństwo
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Jak segregowaliśmy odpady
Selektywna zbiórka odpadów u źródła.
Racjonalne i bezpieczne dla środowiska gospodarowanie odpadami zapewnia system oparty na selektywnej zbiórce
w miejscu ich powstawania oraz gospodarczym wykorzystaniu, bądź bezpiecznym ich
unieszkodliwianiu. Selektywna zbiórka umożliwia odzysk surowców zanim zostaną one wymieszane i zanieczyszczone. Chociaż wszystkie powstające odpady potencjalnie mogą być
wykorzystywane jako surowce wtórne, to jednak na obecnym etapie rozwoju technik przetwórstwa przerób nie wszystkich odpadów
jest opłacalny. Odpady z zawartością metali
ciężkich lub materiałów, które wydzielają
w przetwórstwie toksyczne związki muszą być
unieszkodliwiane w specjalistycznych, odpowiednio zabezpieczonych procesach.
Zaprojektowanie właściwego systemu
elektywnej zbiórki to duży problem. W Polsce
systemy te już są tworzone. Powoli dochodzi
się do najlepszego możliwego rozwiązania
w istniejących warunkach prawnych.
Selektywna zbiórka odpadów porzez
system pojemników
Selektywna zbiórka odpadów prowadzona w mieście w 2007 roku obejmuje segregację papieru, szkła oraz plastiku. Odpady
gromadzone są w specjalnie oznaczonych
kontenerach i pojemnikach rozstawionych na
terenie miasta i gminy:

• na papier
• na plastik
• na szkło
• na odzież

–
–
–
–

34 szt.
123 szt.
34 szt.
17 szt.

Łącznie na terenie miasta Tczew rozstawionych jest 208 pojemników.
Organizacją selektywnej zbiórki zajmuje
się SITA Tczew Sp. z o.o.
Selektywnie zebrane odpady przewożone są do Punktu Skupu Surowców Wtórnych,
gdzie na miejscu odbywa się ich ręczne doczyszczanie (segregacja wtórna) i przygotowanie do transportu do recyklera.
W 2007 r. poprzez system kontenerów
i pojemników zebrano selektywnie i wykorzystano ponownie następujące ilości odpadów:
• papier
– 10,6 Mg
• szkło
–
3,1 Mg
• plastik
– 10,9 Mg
Łącznie w 2007 r. zebrano selektywnie
i przekazano do recyklingu 24,6 Mg odpadów.
W 2007 r., w porównaniu do 2006 r., nastąpił spadek łącznej masy selektywnie zebranych odpadów o ponad 7%.
Podczas 6 lat od wprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów na terenie Tczewa, udało
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się odzyskać i przekazać
do recyklingu ponad 169
tony odpadów.
Ponadto Punkt Skupu
Surowców Wtórnych przyjął od mieszkańców i instytucji 569 Mg surowców
wtórnych.
Odzysk
odpadów
na terenie składowiska
ZUOS Sp. z o.o.
Na terenie Zakładu
Utylizacji Odpadów Stałych
w Tczewie odbywa się odzysk odpadów. Odpady wyRysunek 1. Efekty selektywnej zbiórki odpadów w latach 2002
bierane są ze zmieszanych
– 2007 z podziałem na poszczególne frakcje odpadów.
odpadów
komunalnych
dostarczanych na składowisko w sposób ręczny. W 2007 r. udało się
7.
Programy edukacji ekologiczodzyskać 195,7 Mg odpadów.
nej realizowane przez Pracownię Edukacji
Ekologicznej
Zbiórka przeterminowanych farmaceuMoje miasto bez odpadów
tyków
W 2007 r. kontynuowany był w szkoNa terenie Tczewa prowadzona jest
łach program edukacji ekologicznej „Moje
zbiórka przeterminowanych farmaceutyków.
miasto bez odpadów”, którego celem jest
Przeterminowane lekarstwa zbierane są do
odzyskanie oraz poddanie recyklingowi jak
specjalnie przystosowanych pojemników
największej ilości papieru, butelek plastikoznajdujących się w aptekach. Zebrane odpawych po napojach typu PET oraz puszek aludy odbierane są przez specjalistyczną firmę
miniowych. Była to już V edycja cieszącej się
posiadającą stosowną decyzję na unieszkodbardzo dużym zainteresowaniem formy eduliwianie tego rodzaju odpadów.
kacji ekologicznej. W programie wzięły udział
W Tczewie i powiecie tczewskim w 2007 r.
przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne
zebrano 0,18 Mg przeterminowanych farmaoraz ponadgimnazjalne.
ceutyków w tym w Tczewie 0,15 Mg.
Koordynację zbiórki prowadzi Starostwo
Powiatowe w Tczewie.

W roku 2007 przeprowadzono V edycję
Programu - „Moje miasto bez odpadów”

Odpady pozyskiwane
od ludności
Spółka SITA Tczew
wywiozła od ludności:
•

na składowisko miejskie 99,73 Mg odpadów wielkogabarytowych,
• odebrała 0,75 Mg zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Zostały one przekazane firmie posiadającej
decyzję wojewody na
Rysunek 2. Ilość zebranych surowców wtórnych przez jednostki
przetwarzanie, zbieranie oświatowe.
i odzysk zużytych urządzeń
elektrycznych i elektronicznych.
– obejmującą zbiórkę makulatury, plastiku,
Odpady pozyskiwane od podmiotów
puszek aluminiowych.
gospodarczych, firm, zakładów, jednostek
W programie udział wzięły Szkoły Podużyteczności publicznej itp.
stawowe nr 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Gimnazja
Zebrano:
nr 1, 2, 3, Katolickie i przedszkola z terenu
•
•

Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych – 0,22 Mg,
Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych – 1,86 Mg.

Środowisko

miasta Tczewa oraz ZSE, SOSW, II LO .
Odzyskano:
• 55,1 Mg makulatury,
• 3,2 Mg plastiku,
• 0,03 Mg puszek aluminiowych.
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w 2007 roku

„Przyrodnicze zmagania z ortografią”

Recykling w mojej szkole
Podczas trwania IV edycji Programu
- „Recykling w mojej szkole” obejmującej
zbiórka zużytych baterii, kartridży i tonerów do
drukarek przeprowadzona przez uczniów ze
szkół podstawowych, gimnazjów zebrano:
- 0,48 Mg baterii oraz 304 szt. kartridży.
Należy pamiętać, że baterie i ogniwa
galwaniczne po użyciu stają się odpadami
niebezpiecznymi dla środowiska, zawierają
szkodliwe substancje takie jak: rtęć, nikiel,
kadm, cynk, ołów. Dlatego baterie należy
zbierać w sposób selektywny, aby nie trafiały
w masie zmieszanych nieczystości na komunalne składowisko odpadów. Odzyskane
baterie przekazywane są do firm wyspecjalizowanych w utylizacji odpadów niebezpiecznych.
Konkurs „Zakręcone – Odkręcone”
Pracownia Edukacji Ekologicznej jest
inspiratorem i koordynatorem konkursu dotyczącego prawidłowych zachowań proekologicznych, realizowany w szkołach i przedszkolach pt. „Zakręcone – Odkręcone”.
Celem konkursu jest wyrobienie nawyku
odkręcania nakrętek z butelek plastikowych
przed ich segregacją lub wyrzuceniem.
Pozbawienie butelek zakrętek umożliwia
zmniejszenie objętości plastikowego opakowania.
W 2007 r. dzięki konkursowi „Zakręcone
– Odkręcone” udało się odzyskać 4,14 Mg
plastikowych nakrętek, czyli ponad 1 mln 448
tys. sztuk.
Sprzątanie Świata – Polska 2007
W corocznej kampanii „Sprzątanie
Świata – Polska 2007“ przeprowadzonej
w dniach 14 – 16 września 2007 r. pod hasłem „ Oszczędzaj. Wyłączaj. Odzyskuj.
Świeć przykładem” wzięły udział szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, Dom Dziecka oraz Specjalny Ośrodek
Szkolno Wychowawczy. W akcji sprzątania
zaangażowanych było ponad 5600 uczniów.
Uczestnicy zostali w szkołach poinformowani
o celu i zasadach akcji oraz zostali wyposażeni w worki do zbierania odpadów i rękawiczki ochronne.
Zebrano ponad 2 Mg odpadów, które Zakład Usług Komunalnych wywiózł na składowisko miejskie przy ul. Rokickiej.
Podsumowanie
Łącznie w 2007 roku zebrano na terenie Tczewa i ponad 865,5 Mg odpadów.
Odzyskano 304 szt. tonerów i kartridży do
drukarek oraz 2 280 szt. pojemników plastikowych.
Wszystkie selektywnie zebrane odpady
przekazano do ponownego wykorzystania
lub utylizacji, a więc nie trafiły na składowisko
miejskie.

W bieżącym roku szkolnym Pracownia Edukacji Ekologicznej po raz pierwszy
zaprosiła uczniów do udziału w konkursie
pod hasłem „Przyrodnicze zmagania z ortografią”. Konkurs był dwuetapowy.
I etap polegał na napisaniu przez ucznia tekstu dyktanda o tematyce przyrodniczej, ekologicznej. Konkurs cieszył się
bardzo dużym zainteresowaniem i komisja
miała trudne zadanie wyboru najlepszego
tekstu. W związku z dużą liczbą prac ze
szkół podstawowych, postanowiono przyznać również kilka wyróżnień.
W sumie do konkursu przystąpiło
78 uczniów.
Lp.

Nazwisko i imię

W II etapie uczniowie pisali dyktanda
ze słuchu. Wszyscy uczestnicy prezentowali wysoki poziom umiejętności ortograficznych, ale w każdej kategorii komisja
musiała wybrać najlepiej napisany tekst.
Decydowała liczba błędów ortograficznych i interpunkcyjnych.
W kategorii szkół podstawowych („Podróż do puszczy”) były aż dwa bezbłędnie
napisane dyktanda: Przemka Piernickiego
z SP 11 i Patrycji Brzezińskiej z SP 10.
Gimnazjaliści zmagali się z bardzo
trudnym tekstem pt. „Niezwykła wyprawa”.
W tej grupie wiekowej najlepiej wypadła
Agata Gierasińska z Gimnazjum nr 1.
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych
(„A`propos zoo, czyli niby-bajka”) najlepsze
dyktando napisała Patrycja Gniewkowska z I Liceum Ogólnokształcącego im.
M. Skłodowskiej – Curie.
Po zakończeniu wszystkich etapów konkursu, decyzją komisji (w składzie: Maria Głowska,
Kamila Lany, Hanna Brange, Barbara Kroll,
Anna Peichert) laureatami konkursu zostali:

Etap konkursu

Szkoła, klasa

Uwagi

SZKOŁY PODSTAWOWE
1.

Katarzyna Łepkowska

SP 10 kl. IV C

I MIEJSCE

2.

Kamil Łukaszewicz

SP 12 kl. IV E

WYRÓŻNIENIE
WYRÓŻNIENIE

3.

Monika Uleńska

SP 11 kl. V B

4.

Igor Kardasz

SP 5 kl. V B

WYRÓŻNIENIE

5.

Maria Szewc

SP 8 kl. IV B

WYRÓŻNIENIE

6.

Jacek Wojciechowski

SP 5 kl. V B

WYRÓŻNIENIE

7.

Przemysław Piernicki

SP 11 kl. V A

I MIEJSCE

8.

Patrycja Brzezińska

SP 10 kl. V C

I MIEJSCE

I ETAP

II ETAP

GIMNAZJA
1.

Paulina Czarnecka

I ETAP

Gimnazjum nr
1 kl. III D

I MIEJSCE

2.

Agata Gierasińska

II ETAP

Gimnazjum nr
1 kl. I D

I MIEJSCE

I ETAP

Zespół Szkół
Ekonom. kl.I H

WYRÓŻNIENIE

SZKOŁY PONADGIMNZJALNE
1.
2.

Tomasz Gołombek
Patrycja
ska

Gniewkow-

II ETAP

I LO kl. I G

I MIEJSCE

Komisja gratuluje laureatom oraz składa podziękowania wszystkim uczestnikom konkursu.
Zestawienie zainteresowania konkursem w poszczególnych szkołach:
- Szkoła Podstawowa nr 10 - 19 uczestników
- Szkoła Podstawowa nr 12 - 13 uczestników
- Szkoła Podstawowa nr 5 - 10 uczestników
- Gimnazjum nr 1 - 10 uczestników
- Szkoła Podstawowa nr 11 - 9 uczestników

Środowisko

- LO im. M. Skłodowskiej-Curie
- 5 uczestników
Zespół
Szkół
Ekonomicznych
- 5 uczestników
- Szkoła Podstawowa nr 8 - 4 uczestników
- Szkoła Podstawowa nr 7 - 3 uczestników.
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W Tczewie żyli, w Tczewie byli...

Alojzy Bruski
W okresie II wojny światowej przez Tczew
przewinęło się wiele znanych osób. Do takich
z pewnością należy Alojzy Bruski. Urodził się
w 1914 r. w małej wsi Piechowice pod Kościerzyną. Ukończył między innymi Państwowe Gimnazjum Klasyczne w Kościerzynie oraz Szkołę
Podchorążych Piechoty w Różanie. Przed
wybuchem II wojny światowej awansował jako
porucznik i w sierpniu 1939 r. był organizatorem
odwodów 72. Pułku Piechoty w Radomiu.
Brał czynny udział w obronie Warszawy.
Po jej kapitulacji przeniósł się do naszego
miasta. Nie przypadkowo wybrał Tczew, gdyż
tutaj mieszkała jego siostra Bronisława. To
właśnie u niej się ukrywał. Nie mógł wrócić
na swoje rodzinne Kaszuby, gdyż zamieszkiwało je zbyt wielu Niemców żądnych odwetu.
W Tczewie osiedlił się wraz ze swoją narzeczoną. Początkowo nie mogąc działać w konspiracji (być może bał się wplątać w to swoją
rodzinę), poświęcił czas na poznawanie zagadnień związanych z matematyką i fizyką.
Dopiero w 1942 r. zaczął działać w Związku Walki Zbrojnej, a potem w Armii Krajowej. Skupił się na organizowaniu konspiracji
w okolicach Tczewa oraz Chojnic. Przyjął
pseudonim „Drwal”. Z czasem zaczął pełnić
obowiązki komendanta AK obwodu tczewskiego. Pełniąc to stanowisko kontaktował się
również z innymi organizacjami partyzanckimi

jak Polska Armia Powstania czy Tajna Organizacja Wojskowa „Gryf Pomorski”. Bruski za
swoje zadanie uznał scalenie tych wszystkich
zgromadzeń. Niestety było to bardzo niebezpieczne, gdyż w ich szeregach kryli się liczni
zakonspirowani ludzie wysługujący się hitlerowcom. Dlatego też w 1943 r. w Tczewie wiele
osób zostało aresztowanych przez Niemców.
Alojzemu Bruskiemu udało się uciec i decyzją swoich dowódców działalność przeniósł
w rejony Borów Tucholskich. Przejął tam dowodzenie nad oddziałem partyzanckim o nazwie „Świerki”. Jego polem działania był tereny położone w okolicach Świecia. Ocenia się,
że w 1944 r. Alojzy Bruski dysponował blisko
czterdziestoma ludźmi. Zmienił pseudonim na
„Grab”. Dla wszystkich swoich podopiecznych
zorganizował dobrze funkcjonujący system
dostaw jedzenia oparty na podrabianiu kartek
żywnościowych. Poza tym zadbał również
o opiekę duszpasterską, zresztą sam Bruski
był bardzo religijnym człowiekiem.
Oddział „Graba” miał na swoim koncie
wiele dokonań, m.in. atak w Czersku Świeckim na skoszarowanych w tamtejszej szkole
lotników niemieckich, czy też rozpracowanie
wyrzutni „V” w okolicach Wierzchucina.
Po wkroczeniu Armii Radzieckiej Alojzy
Bruski stanął po stronie rządu londyńskiego.
Jego celem była dalsza walka partyzancka.

Wskutek
takiego
nastawienia został
aresztowany w Bydgoszczy
i w 1945 r.
skazany na
10 lat więzienia. Jednakże rok
później, we
Wronkach,
Alojzy Bruski
ustalono
nowy wymiar kary, czyli śmierć. Taki wyrok wykonano
prawdopodobnie w celi więziennej poprzez
strzał w głowę. Wielki bohater polskiej partyzantki pomorskiej został pochowany we Wronkach, zaś jego symboliczny grób znajduje się
w Dziemianach.
Piotr Paluchowski
Na podstawie:
Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, t. 1, pod red. S. Gierszewskiego,
Gdańsk 1992.
H. Szymanowicz, Spełnił żołnierski obowiązek, „Pomerania”, nr 3, 4, 5, 1987.

Grzegorz Ciechowski
W zeszłym roku przypadła 50 rocznica
urodzin Grzegorza Ciechowskiego, jednego
z najwybitniejszych twórców muzyki w Polsce.
Pomimo starań promocyjnych ze strony władz
miasta jak również wydanej pod redakcją
Jana Kulasa książki pt. „Grzegorz Ciechowski
1957 – 2001. Wybitny artysta rodem z Tczewa”1 ciągle wielu mieszkańców nie utożsamia
tego artysty z naszym miastem. Skłania to do
przedstawienia pokrótce życiorysu tej wyjątkowej postaci.
Grzegorz Ciechowski urodził się 29 sierpnia 1957 r. w Tczewie przy ul. Nowy Rynek
2, w mieszkaniu swoich rodziców w budynku
mleczarni. Miejsce to upamiętnia tablica pamiątkowa zamieszczona na budynku umieszczona w rok po śmierci artysty 22 grudnia
2002 r. Przyszły muzyk był bardzo aktywnym
dzieckiem, przejawiał również zainteresowanie grą na instrumentach. Był pogodnym
chłopcem, potrafiącym nie tylko skupić wokół
siebie rzeszę kolegów, ale również w naturalny sposób nimi kierować. Beztroskie dzieciństwo upływało na zabawach najpierw ze starszą od siebie siostrą Olą, a później również
młodszą Małgosią. Do Szkoły Podstawowej nr
3 przy ul. Południowej uczęszczał w latach
1964-1972.
Już w tamtych czasach zdradzał pierwsze przebłyski talentu literackiego. Tu poznał
również wielu spośród swoich przyjaciół. Był
pilnym uczniem. Następnym etapem edukacji
Grzegorza Ciechowskiego było Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie.
Jak się okazało, klasa do której trafił, była
zdominowana przez humanistów lubujących
się w literaturze i muzyce.
To tu podczas wieczorków literackich
szlifował swój talent poetycki. W okresie lice-
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alnym umocniło się również zainteresowanie
muzyką. Z wakacji w Wielkiej Brytanii przyszły
muzyk wrócił nasiąknięty nowymi prądami muzycznymi. Od drugiej klasy szkoły średniej pobierał nauki gry na flecie. Duże znaczenie dla
rozwoju artysty miały spotkania w mieszkaniu
państwa Klińskich jak również współpraca
z zespołami „Juventus” i „Nocny Pociąg”.
Po ukończeniu liceum Grzegorz Ciechowski podjął studia na wydziale polonistycznym
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Tam też od 1980 r. był liderem zespołu Republika. Od tego momentu jego kariera nabrała rozpędu. Kolejne płyty były nie tylko sukcesem komercyjnym, ale i artystycznym. Wiele
utworów stworzonych przez tego muzyka stawało się hitami Radiowej Listy Przebojów Trójki. Zasługują na uwagę nie tylko ze względu
na wartości muzyczne, ale i jakość zawartych
w nich tekstów. Są często świetnym odbiciem
czasów, w których powstawały.
Grzegorz Ciechowski w karierze solowej
działał pod pseudonimami: Obywatel G.C.,
Grzegorz z Ciechowa i Halina Omernik. Jako
pierwszy w Polsce wprowadził do współczesnych aranżacji muzykę ludową.
Świetnie odnajdywał się również jako producent i autor tekstów młodych artystów, wśród
których należy wymienić takich twórców jak:
„Atrakcyjny Kazimierz i Cyganie”, Kasia Kowalska, Krzysztof Antkowiak, Justyna Steczkowska i Katarzyna Groniec. Zasłynął jako twórca
muzyki filmowej m.in. do „Wiedźmina”.
Do końca życia utrzymywał kontakty
z rodzinnym miastem. Odwiedzał tu krewnych
i przyjaciół. W 1997 r. wziął udział w zjeździe
znamienitych tczewian.
Umarł przedwcześnie 22 grudnia 2001 r.
Pozostawił po sobie ogromny dorobek arty-

Historia

Grzegorz Ciechowski
styczny. Jego utwory słuchane są przez kolejne pokolenia słuchaczy, o czym świadczyć
może nie tylko prowadzony ranking utworów
Grzegorza Ciechowskiego na forum internetowym listy przebojów Programu Trzeciego
Polskiego Radia, ale również pełne uczucia
i tęsknoty za „Sercem Republiki” wpisy tysięcy
internatów na stronie mu poświęconej.
1 Zachęcam do przeczytania tej pozycji. Stanowi ona cenne
źródło informacji o życiu i twórczości Grzegorza Ciechowskiego.

Michał Maryniak
Bibliografia:
http://www.forum.lp3.pl/viewtopic.
php?t=925&start=0
http://www.ciechowski.art.pl/
Grzegorz Ciechowski 1957-2001 Wybitny artysta rodem z Tczewa, pod red. J. Kulasa, Pelplin 2007.
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CKiS zaprasza

II Festiwal Edukacyjnych
Form Teatralnych

Centrum Kultury i Sztuki serdecznie zaprasza na II Festiwal Edukacyjnych Form Teatralnych. Impreza odbędzie się od 26 do 30 marca Celem organizatorów jest poszerzenie
wśród mlodzieży wiedzy i zainteresowań teatrem. Festiwal ma zechęcić do aktywnego
uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta oraz do poznania specyfiki teatru. Program
artystyczny festiwalu został przygotowany z myślą o szerokim gronie odbiorców.
Program Festiwalu
studia i rozmowy kwalifikacyjne, aż po pracę
26 marca
w upragnionej korporacji, gdzie trzeba „tylko”
- Prolog Festiwalu “Kulisy Teatru” godz.
zostać talentem. Sztuka opowiada o tym, że
12.00
choć każdy z nas jest inny, to, podlega takim saSpotkanie aktora Witolda Dębickiego
mym mechanizmom. Kto z nas jest najlepszy?
z młodzieżą. Cena: 5 zł
Takie pytanie przyświeca bohaterom spektaRozmowa z mistrzem będzie okazją do
klu, którzy za wszelką cenę chcą udowodnić
zapoznania się z kulisami pracy w teatrze,
jak bardzo są wyjątkowi i niepowtarzalni.
m.in. scenografią, charakteryzacją i innymi
29 marca
● spektakl Talitha
aspektami tego typu działań.
27 marca
Teatr Niezależny “Maszoperia” z Gdyni,
Międzynarodowy Dzień Teatru
reż. Anna Maja Miller
- spektakl “Metamorfozy” - Państwowy
godz. 18.00, cena: 15 zł
Teatr Lalki “Tęcza” ze Słupska - godz. 17.00
W treści przedstawienia można odnaleźć
– spektakl otwarty dla wszystkich chętnych,
pochwałę życia. Jest to wydarzenie, które ma
cena: 15 zł
miejsce w życiu Anioła i Klauna, będących
METAMORFOZY – Stać się kimś innym,
w istocie symbolami ludzi żyjących w świecie
pozbawionym imion, dat, adresów, a także
zmienić skórę. To doświadczenie fascynuje
ludzkość od dawna. Sprawdzić, co sprawia,
konkretnych przeżyć, pytań. Atmosfera przedstawienia, raz beztroska i pogodna, innym raże ptak jest ptakiem, a człowiek – człowiekiem
– to zadanie postawił sobie i Widzom – zezem wzruszająca czy wreszcie mroczna i bolesna - odzwierciedla stany duszy człowieka.
spół Teatru Lalki „Tęcza” i reżyser – Krzysztof
30 marca
Rau.
- spektakl “Ławeczka”
28 marca
Towarzystwo Twórczych Projektów - Sce● Spektakl To nie mój wybór - przygona Poczekalnia, rez. Aleksander Gelman
towany przez sekcję teatralną działającą przy
godz. 18.00, cena: 15 zł.
Centrum Kultury i Sztuki pod kierunkiem inTragikomedia “Ławeczka” w wykonaniu
struktorki Anny Listewnik
Dariusza Taraszkiewicza i Izabelli Tarasiuk
godz. 10.00. Wstęp bezpłatny.
opowiada historię dwojga samotnych ludzi
Spektakl porusza bardzo aktualny probspotykających się niby przypadkiem na parkolem – konflikt pokoleń matka i córka.
wej ławeczce. On szuka dziewczyny na jedna
● Spektakl Dna
noc, Ona pragnie mężczyzny na całe życie.
Teatr Zielony Wiatrak z Sopotu, scenaProwadzą dialog, w którym odkrywają przed
riusz i reżyseria – Marek Brandt
sobą i widzem swoja przeszłość, oszukują się
godz. 18.00, cena: 15 zł
wzajemnie, by za chwilę odkryć najskrytsze taTo spektakl o ciągłej rywalizacji, poprzez
jemnice. Bawią, wzruszają, zastanawiają.
kolejne szczeble edukacji, egzaminy i testy,
Wszystkie spektakle zostaną zaprezentowane w CKiS (Tczew, ul. Wyszyńskiego 10). Tam
też można nabyć bilety.
Uwaga oferta specjalna! Promocyjna cena karnetu – 40 zł upoważniajacego do wejścia
na 5 spektakli (Metamorfozy, To nie mój wybór, Dna, Talitha, Ławeczka).
Dodatkowo w ramach karnetu wstęp na spotkanie z aktorem Witoldem Dębickim gratis!

Operetka w CKiS

Hrabina Marica

To najbardziej “węgierskie” ze wszystkich dzieł Emmericha Kalmana i najpopularniejsza, obok “Księżniczki Czardasza” operetka tego kompozytora. Centrum Kultury i Sztuki
serdecznie zaprasza na operetkę “Hrabina Marica” w wykonaniu artystów Teatru Muzycznego z Poznania. Spektakl odbędzie się 31 marca o godz. 18.00 w sali widowiskowej CKiS.
Akcja rozgrywa się w posiadłości hrabiny Maricy na Węgrzech, na początku XX w. Hrabia
Tasillo traci swój majątek. Ukrywając swoje pochodzenie, zostaje rządcą Maricy. Jest sumienny, pracowity i…zadbany. Zwraca to uwagę hrabiny, która z czasem zakochuje się w swoim
pracowniku, zresztą z wzajemnością. Gdy kłamstwo Tasilla wychodzi na jaw, zrozpaczona kobieta odchodzi. Sprawa się wyjaśnia dzięki księżnej Baranay, ciotce Tasilla. Miłość zwycięża!
Znakomicie zrealizowana operetka klasyczna. Węgierskie rytmy poruszą każdego a czardasz Maricy z brawurowym tańcem baletu rozgrzeje widzów.
Bilety w cenie 35 zł i 30 zł do nabycia w kasie Centrum Kultury i Sztuki, Tczew, ul.
Wyszyńskiego 10.

Wystawa fotograficzna

Świat młodych

„Świat młodych” to tytuł wystawy fotograficznej w Centrum Wystawienniczo
- Regionalnym Dolnej Wisły zorganizowanej
przez Młodzieżową Radę Miasta. Wzięło
w niej udział 34 młodych ludzi, a każdy z nich
zaprezentował od 5 do 10 zrobionych przez
siebie zdjęć.
W ramach wystawy odbył się również
konkurs na najlepsze zdjęcia. Pierwsze miejsce oraz nagrodę publiczności zdobył Mikołaj Ostrowski, II miejsce - Wojciech Maniecki,
III miejsce - Izabela Pruszyńska. Wyróżniono
prace Natalii Kaszubowskiej, zaś nagroda
specjalna za fotografię „Sylwestrowe fajerwerki” przypadła Paulinie Watza.

W kwietniu

Z kalendarza
imprez
•

•
•
•

•

•

2.04 – 04.05 – Wystawa fotograficzna
„Kraków Jana Pawła II” oraz konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Jan Paweł
II zawsze nam bliski”, miejsce i organizator: Centrum Wystawienniczo-Regionalne
D. Wisły;
5.04 - Koncert Wiosenny, miejsce i organizator: CKiS;
10.04 - 9.05 – Rzeźba Miłosza Piotrowskiego, miejsce i organizator: CWRDW;
11.04 - IX Ogólnopolski Festiwal Piosenki Turystycznej, Rajdowej i Poezji Śpiewanej „TREP 2008”, miejsce: Centrum
Kultury i Sztuki, organizator: Gimnazjum
nr 3;
12.04 - Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Prezydenta Miasta Tczewa, miejsce i organizator: CKiS;
24-26.04 - I Festiwal Muzycznych Form
Edukacyjnych Woj. Pomorskiego, miejsce i organizator: CKiS;

Panorama Miasta – Biuletyn Informacyjny Samorządu Miasta Tczewa
Rada Programowa: przewodniczący – Kazimierz Ickiewicz
członkowie – Zenon Drewa, Mirosław Pobłocki, Włodzimierz Mroczkowski, Grażyna Antczak,
Tomasz Jezierski, Gertruda Pierzynowska, Zyta Myszka, Ludwik Kiedrowski.
Redaktor naczelny – Małgorzata Mykowska.
Urząd Miejski Tczew, Biuro Promocji Miasta
531-60-34
Wydawca: Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta,
ul. J. Dąbrowskiego 6,
531-35-50; 531-36-37
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