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DOBRY ADRES DLA BIZNESU

W NUMERZE
•• Lokatorzy 36
mieszkań komunalnych
otrzymali klucze
•• Rewitalizacja nabiera
rozpędu – wkrótce
kolejne inwestycje
•• Prezydent Tczewa
nagrodził twórców
filmu o agencie 007

Dom Przedsiębiorcy na kilka minut przed oficjalnym otwarciem

PIERWSZY W POWIECIE TCZEWSKIM INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, miejsce przyjazne dla biznesu, gdzie zwłaszcza
osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą (ale także ta już działająca na rynku), może liczyć na fachową
poradę i pomoc w prowadzeniu biznesu, miejsce, dzięki
któremu w ciągu 10 lat powstanie 70 nowych firm –
wszystko to w Domu Przedsiębiorcy, który od 15 kwietnia działa w Tczewie.

•• Rok 2011 – Rokiem
Grzegorza
Ciechowskiego
•• Przemoc w rodzinie
– sprawdź, gdzie
znajdziesz pomoc
•• Dwie wystawy,
jeden papież –
w Fabryce Sztuk

Więcej na str. 10-11 ²
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Posprzątaj po swoim psie

Właściciele psów pod kontrolą
Straż Miejska prowadzi wzmożone
kontrole osób wyprowadzających psy.
Tylko w marcu, w wyniku przeprowadzonych działań nałożono 55 mandatów karnych oraz pouczono 47 osób.
Patrole trwały codziennie w godz. 5.30-9.30.
Mandatami ukarano 33 osoby, które nie zachowywały środków ostrożności przy trzymaniu psa, dwie sprawy skierowano do sądu, pouczono 35 osób.
Na podstawie art. 145 Kodeksu Wykroczeń – mówiącego o zanieczyszczaniu miejsc publicznych przez psy, nałożono 12 mandatów karnych na właścicieli oraz pouczono 12 osób. Pozostałe
poranne interwencje dotyczyły parkowania na zakazie zatrzymywania się (2 mandaty), spożywania alkoholu w miejscach
niedozwolonych (5 mandatów), zaśmiecania miejsc publicznych (2 mandaty), palenia papierosów pod wiatą przystankową
(1 mandat).
W ciągu miesiąca funkcjonariusze Straży Miejskiej przekazali mieszkańcom 840 zestawów do zbierania odchodów
po psach.
Informacja o osobach ukaranych i pouczonych za wyprowadzanie psa bez smyczy została przekazana do Wydziału
Podatków i Budżetu UM, po to by sprawdzić, czy osoby te
uiszczają należne opłaty za posiadanie psa.
Równocześnie z wyżej wymienionymi działaniami, funkcjonariusze tczewskiej Straży Miejskiej prowadzili pogadanki profilaktyczne w szkołach.
Działania dotyczące czystości i porządku, a szczególnie
„psich spraw” są nadal kontynuowane.
M.M.

Rada Miejska w pełnym składzie
Podczas marcowej sesji do
grona tczewskich radnych dołączył Kazimierz Mokwa (PO).
Radny złożył ślubowanie i rozpoczął samorządową pracę.
Kazimierz Mokwa wybrany został
w listopadowych wyborach, tak jak
wszyscy pozostali członkowie Rady
Miejskiej, jednak obowiązki zawodowe nie pozwoliły mu wcześniej
objąć mandatu – przebywał w kilkumiesięcznym rejsie. Jak
powiedział, przed emeryturą czeka go jeszcze jedynie krótka
wyprawa (2-3 miesiące), więc będzie mógł sumiennie wykonywać swoje obowiązki w radzie.
Kazimierz Mokwa został wybrany z Osiedla Witosa i bardzo zależy mu na tym, aby na Górkach wybudowano świetlicę
oraz boisko wielofunkcyjne. K. Mokwa jest członkiem Stowarzyszenia Górki, które przyczyniło się m.in. do zorganizowania
na tym osiedlu skweru rekreacyjnego im. 750-lecia Tczewa
Kazimierz Mokwa zamierza pracować w trzech komisjach Rady Miejskiej: Komisji Polityki Gospodarczej, Komisji Finansowo-Budżetowej oraz Komisji Edukacji, Kultury
i Kultury Fizycznej.
M.M.

VIII SESJA
Proponowany porządek obrad VIII sesji Rady
Miejskiej w Tczewie na dzień 28 kwietnia 2011 r.
(czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej
im. F. Fabicha w Urzędzie Miejskim w Tczewie
I. CZĘŚĆ PIERWSZA:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie sesji i powitanie gości.
Sprawdzenie obecności radnych.
Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji.
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie
z 31 marca 2011 r.
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa.
6. Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych
w okresie od 31 marca do 27 kwietnia 2011 r.

II . CZĘŚĆ DRUGA:

7. Sprawozdanie z rozliczenia przyznanych dotacji organizacjom pozarządowym za 2010 r. oraz informacja o
współpracy z organizacjami w zakresie:
– Edukacyjnej Opieki Wychowawczej,
– Ochrony Zdrowia,
– Pomocy Społecznej,
– Kultury Fizycznej i Sportu,
– Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego,
– Prowadzenia Informacji Turystycznej
– Upowszechniania Turystyki.
8. Informacja z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2010.
9. Informacja o stanie finansowym Zakładu Gospodarki
Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
10.1 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Tczew do stowarzyszenia gmin i powiatów pod nazwą Ogólnopolska Federacja Młodzieżowych Samorządów Lokalnych,
10.2 przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej.
11. Zgłaszanie interpelacji i zapytań oraz wniosków.
12. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia.
Porządek sporządzono 7.04.2011 r.

ILU NAS JEST?
1 kwietnia 2011 r. w Tczewie zameldowanych było 59 858
osób, w tym 58 750 na pobyt stały i 1108 na pobyt czasowy. Od początku marca ubyło 22 mieszkańców miasta.

PANORAMA MIASTA – BIULETYN INFORMACYJNY SAMORZĄDU MIASTA TCZEWA
RADA PROGRAMOWA: przewodniczący – Kazimierz Ickiewicz
CZŁONKOWIE – Zenon Drewa, Ludwik Kiedrowski, Zyta Myszka,
Barbara Kamińska, Włodzimierz Mroczkowski, Zbigniew Urban.
REDAKTOR NACZELNA – Małgorzata Mykowska.
Urząd Miejski Tczew, Biuro Promocji Miasta
77-59-322
WYDAWCA: Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta,
ul. J. Dąbrowskiego 6,
531-35-50; 531-36-37
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36 nowych mieszkań przy ul. Prostej

LOKATORZY OTRZYMALI KLUCZE

– Mam nadzieję, że jesteście Państwo zadowoleni z nowych mieszkań
– powiedział prezydent Mirosław
Pobłocki wręczając klucze lokatorom. – Życzę, aby dobrze Wam się tu
mieszkało i abyście dbali o te budynki, by długo jeszcze wyglądały tak jak
w tej chwili.
Jak zauważył prezydent, budynki
znajdują się niedaleko dworca PKP
i wiele osób przejeżdżających koleją
przez Tczew zwraca uwagę na tę nową
architekturę. Budynki wpisały się już
w krajobraz miasta, a w najbliższych
latach dołączą do nich kolejne.
Nowe bloki stanęły w sąsiedztwie
dwóch już istniejących, ale zbudowanych według tego samego projektu
(oddano je do użytku w lipcu 2010 r.).
W planach jest miejsce na kolejne
cztery. Inwestycja zostanie rozpoczęta, jak tylko pozwolą na to możliwości budżetu miasta, jednak nie
w tym roku.
Oddane bloki są trzykondygnacyjne, w każdym znajduje się 18 mieszkań 1- i 2-pokojowych o powierzchni
odpowiednio 28 m2 i 43 m2.
Do każdego mieszkania przypisana jest piwnica, w każdym budynku
znajduje się jedno mieszkanie przystosowane dla osoby niepełnosprawnej. W lokalach są kompletnie wyposażone łazienki (kabina prysznicowa,
umywalka, toaleta, piecyk gazowy

M. MYKOWSKA

36 osób otrzymało klucze do nowych mieszkań przy ul. Prostej.
To pierwsze lokale komunalne
oddane w tej kadencji samorządu, ale jak zapewnia prezydent
Mirosław Pobłocki, nie ostatnie.
W planie na najbliższe lata jest
jeszcze wybudowanie czterech
bloków.

Prezydent Mirosław Pobłocki przekazał klucze lokatorom

do podgrzewania wody i ogrzewania
mieszkania, kafelki), w kuchni znajduje się kuchenka elektryczna i zlewozmywak, w pokojach na podłogach
– panele.
Nowe lokale trafiły do osób mieszkających do tej pory w budynkach
przeznaczonych do rozbiórki, do rodzin z tzw. listy mieszkaniowej oraz
mieszkających w lokalach, które Zakład Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym postanowił przekwalifikować
na lokale socjalne.
Łączny koszt wykonania dwóch
budynków to ok. 3 mln zł, inwestycję
sfinansował samorząd miasta. Opóźnienie w stosunku do planowanego
terminu oddania lokali wynikało
z konieczności usunięcia usterek
przez wykonawcę.
M.M.

Budynki wpisały się już w krajobraz Tczewa

Lokatorzy spieszą się do swoich mieszkań

Przedszkole nr 9 od września placówką niepubliczną
Samorządowe Przedszkole nr 9,
decyzją Rady Miejskiej w Tczewie,
zostanie przekształcone w placówkę niepubliczną. W ślad za uchwałą intencyjną podjętą w lutym br.,
na marcowej sesji podjęto uchwałę
w sprawie likwidacji tejże jednostki budżetowej. Uchwałę przyjęto
14 głosami „za” przy 3 przeciwnych
i 5 wstrzymujących się.
Likwidacja w tym przypadku oznacza
przekształcenie placówki w przedszkole niepubliczne. O zamiarze przeprowadzenia zmian powiadomiono

rodziców przedszkolaków oraz Pomorskiego Kuratora Oświaty, który wyraził pozytywną opinię w tej sprawie.
W ślad za podjęciem uchwały, ogłoszony został już konkurs ofert na prowadzenie w budynku przy ul. Kościuszki
18 przedszkola niepublicznego działającego od 1 września 2011 r.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi, osoba prowadząca
przedszkole niepubliczne otrzyma budynek wraz z gruntem w użyczenie,
na warunkach określonych w umowie zawartej z prezydentem. Przedszkole niepubliczne będzie funkcjono-

Aktualności

wało na takich samych zasadach jak
pozostałe przedszkola niepubliczne
w mieście. Otrzyma dotację z miejskiej kasy na każde dziecko uczęszczające do placówki w wysokości 75
proc. ustalonych w budżecie miasta
wydatków bieżących ponoszonych
w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia.
Dzieci uczęszczające obecnie do
Przedszkola nr 9, jeśli będzie taka
wola rodziców, pozostaną wychowankami przedszkola niepublicznego, które ma funkcjonować w obecnej siedzibie placówki od 1 września br.
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Wkrótce kolejne inwestycje

REWITALIZACJA NABIERA ROZPĘDU

Rewitalizacja Starego Miasto to jeden ze strategicznych celów samorządu Tczewa. To projekt rozpisany
na wiele lat, wielowątkowy i kosztowny, ale w jego realizacji wspierają
nas unijne fundusze. Już trwa zagospodarowywanie fosy i przebudowa
murów obronnych, a wkrótce rozpocznie się budowa Szlaku Fortecznego, Drogi Spacerowej oraz drugi
etap budowy Drogi Widokowej.
– Obecnie prace koncentrują się przy
ul. Podmurnej – tłumaczy Adam Burczyk, wiceprezydent Tczewa. – Zagospodarowywana jest fosa, czyli tzw.
niecka przy zbiegu ulic Łaziennej i Podmurnej oraz trwa przebudowa murów
obronnych. Teren zostanie wzbogacony
o obiekty małej architektury i zagospodarowany zielenią. Miejsce to już wkrótce będzie mogło służyć mieszkańcom do
wypoczynku i imprez plenerowych.
Trwa również przebudowa budynku
przy ul. Podmurnej 15, w którym mieścić się będzie filia CWRDW. W obiekcie
będą się odbywały warsztaty edukacyjno-artystyczne, stamtąd przewodnicy
rozpoczynać będą oprowadzenie wycieczek po Tczewie.
W ubiegłym roku wykonany został
pierwszy etap Drogi Widokowej, która połączyła Stare Miasto z brzegiem
Wisły i przystanią. W tym roku czeka
nas kontynuacja tego zadania. II etap
zakłada założenie skweru z różami na
rozwidleniu ul. Krótkiej i Mickiewicza,
w ul. Jarosława Dąbrowskiego wymieniona zostanie posadzka i zaznaczone
miejsce, gdzie w średniowieczu znajdował się most zwodzony. Na placu Hallera, istniejącą fontannę zastąpi nowa
– interaktywna.
Kolejne duże tegoroczne zadanie to
budowa Szlaku Fortecznego. Projekt
zakłada utworzenie placyku w parku
Centrum Kultury i Sztuki, Placu Pamięci przy ul. Wodnej, punktu widokowego
i niewielkiego amfiteatru przy ul. Rybackiej. Szlak rozpocznie się na ul. Podmurnej, następnie po przecięciu ul. Kard.
Wyszyńskiego, pobiegnie wzdłuż północnej ściany kościoła farnego w kierunku
ulicy Zamkowej. Po drodze skrzyżuje się
z Drogą Spacerową i poprowadzi schodami łączącymi wzniesienie poklasztorne
z ul. Zamkową. Dalej szlak pobiegnie
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Trwa zagospodarowywanie fosy przy ul. Podmurnej

wzdłuż ulicy Zamkowej do Placu Pamięci, gdzie skręci w ulicę Wodną, dalej
Rybacką i „wróci” na skrzyżowanie ulic
Dąbrowskiego i Podmurnej.
Droga Spacerowa rozpocznie się
od ulicy Chopina (w punkcie skrzyżowania ulic Kołłątaja i Nad Wisłą), przetnie
ul. Wodną, Podgórną, Okrzei i dotrze do
ul. Mestwina. Następnie poprowadzi
drogą na wzniesieniu poklasztornym,
przetnie plac i minie zabudowania szkoły muzycznej przy pl. Św. Grzegorza
i dalej powiedzie wzdłuż parku CKiS,
skrajem skarpy ziemnej w kierunku
placu Sambora, gdzie zakończy swój
bieg. W ramach Drogi Spacerowej utworzone zostaną: ekspozycja archeologiczna przy skrzyżowaniu ulic Chopina
i Wodnej, placyk z centralnie położonym
głazem w sąsiedztwie ekspozycji archeologicznej, miejsce rekreacji przy skrzyżowaniu ulic Chopina i Okrzei, miejsce
rekreacji dla młodzieży na placu przy
szkole muzycznej, plac Sambora z poidełkiem i platformą widokową.
Projekt rewitalizacji obejmuje również przebudowę kilku budynków na
Starym Mieście. Jeden z nich przy ul.
Podmurnej 12 został w ubiegłym roku
przekazany CWRDW. Dzisiaj odbywają
się tam warsztaty komputerowe dla dorosłych, lekcje historyczne, można obejrzeć wystawę „W chacie tczewskiego rybaka”. W budynku funkcjonuje również
punkt informacji o rewitalizacji.
– Wkrótce rozpocznie się także przebudowa budynku przy ul. Chopina 33
– tłumaczy wiceprezydent A. Burczyk.
– Zakres inwestycji obejmuje przebudowę istniejącego budynku mieszkalnego,
poprzez adaptację parteru na pomieszczenia warsztatów terapii zajęciowej dla
osób niepełnosprawnych oraz poprawę
funkcjonalności pomieszczeń mieszkalnych na piętrze i poddaszu. Kolejne za-

Rewitalizacja

danie dotyczące nieruchomości to przebudowa budynku przy ul. Zamkowej 26,
w którym mieścić się będzie świetlica
środowiskowa dla dzieci.
Jeszcze w tym roku, w ramach rozbudowy systemu monitoringu w obszarze Starego Miasta zamontowanych
zostanie 16 nowych kamer.
Pozostałe działania inwestycyjne,
które jeszcze przed nami to m.in. zagospodarowanie terenów starej fosy pomiędzy ul. Wąską i J. Dąbrowskiego,
wykonanie oznakowania dla szlaków
spacerowych, remont budynku przy ul.
Mickiewicza 18 oraz remont mieszkalnych budynków komunalnych (ul. Zamkowa 11, 16 i 18, Rybacka 8).
Podczas trwania całego projektu
planowane są cykliczne działania o charakterze społecznym. Obejmą 5 grup
przedsięwzięć:
– „Święto ulicy”, realizowane przez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
– „Trzeźwy umysł małolata”, realizowane przez Komendę Powiatową
Policji
– „Otwarte Stare Miasto – integracja
obywatelska Tczewa”, realizowane
przez Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym
– Warsztaty edukacyjno-artystyczne organizowane przez Centrum
Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisły
– „W Tczewie ze Strażą Miejską bezpieczniej”, realizowane przez Straż
Miejską.
„Rewitalizacja strefy A obszaru zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie” jest współfinansowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Pomorskiego na lata
2007-2013.
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Inwestycje

PRZY „WĘŹLE” I WIADUKCIE PRACA WRE

Parking przy ul. Nowokolejowej,
a przypomnijmy, że ma tam być ok.
250 miejsc do parkowania, jest już wykonany w ok. 90- proc. Trwają prace
drogowe przy budowie ul. Nowokolejowej, łączącej parking z ul. Gdańską
(wzdłuż cmentarza). Wykonano ok.
80 proc. sieci uzbrojenia wzdłuż nowej
ulicy. Wykonywane są mury oporowe
oraz płyta górna tunelu. Wykonawca
inwestycji – firma Dekpol, rozpoczęła również prace związane z budową
sieci uzbrojenia terenu w obrębie
przyszłego dworca autobusowego oraz
w ul. Pomorskiej, zaczął się też remont
pomieszczeń dworca przeznaczonych
pod przyszłe centrum zarządzania.
Inwestycja jest dofinansowana
z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego
na lata 2007-2013.
Tempa nabierają prace przy budowie wiaduktu w ul. Wojska Polskiego.
Wykonano ścianki szczelne, zbrojone
są fundamenty obu przyczółków. Po
wykonaniu przyczółków zostanie przy-

M. MYKOWSKA

Z miesiąca na miesiąc zmienia
się krajobraz przed budynkiem
dworca PKP w Tczewie. Prace
przy budowie infrastruktury
transportowego węzła integracyjnego koncentrują się w kilku
miejscach – przy wykonywaniu
płyty tunelu, w obrębie przyszłego dworca autobusowego oraz
przy budowie parkingów i ulicy
Nowokolejowej.

Trwają prace przy budowie górnej płyty tunelu przed dworcem PKP

wieziona konstrukcja wiaduktu, która
będzie nasuwana od strony ul. Targowej. Ma to nastąpić w maju. W związku z montażem konstrukcji wiaduktu,
zamknięte zostanie skrzyżowanie ul.
Targowej i Wojska Polskiego. Montaż
potrwa ok. 2 miesięcy. W tym czasie
dojazd do targowiska będzie możliwy
od strony ul. Grunwaldzkiej.
Budowa wiaduktu to inwestycja
finansowana po połowie przez miasto
i powiat tczewski. Termin jej zakończenia upływa z końcem września br.
Wkrótce ogłoszony zostanie przetarg dotyczący wykonania pomostów

cumowniczych na wysokości klubu
wioślarskiego Unia Tczew. Inwestycja jest częścią projektu „Pętla
Żuław” i wspierana przez fundusze
europejskie.
Końca dobiega budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5. Termin wykonania upływa
z końcem kwietnia. Położone zostały
już warstwy nawierzchni poliuretanowej. Pozostały do wymalowania
linie boisk oraz wyposażenie obiektu
w urządzenia sportowe.
M.M.

OBJAZD DO AUTOSTRADY A-1
Jak już informowaliśmy, 21 marca zamknięty został fragment drogi dojazdowej z Tczewa do autostrady A-1. Czasowo, w ograniczonym zakresie, z drogi mogą korzystać
mieszkańcy okolicznych miejscowości. Na prośbę Czytelników prezentujemy mapkę z zaznaczonymi objazdami.
Droga nr 224 zamknięta została na
odcinku od skrzyżowania z drogą prowadząca w stronę Malenina w Szpęgawie do wjazdu w ul. Armii Krajowej
w Tczewie. Kierowcy mogą korzystać z
objazdu autostradą A1 ze Stanisławia
do Swarożyna (przejazd tego odcinka
autostrady kosztuje – 1,40 zł dla auta
osobowego) – to oficjalny objazd. Ponadto remontowany odcinek można
ominąć mniej komfortowo, ale za to
bezpłatnie – do Tczewa można dojechać ze Szpęgawy przez Dąbrówkę
Tczewską i Zajączkowo (droga płytowa), lub z Dąbrówki przez Malenin do
Miłobądza. Ze Stanisławia do Tczewa
można też dojechać przez Rokitki.

W ramach inwestycji przebudowane zostanie 4,5 kilometra drogi
wojewódzkiej nr 224, od
skrzyżowania ul. Jagiellońskiej i Armii Krajowej w granicach Tczewa
do węzła autostrady A-1
w Stanisławiu. Powstanie nowy wiadukt kolejowy, przejazd przez tory
oraz trzy mostki nad kanałami. Nawierzchnia
drogi zostanie wzmocniona. Wybudowany zostanie chodnik i ścieżka
rowerowa.

Inwestycje
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71. rocznica Katynia

Uczciliśmy ofiary smoleńskiej tragedii

Delegacja samorządu miasta złożyła
kwiaty pod pomnikiem

W 71. rocznicę zbrodni katyńskiej
tczewianie spotkali się w Parku
Miejskim pod pomnikiem „Ofiar
terroru stalinowskiego”. Wspominano ponad 21 tys. Polaków,
którzy zginęli na „nieludzkiej
ziemi”. Pod pomnikiem złożono
kwiaty, zapalono znicze. Uroczystość odbyła się według ceremoniału wojskowego.
Mimo deszczowej aury, na uroczystości pojawili się posłowie Ziemi Tczewskiej, samorządowcy miasta i powiatu,
duchowni, młodzież, harcerze, kombatanci, żołnierze z 16. Tczewskiego Batalionu Saperów, członkowie stowarzyszenia „Zawsze Solidarni”.
– Mówiąc Katyń, myślimy nie tylko o tych, którzy zginęli w 1940 roku
w Katyniu, Kozielsku, Starobielsku, Ostaszkowie, ale o wszystkich
polskich obywatelach zamordowani przez NKWD – radziecki aparat
bezpieki. Katyń to ich symboliczny
grób – mówił radny Kazimierz Ickiewicz.
O zbrodni ludobójstwa mówił również poseł Kazimierz Smoliński.
– Zamordowano ich bez sądu, bez
wyroku, na podstawie podpisu kilku
komunistycznych działaczy – mówił
poseł. – Mord katyński do dzisiaj nie
został w pełni wyjaśniony. Naszym
obowiązkiem jest domagać się pełnej
prawdy.
– Na przekór wszystkim pamiętamy i będziemy pamiętać o zbrodni katyńskiej – powiedział Mirosław Pobłocki, prezydent Tczewa. Prezydent
podziękował posłowi K. Smolińskiemu, stowarzyszeniu „Zawsze Solidarni” i innym, którzy przyczynili się do
organizacji uroczystości i wszystkim,
którzy przybyli pod pomnik, aby oddać
hołd zamordowanym rodakom.
M.M.
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Tablica znajduje się przy wejściu do Centrum Kultury i Sztuki. Widnieje na niej
napis: „W tym budynku 15 maja 2009
roku spotkał się z mieszkańcami miasta
Tczewa LECH KACZYŃSKI Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej. W pierwszą
rocznicę tragicznej Jego śmierci wraz
z małżonką i 94 znamienitymi obywatelami Rzeczypospolitej w katastrofie
smoleńskiej. PAMIĘTAJĄCY TCZEWIANIE 10 kwietnia 2011 r.”.
Tablicę zaprojektował tczewski plastyk Stefan Kukowski, a ufundował
ją Kazimierz Smoliński, poseł Prawa
i Sprawiedliwości.
– Mija dwa lata od czasu wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Tczewie
– powiedział K. Smoliński. – Nikt wówczas nie przypuszczał, że to ostatnia
jego wizyta w naszym mieście, nikt nie
przypuszczał, że dwa lata później prezydenta nie będzie już wśród nas. Tą tablicą chcemy upamiętnić wizytę z 2009
roku oraz tragiczną śmierć wszystkich
96 ofiar smoleńskiej katastrofy.
Tablicę odsłoniła Marta Kaczyńska, a poświęcił ją ks. prałat Stanisław
Cieniewicz, proboszcz parafii pw.
Najśw. Marii Panny Matki Kościoła. Jak
powiedziała córka zmarłego prezydenta,
odsłonięcie tablicy było dla niej bardzo
wzruszającym momentem. – Cieszę się,
że są ludzie, którzy pamiętają o moich
rodzicach i o wszystkich ofiarach katastrofy. Mam nadzieję, że uda się wyjaśnić do końca przyczyny tej tragedii.

M. MYKOWSKA

Dwie odsłony miały
w Tczewie uroczystości poświęcone
rocznicy katastrofy
smoleńskiej.
W piątek 8 kwietnia
Marta Kaczyńska,
córka tragicznie
zmarłego prezydenta, odsłoniła tablicę
poświęconą wizycie
Lecha Kaczyńskiego
w Tczewie w 2009 r.
oraz ofiarom katastrofy. W niedzielę,
10 kwietnia, uroczystości odbyły się na
Marta Kaczyńska odsłoniła pamiątkową tablicę
Placu Papieskim.
Martę Kaczyńską przywitał
w Tczewie również Mirosław Pobłocki, prezydent Tczewa, który patronował uroczystościom. – Kiedy 10 kwietnia rano po raz pierwszy usłyszałem
o katastrofie, pomyślałem, że to zapewne tylko mała awaria i wszystko dobrze
się skończy, wiadomości przekazywane
przez media były początkowo dość lakoniczne – wspominał prezydent Pobłocki. – Kolejne informacje były jednak
coraz bardziej przerażające. Gdy dotarł
do nas rzeczywisty obraz tragedii, pomyślałem, że to przecież niemożliwe,
niewyobrażalne, aby w jednym momencie zginęło tak wielu członków elity naszego kraju, prezydent, jego małżonka. Był to szok przede wszystkim
dla rodzin ofiar, także dla wszystkich
Polaków i dla Europy. Przez wiele dni
zagraniczne media podawały informacje o tragedii polskiego narodu.
Na zakończenie uroczystości, w Centrum Kultury i Sztuki, wyświetlony został film „Mgła”.

M. MYKOWSKA
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Tczewianie pamiętają Marta Kaczyńska odsłoniła tablicę pamiątkową

W niedzielę 10 kwietnia, o godz. 8.41
tczewianie usłyszeli syreny, które przypomniały o tragicznej rocznicy. O godz.
10.00 w kościele NMP Matki Kościoła
odbyła się msza św. w intencji ofiar,
a po niej uroczystości przeniosły się
na Plac Papieski. Tczewska młodzież
złożyła pod pomnikiem papieskim 96
zniczy – białych i czerwonych.
O tragicznym dla Polaków kwietniu
przypomniał poseł Kazimierz Smoliński. Jak powiedział, to w kwietniu zginęli polscy oficerowie w Katyniu, w kwietniu odszedł od nas papież Jan Paweł II,
także w kwietniu w drodze do Katynia
poległo 96 naszych obywateli.
Uroczystości rocznicowe zorganizowali:
Biuro Poselskie Kazimierza Smolińskiego, Parafia NMP Matki Kościoła
w Tczewie oraz Stowarzyszenie „Zawsze Solidarni”. Patronował im prezydent Tczewa.

Tczewianie gorąco powitali córkę
zmarłego prezydenta

Rocznice

M.M.
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Piotr Kuropatwiński
Twórcy filmu o Bondzie nagrodzeni wiceprezydentem EFC
przez prezydenta Tczewa
M. MYKOWSKA

Niekonwencjonalna promocja miasta

Prezydent Mirosław Pobłocki gratuluje twórcom filmu (od lewej Dawid
Dombrowski i Piotr Janusz

Twórcy filmu „James Bond 007 Keylight” byli gośćmi prezydenta Tczewa Mirosława Pobłockiego. Prezydent przekazał młodym filmowcom
gratulacje, podziękowania i nagrody za niekonwencjonalną promocję
Tczewa, zadeklarował też wsparcie dla kolejnych działań twórców.
Film o legendarnym agencie 007 stał się
niedawno internetowym hitem. Tczew
jest tam tłem dla sensacyjnej akcji, nie
brakuje samochodowych pościgów, walki z bronią w ręku. Film rozpoczyna się
przed ratuszem – od sceny porwania ministra przez rosyjską mafię. Napastnicy
żądają okupu i wypuszczenia wspólników z więzienia. Jeśli władze nie spełnią
ich żądań, grożą wysadzeniem mostu.
Za sprawą Jamesa Bonda udaje się jednak doprowadzić do uwolnienia polityka
i schwytania przestępców.
Sceny pościgów samochodowych
wzbudziły takie emocje wśród odbiorców filmu, że do tczewskiej komendy
policji wpłynęło zgłoszenie dotyczące
popełnienia przestępstwa w ruchu drogowym. Na szczęście udało się wszystko wyjaśnić. Filmowcy podkreślili, że
w czasie realizacji scen rozgrywających
się na ulicach Tczewa pomagała im Straż
Miejska rozwiewając podejrzenia przechodniów, że to coś więcej niż fikcja.
Przedsięwzięcie zrealizowali uczniowie II LO w Tczewie. U prezydenta gościli dwaj z nich – Dawid Dombrowski, reżyser filmu i aktor, który wcielił

się w postać agenta 007 oraz Piotr Janusz, realizator. Jak przyznali, od pomysłu do realizacji upłynęły zaledwie
dwa miesiące. Aktorów rekrutowali
wśród znajomych, wielu z nich bardzo
chętnie spróbowało swoich sił w sztuce
aktorskiej.
Nie był to pierwszy film utalentowanych młodych tczewian i na szczęście
nie ostatni. Teraz, w tempie na jaki pozwalają im przygotowania do matury,
pracują nad produkcją dotyczącą zdarzeń związanych z wybuchem II wojny
światowej w Tczewie.
Młodzi filmowcy nie zamierzają studiować kierunków związanych z kinematografią, ale mają nadzieję, że nadal
będą mieli czas na to, aby uprawiać ten
gatunek sztuki jako hobby.
– To dobra robota – podsumował prezydent Mirosław Pobłocki. – Nietypowa, ale bardzo ciekawa promocja
naszego miasta, docierająca do osób,
które z reguły są niechętne współpracy z urzędami i samorządem.
M.M.

Dr Piotr Kuropatwiński, ekspert
i długoletni współpracownik Pomorskiego Stowarzyszenia Wspólna Europa (PSWE) został wybrany
na wiceprezydenta Europejskiej
Federacji Cyklistów (ECF). W ponad 30 letniej historii ECF przedstawiciel Polski będzie zasiadał
w zarządzie tej organizacji po raz
pierwszy. Piotr Kuropatwinski od
lat angażuje się w rowerowe projekty Tczewa i wspiera organizację
tczewskich imprez rowerowych,
m.in. Dnia bez samochodu.
Główne obszary pracy dr Kuropatwińskiego w zarządzie ECF będą obejmować dążenie do konsolidacji środowiska
posłów do parlamentu europejskiego
z krajów Europy Środkowej i Wschodniej na rzecz wspierania skali funduszy
przeznaczanych na poprawę warunków
i rozwój ruchu rowerowego i innych
form aktywnej mobilności w budżecie
UE w latach 2014-2020.
Kontakty z posłami do parlamentu
europejskiego z krajów EŚW pomogą
w rozwijaniu kontaktów z urzędnikami
szczebla centralnego tych krajów tak,
by organizacje członkowskie ECF mogły
oczekiwać większego wsparcia organizacyjnego i finansowego w prowadzeniu
swojej działalności.
Trzecie najważniejsze zadanie będzie
polegało na budowaniu mostów między
organizacjami członkowskimi ECF wyrażające się między innymi na wspieraniu wymiany doświadczeń i promocji
najlepszych europejskich praktyk.
(MAT. NADESŁANY PRZEZ PSWE)

Piłkarze OHP rywalizowali w Tczewie
W Tczewie odbyły się Wojewódzki Turniej Ochotniczych Hufców Pracy w halowej piłce nożnej. Zwyciężyła
reprezentacja Słupska, tczewianie zajęli czwarte miejsce.
Organizatorami zawodów byli Środowiskowy Hufiec Pracy w Tczewie, Uczniowski Klub Sportowy Wictoria oraz Powiatowy Ośrodek Sportu. Impreza odbyła
się w hali II LO w Tczewie.
W wyniku zaciętej rywalizacji, zwycięzcami turnieju zostali zawodnicy HP

Słupsk, za nimi uplasowała się drużyna
ŚHP z Bytowa, na trzecim miejscu ŚHP
ze Słupska, na czwartym ŚHP Tczew.
Najlepszym zawodnikiem i królem
strzelców został Damian Łotocki, zaś
najlepszym bramkarzem Patryk Brysik. Otrzymali oni upominki przeka-

Społeczeństwo

zane przez CWRDW i Biuro Promocji
Urzędu Miejskiego. Drużyny otrzymały natomiast puchary i nagrody rzeczowe ufundowane przez Komendanta
Wojewódzkiego OHP w Gdańsku (za
I miejsce), prezydenta Tczewa (II m.),
starostę tczewskiego (III m.).
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DWIE WYSTAWY – JEDEN PAPIEŻ

Wystawa „Jan Paweł II. Drogi do
świętości” otwarta została 2 kwietnia, w rocznicę śmierci papieża
Polaka. Składa się z 20 wielkoformatowych fotografii oraz ponad 30
mniejszych zdjęć, przedstawiających
m.in. życie rodzinne Ojca Świętego,
spotkania z pielgrzymami w Rzymie, wizytę w Pelplinie w trakcie
pielgrzymki do Polski w 1999 roku,
audiencję generalną w Watykanie
przedstawicieli Ziemi Tczewskiej
oraz pogrzeb Papieża. Fotografie pochodzą ze zbiorów Archiwum Domu
Rodzinnego Jana Pawła II w Wadowicach (udostępnione dzięki życzliwości s. Magdaleny Strzeleckiej),
z Archiwum Fotograficznego Katolickiej Agencji Informacyjnej oraz
ze zbiorów prywatnych tczewian
Gabrieli Zielińskiej oraz Józefa M.
Ziółkowskiego. Wystawę można
oglądać do 23 kwietnia w CWRDW,
a od 29 kwietnia do 1 czerwca br.
w kościele pw. Najświętszej Maryi
Panny Matki Kościoła w Tczewie.
Grupom zorganizowanym CWRDW
proponuje również związane z wystawą lekcje „Historia papiestwa” oraz
„Jan Paweł II – ciekawostki i anegdoty z życia papieża-Polaka”.
Wystawa „Jan Paweł II zawsze nam
bliski” to pokłosie kolejnej już edycji konkursu plastycznego dla dzieci
i młodzieży – „Jan Paweł II zawsze
nam bliski”. – Na konkurs napłynęło 95 prac z 14 placówek – powiedziała Alicja Gajewska, dyrektor
CWRDW otwierając wystawę. – To
prace, które przeszły już wstępne
eliminacje w szkołach. Jurorzy mieli bardzo trudne zadanie, bo poziom
tegorocznego konkursu jest bardzo
wysoki, co sami Państwo możecie
zobaczyć i ocenić.
Autorzy najlepszych prac otrzymali nagrody i dyplomy. Poseł Kazimierz Smoliński przekazał dodatkową nagrodę placówce, z której
pochodziło najwięcej nagrodzonych
prac – okazał się nią Specjalny
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Tczewie.
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Dwie wystawy poświęcone papieżowi Janowi Pawłowi II można oglądać w Centrum Wystawienniczo-Regionalnym Dolnej
Wisły. Pierwsza to wystawa fotograficzna – „Jan Paweł II. Drogi
do świętości”, druga – złożona
z prac plastycznych przygotowanych przez uczniów tczewskich
szkół. Prace powstały specjalnie
na konkurs „Jan Paweł II zawsze
nam bliski”.

Sekretarz miasta Zyta Myszka i Mirosław Augustyn, przewodniczący Rady
Miejskiej wręczali nagrody zwycięzcom konkursu

Gratulacje i życzenia
wszystkim uczestnikom
kon ku r su zł o ż y ł a Zyta
Myszka, sekretarz miasta
przypominając, abyśmy
w wirze codzienności nie
zatracili nauk papieża Jana
Pawła II i korzystali z nich
w codziennym życiu.
NAGRODZENI
W KONKURSIE
Prace oceniało jury w składzie:
Krystyna Dems (przewodnicząca), Klaudia Lasota, (se- Wystawa najlepszych prac konkursowych
kretarz), Kamila Gillmeister
i Małgorzata Olczak.
IV grupa – uczniowie szkół
I grupa – dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie szkół
ponadgimnazjalnych
podstawowych klasy I-II
• I miejsce – Michał Duliban,
• I miejsce – Aleksandra Tomasik,
Zespół Szkół Budowlanych
SP nr 10 w Tczewie
i Odzieżowych w Tczewie
• II miejsce – Filip Maliszewski,
• II miejsce – Patryk Jeżewski,
SP nr 10 w Tczewie
Zespół Szkół Ekonomicznych
• III miejsce – Dawid Cierocki,
w Tczewie
SP nr 5 w Tczewie
• III miejsce – Ewa Kłucińska,
I Liceum Ogólnokształcące
II grupa – uczniowie szkół podw Tczewie
stawowych klasy III-VI
• I miejsce – Emilia Duszyńska,
V grupa – dzieci i młodzież,
SP nr 12 w Tczewie
wychowankowie świetlic tera• II miejsce – Agata Szuba,
peutycznych, ośrodków terapii
SP w Lubiszewie
zajęciowej oraz ośrodków szkol• III miejsce – Anita Lubiszewska,
no-wychowawczych
SP nr 11 w Tczewie
• I miejsce – Marta Welik,
SOSW ZSZ
III grupa – uczniowie gimnazjów
• II miejsce – Michał Czapiewski,
• I miejsce – Paulina Zagórska,
SOSW Gim. 5
Gimnazjum nr 1 w Tczewie
• III miejsce – Błażej Lemke,
• II miejsce – Aleksandra Tomczyk,
SOSW kl. V
Gimnazjum nr 3 w Tczewie
• III miejsce – Magdalena Krause,
M.M.
Gimnazjum nr 2 w Tczewie

Jan Paweł II

M. MYKOWSKA
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Rada Strategii dyskutowała o przyszłości Tczewa

Silna gospodarka i wykształceni
mieszkańcy to podstawa

Rada Strategii Rozwoju Tczewa kadencji 2010-2014 spotkała się w pełnym składzie na swoim pierwszym posiedzeniu (5 kwietnia). Uznano, że
Tczew powinien stać się konkurencyjny ze względu na wykształconych
mieszkańców, a co za tym idzie silny gospodarczo. Aby Tczew był silnym partnerem w regionie pomorskim, należy myśleć o całym powiecie
tczewskim, a nie tylko o mieście. To oznacza budowanie ścisłej współpracy ze starostwem.
Spotkaniu przewodniczyli Adam Burczyk, wiceprezydent Tczewa ds. gospodarczych oraz Jolanta Śliwińska, naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta UM.
Członkowie Rady doszli do wniosku, że dokument wymaga aktualizacji, a dla rozwoju Tczewa najistotniejsze są następujące kierunki:
– doskonalenie kształcenia i lepsze
przygotowanie młodzieży do wejścia
na rynek pracy,
– odchodzenie od budownictwa komunalnego i zmiana kierunków polityki mieszkaniowej,
– pozyskanie nowych terenów inwestycyjnych – np. terenów wojskowych,
– rozwój wewnętrznego i zewnętrznego układu komunikacyjnego.
Omówiono cztery domeny, które obejmuje Strategia.

I DOMENA – Wzrost
atrakcyjności gospodarczej
Za najważniejsze uznano szeroko pojęte
działania na rzecz doskonalenia szkolnictwa i dopasowania go do rynku pracy,
konieczność ścisłej współpracy w powiatem na rzecz zatrudnienia i monitorowania potrzeb pracodawców w odniesieniu
do dostosowania oferty edukacyjnej, wykorzystanie na poziomie gimnazjalnym
roli doradców zawodowych, wykorzystanie Domu Przedsiębiorcy w Tczewie do
stworzenia analizy, jak będzie kształtował się rynek za 5-10 lat.

II DOMENA – Rewitalizacja
Starego Miasta i obszaru
nadwiślańskiego
Omówiono m.in. projekt rewitalizacji
Tczewa współfinansowany w ramach
RPO WP na lata 2007-2013 ze środków
unijnych. Za najważniejsze problemy
do rozwiązania w tym zakresie zebrani
uznali konieczność poprawy estetyki
miasta i brak miejsc do parkowania. Zaproponowano ograniczenia postoju i wyeliminowania możliwości postoju przez
cały dzień. Kolejnym pomysłem było
wprowadzenia parkometrów, a w przypadku nagminnego łamania zakazu parkowania, odholowywanie aut na koszt
właściciela pojazdu. Zwrócono uwagę
na potrzebę wprowadzenia większej
ilość działań kulturalnych i społecznych,

zwłaszcza takich, które angażują mieszkańców. Zaproponowano zastosowanie
obniżenia podatków dla przedsiębiorców
zajmujących się np. gastronomią na terenie Starego Miasta – co mogłoby być
impulsem do rozwoju lokali na Starówce. Więcej punktów gastronomicznych
prawdopodobnie ożywiłoby ten teren,
przyciągnęło mieszkańców.

III DOMENA – Wysoka jakość
mieszkalnictwa i usług miasta
Podczas omawiana tej domeny podjęto
tematy związane z koordynacją środków transportu, gdzie ścieżki rowerowe
powinny stanowić sieć powiązań pomiędzy wszystkimi osiedlami.
W związku z kierunkami polityki
mieszkaniowej zaproponowano m.in.
wprowadzenie TBS-ów na Stare Miasto. Kolejnym zagadnieniem był pomysł
budowania plomb pomiędzy kamienicami – ze względu na ograniczone tereny
inwestycyjne.

IV DOMENA – Wzmocnienie
potencjału kulturowego
i społecznego
Pojawiły się opinie o niedostatecznym
stopniu współpracy pomiędzy licznymi
organizacjami pozarządowymi. Wskazano na brak koordynacji wydarzeń,
gdy jednego dnia odbywa się kilka imprez jednocześnie. Uczestnicy zaakcentowali, że dzięki dużej „konkurencji”
w sektorze organizacji pozarządowych
mieszkańcy mają możliwości wyboru
sposobu spędzania czasu wolnego.
Wyrażono nadzieję, iż debata publiczna dot. Strategii będzie przesłanką
do pobudzania dialogu społecznego i zachęci do udziału w debacie mieszkańców.
Zgodzono się także z faktem, iż Tczew
jest miastem o wysokim poziomie tożsamości lokalnej, co należy utrwalać.

Strategia

Rada Strategii
Mirosław Pobłocki, prezydent Tczewa, powołał Radę Strategii Rozwoju
Tczewa. Rada pełni rolę opiniodawczą i konsultacyjną dla prezydenta,
jest powoływana na okres kadencji.
W skład nowo powołanego gremium
wchodzi 16 osób – przedstawiciele
samorządu miasta, powiatu, organizacji pozarządowych, sfery biznesu.
SKŁAD RADY STRATEGII:
1. Bożena Chylicka – przedstawiciel
Rady Miasta Tczewa (Klub PnP)
2. Ewa Czocher – przedstawiciel Rady
Miasta Tczewa (Klub PO)
3. Barbara Kamińska – przedstawiciel
Rady Miasta Tczewa (Klub PiS)
4. Krzysztof Misiewicz – przedstawiciel
Rady Miasta Tczewa (Klub RIO)
5. Karolina Chamska – przedstawiciel
Młodzieżowej Rady Miasta Tczewa
6. Stanisław Akerman – przedstawiciel
samorządu powiatowego
7. Zenon Drewa – przedstawiciel Prezydenta Miasta Tczewa
8. Adam Burczyk – przedstawiciel Prezydenta Miasta Tczewa
9. Piotr Kończewski – przedstawiciel
organizacji pozarządowych (rekomendowany przez Lokalną Organizację Turystyczną KOCIEWIE oraz
Stowarzyszenie Inicjatyw Turystycznych TRAMP)
10. Gabriela Brządkowska – przedstawiciel organizacji pozarządowych (rekomendowana przez Zarząd Miejski
PKPS oraz Tczewski Uniwersytet
Trzeciego Wieku)
11. Małgorzata Ciecholińska – przedstawiciel organizacji pozarządowych
(rekomendowana przez Fundację
Pokolenia)
12. Damian Kullas – przedstawiciel organizacji pozarządowych (rekomendowany przez Zrzeszenie KaszubskoPomorskie Oddział Kociewski w
Tczewie)
13. Andrzej Konieczny – przedstawiciel
sektora przedsiębiorczości (rekomendowany przez Regionalną Izbę
Gospodarczą Pomorza)
14. Roman Liebrecht – przedstawiciel
sektora przedsiębiorczości (rekomendowany przez Pracodawców
Pomorza)
15. Piotr Rogowski – przedstawiciel
sektora przedsiębiorczości (rekomendowany przez ZUOS Spółka z o.o.,
Zieleń Miejską Sp. z o.o., ZUK, Sita
Pomorze Sp. z o.o., ZWiK Sp. z o.o.)
16. Grzegorz Sobieralski – przedstawiciel
sektora przedsiębiorczości (rekomendowany przez PHU PROJEKT
Wioletta Kaczerewska, Tczew; Biuro
Lex – Dochodzenie Odszkodowań i
Pomoc Poszkodowanym w Wypadkach Drogowych Piotr Niedźwiecki,
Tczew; Sklep DDD Dobre Dla
Domu, RM Sp. z o.o., Tczew; J.M.
Meble Zenon Żynda, Tczew; Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
MEDYK, sp. z o.o., Tczew).
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zzZAPRASZAMY
NA PCHLI TARG
Na strychu brakuje miejsca, a do
garażu coraz trudniej wjechać?
Zajrzyj 5 czerwca na Plac Hallera
i przynieś kilka rzeczy na Pchli
targ. Uporządkuj swoją szafę, zrób
miejsce na nowe książki i płyty.
A może twojemu dziecku znudziły
się zabawki? To wszystko można
sprzedać, lub wymienić.
Takie handlowe transakcje pod chmurką będą miłym i pożytecznym sposobem
na spędzenie wolnego czasu. Przy okazji wydarzenia, dzieci będą mogły brać
udział w warsztatach plastycznych oraz
konkursach, a dorosłych zapraszamy na
granie zespołu Big Show Band. Poszukaj w domu niepotrzebnych już rzeczy
i odwiedź Plac Hallera. Może zbędna
rzecz okaże się bardzo wartościowa dla
Twojego sąsiada?
Jak zostać Wystawcą na Pchlim targu? Wystarczy, że złożysz wniosek w pokoju 36 Urzędu Miejskiego i zapoznasz
się z Regulaminem. Po otrzymaniu decyzji dołączysz do grona Wystawców!
Szczegółowy Regulamin, jak również
inne informacje, znajdują się na stronie:
www.pchlitarg.tczew.pl.
Wydarzenie jest częścią projektu
„Rewitalizacja strefy A obszaru zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie” współfinansowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Pomorskiego na lata
2007-2013.
zzZBIGNIEW WODECKI W CKIS
14 i 15 maja w Centrum Kultury i Sztuki
wystąpi Zbigniew Wodecki. Artyście towarzyszyć będzie Orkiestra Symfoniczna „Le Quattro Stagioni”, która zagra
pod dyrekcją Tadeusza Żmijewskiego.
Bilety w cenie 45 zł i 40 zł można rezerwować w CKiS:
ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 10
tel. 58/531-07-07, 58/531-04-64
fax. 58/531-07-07 wew. 37.

Dom Przedsiębiorcy wystartował

DOBRY ADRES

Dom Przedsiębiorcy w Tczewie już działa. Inauguracja nastąpiła 15 kwietnia. Obiekt, powstały przy wykorzystaniu funduszy unijnych, ma na celu
wspomaganie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, zmniejszanie bezrobocia i ułatwienie startu osobom rozkręcającym własny biznes. Działa tutaj pierwszy w powiecie inkubator przedsiębiorczości. Dzięki działalności
placówki, co roku powstanie minimum 7 nowych firm.
Dom Przedsiębiorcy to miejsce, gdzie
można zasięgnąć porad i otrzymać fachową pomoc w prowadzeniu biznesu.
Placówka zamierza stworzyć sieć połączeń miedzy światem biznesu i nauki,
by móc przenosić na tczewski grunt nowoczesne pomysły i rozwiązania.
– Nie możemy sobie już zadawać
pytania – czy wspierać, przedsiębiorców, ale jak ich wspierać – mówiła
podczas otwarcia placówki Hanna
Pietrzkiewicz, kierownik Biura d.s.
Wspierania Przedsiębiorczości UM.
– To jedyna taka placówka w powiecie
tczewskim i nasza oferta kierowana
jest właśnie do przedsiębiorców z terenu powiatu. Nie będziemy też zapominać o przyszłych ludziach biznesu,
czyli młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Dla nich przygotowujemy lekcje
przedsiębiorczości w praktyce.
– Budynek powstawał w bólach, ale
może to fatum masonerii, która miała tu
kiedyś swoją siedzibę… – przypomniał
Mirosław Pobłocki, prezydent Tczewa. – Walczyliśmy o utworzenie takiego
miejsca, chociaż nawet wówczas, gdy
już przyznano nam dofinansowanie ze
środków unijnych, nie było pewne czy
inwestycja doczeka się finału. Były głosy, aby z niej zrezygnować i oddać unijne
pieniądze, a budynek sprzedać. Cieszę
się, że te problemy mamy już za sobą i że
otwieramy Dom Przedsiębiorcy w Tczewie. Dom Przedsiębiorcy będzie wspierał
rozwój firm, pomagał tym, którzy rozpoczynają działalność, a to w efekcie oznacza powstanie nowych miejsc pracy, a na
tym samorządowi zależy.
Jak przyznał Piotr Ciechowicz,
wiceprezes Agencji Rozwoju Pomorza,
nie dotarł do niego hałas, który towarzyszył powstawaniu Domu Przedsiębiorcy. Przeciwnie, projekt był reali-

zowany wzorowo, ale najtrudniejsze
jeszcze przed wami. – Zdobycie pieniędzy na projekt, wybudowanie obiektu
to dopiero 7 proc. sukcesu – przekonywał P. Ciechowicz. – Wasze zadanie to
sprawić, aby to miejsce działało efektywnie, a aby dzięki niemu powstawały
kolejne firmy i miejsca pracy. Będziemy was wspierać przy realizacji tych
zadań, bo takich partnerów w regionie
nasza Agencja bardzo potrzebuje.
OFERTA DOMU PRZEDSIĘBIORCY
Inkubator przedsiębiorczości
Jego celem jest pomaganie firmom
w pierwszych latach działalności, aby
utrzymały się na coraz bardziej wymagającym rynku. Do inkubatora mogą
przystąpić osoby fizyczne, prowadzące
lub rozpoczynające działalność gospodarczą o charakterze innowacyjnym.
Dom Przedsiębiorcy oferuje pomieszczenia dla 7 przedsiębiorstw – pokoje wyposażone są w media i niezbędną infrastrukturę biurową. Atutem jest oferta
wynajmu powierzchni, a także sprzętu
komputerowego i urządzeń biurowych
po preferencyjnych cenach, co pozwoli
na znaczne ograniczenie kosztów funkcjonowania firmy. W cenie najmu będą
zawarte opłaty za media i dostęp do Internetu oraz pomoc w promocji. Dla beneficjentów inkubatora zorganizowane
zostaną niezbędne szkolenia.
Obsługa przedsiębiorców
Dom Przedsiębiorcy w Tczewie współpracuje z firmami w zakresie administracyjnej obsługi przedsiębiorcy. Tutaj
zarejestrować można działalność gospodarczą, a także złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych.
M. MYKOWSKA

KRÓTKO

www.bip.tczew.pl

OGŁOSZENIE
Prezydent Miasta Tczewa informuje, że
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Tczewie (II piętro) został wywieszony
wykaz nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży w drodze przetargu, położonych w Tczewie obr. 12 (Oś. Górki),
dz. nr 29/23, 29/28.
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Wszyscy chcieli zobaczyć nowe pomieszczenia…

Gospodarka

…i poczuć się jak klienci nowej plac

cówki

www.bip.tczew.pl

www. tczew.pl

DLA BIZNESU
M. MYKOWSKA

Uwaga! Oznacza to, że biuro ewidencji działalności gospodarczej odtąd
mieści się nie w Urzędzie Miejskim, ale
w Domu Przedsiębiorcy. Godziny pracy pozostają bez zmian: 7.30-15.30, ale
zmienił się nr telefonu na: 58 777 53 43.
Wspieranie biznesu
Placówka pomaga w zdobywaniu niezbędnych informacji gospodarczych,
dzięki współpracy z instytucjami otoczenia biznesu oraz – w przyszłości
– z ośrodkami akademickimi. Oferuje
także miejsce spotkań dla organizacji
przedsiębiorców.
Doradztwo
Dom Przedsiębiorcy oferuje szkolenia organizowane we współpracy m.in. ze Stowarzyszeniem Wolna Przedsiębiorczość
z Gdańska, Agencją Rozwoju Pomorza,
Punktem Informacyjnym o Funduszach
UE, Pomorskim Regionalnym Funduszem Poręczeń Kredytowych oraz Centrum Transferu Technologii w Gdańsku.

Do odwiedzenia Domu Przedsiębiorcy zachęcali (od lewej): Mirosław Pobłocki,
Hanna Pietrzkiewicz i Piotr Ciechowicz

Fundusze na stworzenie tczewskiej placówki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, w ramach
Działania 1.5.1 Infrastruktura dla Rozwoju Firm Innowacyjnych.
M.M.

DOBRY ADRES:

M. MYKOWSKA

Przecięcie wstęgi
M. MYKOWSKA

M. MYKOWSKA

DOM PRZEDSIĘBIORCY
W TCZEWIE
ul.. Obr. Westerplatte 3
– ewidencja działalności gospodarczej i zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:
58 777 53 43
– marketing gospodarczy miasta
– 58 777 53 42
www.dp.tczew.pl
info@dp.tczew.pl

Przedsiębiorcy mają do dyspozycji wyposażone biura i punkt informacyjny

Gospodarka
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Sprawdź, czy masz VIII Powiatowy Konkurs Ortograficzny
Puchar Mistrza Ortografii dla „ekonomika”
ważny dowód
W związku z kończącym się okresem
ważności dowodów osobistych wydanych
w 2001 roku przypominamy o składaniu wniosków o wydanie nowych dokumentów.
Osoby, których dowody osobiste tracą ważność w bieżącym roku winny dokonać ich wymiany. Wniosek o wymianę dowodu należy złożyć miesiąc przed
upływem terminu ważności.
W pierwszej kolejności wnioski powinny złożyć osoby, które miały wydane
dowody osobiste w styczniu, lutym lub
marcu.
Okres oczekiwania na wydanie dowodu osobistego wynosi do miesiąca
czasu.
Informujemy, że dowód osobisty podlega unieważnieniu z urzędu z dniem
upływu terminu ważności.
Data ważności dowodu umieszczona jest w prawym, dolnym rogu
na awersie dokumentu (strona ze
zdjęciem).
Osoby, których dokumenty są wystawione na czas nieoznaczony (t.j.
osoby, które w dniu składania wniosku
o wydanie dowodu osobistego miały
ukończone 65 lat – nie muszą wymieniać dokumentu, gdyż te dokumenty nie
tracą ważności.
Przypominamy, że wnioski na dowód
osobisty składa się osobiście w urzędzie
gminy właściwym ze względu na miejsce stałego zameldowania. W Tczewie
można tego dokonać w Urzędzie Miejskim (pl. Piłsudskiego 1, pawilon, pok.
24, tel. 58 77 59 303 lub 304).
Brak ważnego dowodu może skutkować problemami podczas spotkania
z policją, w banku lub podczas załatwiania różnego rodzaju spraw np. próby
zrobienia zakupów na raty, itp.

W „Galerii dla Ciebie”

Patrycja Kwiatkowska z Zespołu
Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie została Mistrzem Ortografii w VIII
Powiatowym Konkursie Ortograficznym.
Finał konkursu odbył się 24 marca
w Collegium Marianum w Pelplinie.
W wyniku przeprowadzonych eliminacji szkolnych w 10 ponagimnazjalnych placówkach oświatowych,
z udziałem 200 uczniów, wytypowano 22 finalistów.
Wiosenne Dyktando zachęcało do
marzeń o wakacyjnych wojażach i było
pełne ortograficznych niespodzianek.
Trudne zwroty i pułapki językowe
przysporzyły nie lada trudności tym,
którzy podjęli wyzwanie i postanowili
sprawdzić swoje gramatyczno-ortograficzne umiejętności.
Gościem specjalnym w Collegium
Marianum był Marek Fiedler – pisarz, podróżnik, dyrektor Muzeum
– Pracowni Literackiej Arkadego
Fiedlera w Puszczykowie. W sposób
fascynujący opowiadał o swoim ojcu
i wspólnych wyprawach.
Po sprawdzeniu prac Komisja
Konkursowa wyłoniła zwycięzców: Za
najestetyczniej napisane dyktando
nagrodę specjalną otrzymała NATALIA
WYRWICKA z I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Tczewie, natomiast za najlepszą interpunkcję nagrodę przyznano MARKOWI
MŁYNARZOWI z Zespołu Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie.
W kategorii Wiosenne dyktando: III miejsce otrzymał WOJCIECH
CHMIELAK z I LO w Tczewie. II miejsce przyznano KATARZYNIE HOFFMANN
również z I LO w Tczewie.

Laureaci konkursu ortograficznego
– w środku Patrycja Kwiatkowska

Tegorocznym Mistrzem Ortografii została PATRYCJA KWIATKOWSKA
z Zespołu Szkół Ekonomicznych im.
ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie.
Puchar „Powiatowy Mistrz Ortografii” powędrował do „ekonomika”.
Patrycja Kwiatkowska jest również
zwyciężczynią IV edycji Miejskiego
Konkursu „Przyrodnicze zmagania
z ortografią” organizowanego przez
Pracownię Edukacji Ekologicznej przy
Urzędzie Miejskim w Tczewie. Gratulujemy Mistrzyni i podziwiamy jej
poprawność językową, bowiem nie od
dziś wiadomo że język polski – choć
piękny – do łatwych nie należy.
Młodzież z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie, pod opieką
nauczyciela bibliotekarza Jana Kaznochy, od lat pięciu uczestniczy w ortograficznych konkursach. Wielokrotnie zdobywała nagrody i wyróżnienia.
Co roku w szkolnych eliminacjach
udział bierze ponad pięćdziesięciu
uczniów. Marzy się im uczestnictwo
w XII Dyktandzie Wybrzeża w Rumi
oraz w ogólnonarodowej klasówce organizowanej przez Radio Katowice
i Program III Polskiego Radia.

Malarstwo Grzegorza Pliszki

Tym razem CWRDW zorganizowała
wystawę prac plastycznych Grzegorza Pliszki, podopiecznego Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Wigury
w Tczewie. Nie są to jednak prace wykonywane w ramach zajęć warsztatowych, ale niejako „po godzinach”.
Artystę przedstawiła Klaudia
Lasota, komisarz wystawy: – Grzegorz Pliszka urodził się w 1974 roku
w Tczewie. Od roku jest członkiem
Gremium Malarskiego. Swój talent
plastyczny rozwija na płótnach. Aktywnie uczestniczy w życiu Kościoła
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w parafii, a w jego twórczości dominuje religijna tematyka przedstawiająca sceny ewangeliczne. Wszystkie
prezentowane obrazy są namalowane
farbami olejnymi.
– To rzadkość, że uczestnicy naszych warsztatów pracują jeszcze po
zajęciach – przyznała Aleksandra
Mocny, plastyczka i terapeutka
w Warsztatach Terapii Zajęciowej.
– Podziwiam Grzegorza, bo nie dość,
że codziennie do godziny 15.00 pracuje w warsztatach, to jeszcze potem
w domu ma zapał do tworzenia swo-

Społeczeństwo

M. MYKOWSKA

Prace Grzegorz Pliszki to kolejna odsłona „Galerii dla Ciebie” – miejsca, które tczewska Fabryka Sztuk przygotowała dla tych, którzy swoje pasje i talenty traktują amatorsko, a własnych prac czy zbiorów nie
mają okazji wystawiać i pokazywać szerszemu gronu.

Autor prac – Grzegorz Pliszka

ich prac. Mam nadzieję, że zawsze
twórczość będzie mu sprawiała wielką przyjemność.
M.M.

www.bip.tczew.pl
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Radni uchwalili

Tczewscy radni podjęli uchwałę w sprawie ustanowienia roku
2011 Rokiem Grzegorza Ciechowskiego. Z wnioskiem w tej sprawie
wystąpiło Tczewskie Towarzystwo
Kulturalne BRAMA. Uchwałę podjęto, aby upamiętnić przypadającą
w tym roku 10. rocznicę śmierci artysty wywodzącego się z Tczewa.
Grzegorz Ciechowski urodził się 29
sierpnia 1957 r. Wraz z rodzicami i rodzeństwem mieszkał w Tczewie przy
ul. Nowy Rynek 2, w budynku mleczarni. Miejsce to upamiętnia tablica
umieszczona tam w rok po śmierci artysty 22 grudnia 2002 r. Przyszły muzyk
uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 3
przy ul. Południowej, potem do Liceum
Ogólnokształcące im. M. SkłodowskiejCurie. W Tczewie zaczynał swoją przygodę z muzyką, 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 „Trój-

ki”. 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”,
K a s i a K o w a l s k a , W ubiegłym roku w Tczewie odbył się już IX Festiwal
Krzysztof Antkowiak, Grzegorza Ciechowskiego
Justyna SteczkowOd 9 lat w sierpniu, w Tczewie odbyska i Katarzyna Groniec. Zasłynął
jako twórca muzyki filmowej m.in. do wa się Festiwal Grzegorza Ciechowskiego IN MEMORIAM, którego inicjatorem
„Wiedźmina”.
Do końca życia utrzymywał kontak- jest Józef Golicki. Festiwal propaguje
ty z rodzinnym miastem. Odwiedzał tu twórczość tczewskiego artysty, szczególkrewnych i przyjaciół. W 1997 r. wziął nie wśród młodego pokolenia muzyków.
Uchwałę w sprawie ustanowienia
udział w zjeździe znamienitych tczewian. Umarł przedwcześnie 22 grudnia 2011 roku Rokiem Grzegorza Ciechow2001 r. Pozostawił po sobie ogromny do- skiego poparło 21 radnych, jedna osoba
wstrzymała się od głosu.
robek artystyczny.

Muzyczna uczta w CKiS

PROGRESS DLA TCZEWIAN

Orkiestra Kameralna Progress już niejednokrotnie dała się poznać tczewskiej publiczności. W ubiegłym roku wystąpiła czterokrotnie, m.in. na jubileuszu 35-lecia Centrum Kultury i Sztuki. W marcu br., orkiestra również zaprosiła tczewian na muzyczną ucztę.
Koncert odbył się w CKiS, a w jego organizacji pomogło Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej. Przedsięwzięcie wsparł finansowo samorząd
miasta Tczewa.
Orkiestra Kameralna PROGRESS
to zawodowi muzycy, wywodzący się
spośród utalentowanych absolwentów
Gdańskiej Akademii Muzycznej, laureaci licznych ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów muzycznych,
współpracujący ze znanymi osobistościami ze świata muzyki. Założycielem,
kierownikiem artystycznym i dyrygentem zespołu jest tczewianin Szymon
Morus, absolwent Akademii Muzycznej w Gdańsku, w klasie skrzypiec Andrzeja Kacprzaka, a obecnie student
roku dyplomowego dyrygentury maestro Wojciecha Rajskiego.
W marcowy wieczór orkiestra pod
batutą Szymona Morusa zaprezentowała program, na który złożyły się:
Koncert klarnetowy op. 31 Geralda
Finziego z brawurowym solistą Andrzejem Wojciechowskim oraz

urokliwa Serenada na smyczki op. 22
Antonina Dworzaka.
W koncercie Finziego orkiestra
z wyczuciem partnerowała klarneciście
potęgując budowanie nastroju poszczególnych części utworu. Pełna wigoru cz. I,
a cz. II wypełniona mrocznymi doznaniami duszy kompozytora, zaklętymi
w dźwięki, niekiedy lirycznymi, wzruszającymi uniesieniami tęsknoty, to znów
melancholii, została doskonale wyeksponowane przez muzyków. No i bardzo
odmienna w nastroju cz. III – figlarna
i pełna animuszu, podkreślona subtelną
wirtuozeria Andrzeja Wojciechowskiego.
Natomiast w Serenadzie na smyczki
Dworzaka, pełnej rozmachu, kameraliści pod batutą Szymona Morusa płynnie przeprowadzili słuchających przez
odmienne nastroje zawarte w całej
pięcioczęściowej kompozycji. A zakończenie cz. III – Tempo di Valse było tak
efektowne i żywiołowe, że poderwało publiczność do braw.
W czasie koncertu dało się odczuć,
że wszyscy muzycy rzetelnie pracują

Kultura

Orkiestra Kameralna Progress
w tym roku wystąpi w CKiS jeszcze
przynajmniej dwukrotnie

na sukces artystyczny orkiestry. Publiczność nagrodziła artystów gromkimi brawami, oczywiście nie obyło się
bez bisów.
Tak oto w krajobrazie kulturalnym
Tczewa, w cieniu ponad półwiecznej
tradycji Chóru Męskiego Echo i Harcerskiej Orkiestry Dętej, pojawił się nowy,
tym razem zawodowy zespół – Orkiestra Kameralna PROGRESS.
Jak zapowiedziano, orkiestra pojawi się w tym roku przynajmniej jeszcze
dwukrotnie na scenie Centrum Kultury
i Sztuki.
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Pakiet ustaw zdrowotnych został uchwalony w Sejmie
Blisko pół roku trwały w Sejmie prace na pakietem ustaw zdrowotnych. Najważniejsza z nich to systemowa
ustawa o działalności leczniczej, która powinna wejść w życie z dniem 1 maja 2011 r. Uchwalone ustawy dają
dobre podstawy do naprawy systemu opieki zdrowotnej w naszym kraju.
Zdrowie jest najważniejszą potrzebą
każdego obywatela. Dlatego każdy
z nas jest nim żywotnie zainteresowany. Pamiętajmy jednak, że tylko
w połowie stan naszego zdrowia zależy
od wizyty w przychodni lekarskiej, czy
pomocy w szpitalu. Wiele też zależy od
naszego stylu życia, kultury odżywiania, słowem profilaktyki. Bardzo ważny jest prozdrowotny styl życia.
W okresie transformacji ustrojowej
kilkakrotnie debatowano nad reformą
ochrony zdrowia. Podstawowa reforma
ochrony zdrowia została przeprowadzona przez rząd Jerzego Buzka już w 1999 r.
Niestety, w 2002 r. niefortunnym pomysłem okazała się zmiana polegają na
centralizacji systemu i wprowadzeniu
Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ).
W tej kadencji Sejmu dwukrotnie
debatowano nad ustawami zdrowotnymi. Pierwszy pakiet ustaw zdrowotnych
został uchwalony blisko 2 lata temu
i następnie w całości zawetowany przez
ówczesnego Prezydenta RP. Z kolei

w październiku 2011 roku, rząd D. Tuska skierował do Sejmu nowy pakiet
ustaw zdrowotnych. Na początku grudnia ubiegłego roku odbyło się nad nim
wysłuchanie publiczne, czyli najszersza
forma konsultacji społecznych.
Najpierw pracowaliśmy nad pakietem ustaw zdrowotnych w podkomisjach. Proszę mi wierzyć, iż była to
bardzo ciężka i żmudna praca. Następnie zaaprobowała te ustawy sejmowa
Komisja Zdrowia. W połowie marca br.
Sejm uchwalił pakiet ustaw zdrowotnych tj. 1. Ustawę o działalności leczniczej, 2. Ustawę o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta, 3. Ustawę
o zmianie ustawy o zawodzie lekarza
i lekarza dentysty, 4. Ustawę o refundacji cen leków, 5. Ustawę o systemie
informacji w ochronie zdrowia. Za tymi
ustawami głosowało ok. 250 posłów!
Minister Zdrowia Ewa Kopacz mówiła w Sejmie o systemowym znaczeniu uchwalonego pakietu ustaw zdrowotnych. Podkreśliła, że w centrum

opieki zdrowotnej pozostaje pacjent.
Uchwalone ustawy dają duże możliwości zmian i przekształceń w szpitalach
publicznych. Minister E. Kopacz jako
przykład wzorowego przekształcenia
szpitala w Polsce podała właśnie Szpital Powiatowy w Tczewie (patrz 87. posiedzenie Sejmu RP).
Uchwalony pakiet ustaw zdrowotnych daje solidne podstawy do naprawy systemu opieki zdrowotnej. Stwarza on lepsze warunki działalności
i pracy dla personelu medycznego,
gdzie lekarz i pielęgniarka stanowią
podstawę zespołu medycznego, ratującego nasze zdrowie i życie. W systemie
lecznictwa powinno być także więcej
lekarzy. Poprawie ulegnie dostęp do
świadczeń zdrowotnych. Prawa pacjenta zostały wzmocnione ustawowo.
Wreszcie zapanuje w systemie ochrony
zdrowia nowoczesny system informacji
i pełna jawność. Z czasem w aptekach
będą dostępne również tańsze leki.
POSEŁ JAN KULAS

Wykaz punktów pomocy dla osób z problemem
alkoholowym i narkomanią w mieście Tczewie
1. Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych przy Urzędzie
Miasta Tczewa, pl. Piłsudskiego
1, wtorki od godz. 10.00 do 13.00,
pok. 14-15, tel. 58 77 59 348
– możliwość złożenia wniosku o
skierowanie na leczenie odwykowe.
2. Poradnia Terapii
Uzależnienia od Alkoholu
i Współuzależnienia
Tczew, ul. Wojska Polskiego 5
– przy Poradni Zdrowia Psychicznego, tel. 58 530 27 00.
Możliwość uczestniczenia w zajęciach z zakresu:
a) uzależnienia od alkoholu
– terapia pogłębiona, warsztaty
zapobiegania nawrotom choroby, warsztaty konstruktywnych zachowań abstynenckich
oraz konsultacje indywidualne
(dotyczy również osób chcących
realizować postanowienie sądu
o przymusowym leczeniu
w trybie ambulatoryjnym).
b) współuzależnienia – terapia
podstawowa i pogłębiona oraz
konsultacje indywidualne .
c) Grupa terapii dla Dorosłych
Dzieci Alkoholików DDA
– oraz konsultacje indywidualne.
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3. Punkt Konsultacyjny „OKNO”
(narkomania)
ul. Kościelna 6, tel. 0515 188 207,
punkt czynny od poniedziałku do
piątku od godz. 15.00 do 20.00.
4. Stowarzyszenie Tczewski Klub
Abstynenta „Sambor”
ul. Orzeszkowej 6, tel. 58 531 38 13,
e-mail : stkasambor@wp.pl,
czynne od poniedziałku do piątku
od godz. 16.00 do 20.00
a) grupa wsparcia dla rodzin
z problemem alkoholowym,
środy godz. 17.00
b) telefon zaufania, tel. 58 531 38 13
od godz. 17.00 do 19.00
5. Grupy samopomocowe AA:
(dla uzależnionych)
– „Nadzieja” – ul. Orzeszkowej 6,
wtorki i piątki od godz. 17.00
– „Feniks” – ul. Rokicka 1, poniedziałki i czwartki od godz.17.00
– „Rozsądek” – ul. Gdańska 4 (salka
katechetyczna), niedziela od godz. 16.00
– „LUX” – ul. Południowa 6
(gimnazjum), sobota od godz.16.15
6. Grupy samopomocowe Al–Anon:
(dla osób współuzależnionych)
– „Nowe Życie” – ul. Orzeszkowej 6,
czwartki od godz.17.00

Społeczeństwo

– „Uśmiech” – ul. Gdańska 9,
wtorki od godz. 18.00 (przy salkach katechetycznych)
7. Stowarzyszenie Terapii
i Profilaktyki Szkolnej
„Przemiana” prowadzi Klub
Młodzieżowy „Przystań”
przy al. Solidarności 15,
tel. 58 530 25 80, czynny
od poniedziałku do piątku
od godz. 15.00 do 20.00 ; soboty
od godz. 12.00 do godz. 17.00.
8. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Kołłątaja 6,
tel. 58 531 10 09
9. Wydział Interwencji
Kryzysowej, ul. Królowej
Marysieńki 10, w II Liceum
Ogólnokształcącym (I piętro,
wejście za halą sportową),
tel. kom. 508 350 484, email:
pomoc @ wik.tczew.pl, czynne
od poniedziałku do piątku
od godz. 8.00 do 17.00 (działania
interwencyjne, pomoc psychologiczna, pedagogiczna, środowiskowa, prawna, poradnictwo
rodzinne, pomoc: bezpłatna,
bez skierowań, można pozostać
anonimowym).

www.bip.tczew.pl

www. tczew.pl

Radni przyjęli

Konkurs poetycki

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Świat
Rada Miejska przyjęła Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzi- dziecięcych lat”
nie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Tczewa na lata
2011-2015. Jest to dokument długofalowy, zawierający podstawy prawne, zasady i cele działania, wymienia realizatorów i adresatów programu, instytucje i organizacje współpracujące.

Dokument przedstawia również diagnozę zjawiska przemocy w rodzinie
w Tczewie w latach 2008-2009. Według
danych Komendy Powiatowej Policji
w 2008 r. na ternie Tczewa przeprowadzono łącznie 1416 interwencji domowych, a w wyniku przemocy domowej pokrzywdzonych zostało 161 osób,
w 2009 r. odnotowano 1604 interwencje
domowe, a pokrzywdzonych zostało 119
osób. Większość sprawców to mężczyźni (95-97%), znajdujący się pod wpływem alkoholu. Niejednokrotnie osoby
poszkodowane wymagały udzielenia
pomocy medycznej W latach 2008-2009
w Sadzie Rejonowym w Tczewie skazano 36 osoby winne przemocy domowej,
a 8 spraw umorzono warunkowo.

Gminny Program Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie dla miasta Tczewa na lata 2011-15 obejmuje wszelkie
działania profilaktyczne i pomocowe na
rzecz rodzin zagrożonych problemem
przemocy, zakładając zintegrowanie
i synchronizację zadań samorządu lokalnego z działaniami innych podmiotów, w tym organizacji pozarządowych,
kościołów, fundacji, stowarzyszeń i innych, które działają na rzecz rodzin.
Cele i działania programu będą
zmieniać się zależnie od potrzeb mieszkańców.
Program można znaleźć na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej: www.
bip.tczew.pl

Sprawdź, gdzie możesz szukać pomocy

Koalicja miejska przeciwko przemocy

W celu efektywnego przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar
oraz zmniejszania jej negatywnych następstw w życiu społecznym i rodzinnym, Uchwałą Nr L/445/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29.10.2010 r.
oraz Zarządzeniem Nr 75/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 17.02.2011 r.,
powołany został Zespół Interdyscyplinarny realizujący zadania wynikające
z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie dla miasta Tczewa na lata 2011-2015.
Do priorytetowych zadań Zespołu należy integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, których przedstawiciele
wchodzą w skład Zespołu, diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie na
terenie miasta Tczewa, usprawnienie
przepływu informacji oraz reagowania
na zidentyfikowane problemy społeczne, w tym w szczególności przemocy
w rodzinie, a także wzmocnienie zaufania społecznego w lokalnym środowisku oraz umiejętności współdziałania.
Działania Zespołu obejmują również
inicjowanie interwencji w środowisku
dotkniętym przemocą, a także rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.
Udzielana pomoc będzie miała charakter interdyscyplinarny, co oznacza, że
optymalną strategię pracy z rodziną
ustali zespół specjalistów.
W przypadku stwierdzenia przemocy w rodzinie, braku wymiernych efektów pracy pedagogów, wychowawców,
nauczycieli, a także instytucji działających w obszarze przeciwdziałania
przemocy oraz stwierdzenia zasadności powołania grupy roboczej prosimy
o składanie wniosku o zwołanie posiedzenia grupy roboczej do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego,
MOPS Tczew, ul. Armii Krajowej 39.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego
wchodzą przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Tczewie, Komendy Powiatowej Policji, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sądu
Rejonowego, Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie, Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Tczewie:
1. Przewodniczący Zespołu: Gabriela
Stapel – Rygosik – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie.
2. Zastępca Przewodniczącego Zespołu
Ewa Troka – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie.
3. Sekretarz Katarzyna Bagnucka –
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
przy Sądzie Rejonowym w Tczewie.
Ponadto, informujemy, iż w ramach
Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie działa: Punkt
Informacyjno-Konsultacyjny dla Osób
w Kryzysie, (MOPS Tczew, ul. Armii Krajowej 39, tel: 58 777 00 20, 58 777 00 30,
fax 58 532 60 03), gdzie osoby doświadczające przemocy mogą uzyskać bezpłatną pomoc w zakresie poradnictwa
psychologicznego, prawnego, rodzinnego oraz uzależnień.
JULITA JAKUBOWSKA

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY

SPOŁECZNEJ W TCZEWIE

Społeczeństwo

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Aleksandra Skulteta w Tczewie ogłasza Konkurs poetycki
dla dzieci i młodzieży „ŚWIAT
DZIECIĘCYCH LAT”.
Cele konkursu to pobudzenie wrażliwości poetyckiej, łowienie talentów,
promocja dobrej twórczości oraz literacka przygoda dla dzieci i ich opiekunów.
W konkursie mogą brać udział
uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Warunkiem uczestnictwa jest
nadesłanie maksymalnie dwóch
wierszy wyłącznie w formie papierowej. Utwory nie mogą być
wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.
• Każdy wiersz powinien mieć minimum 8 wersów.
• Forma wierszy dowolna, treść
– zgodna z tematem konkursu:
jak widzę swoje dzieciństwo, to
co mnie otacza, co lubię, jak bawią się moi koledzy, jakie mam
marzenia…
• Prace powinny być opatrzone
godłem (pseudonim + wiek autora). Takim samym godłem należy opatrzyć dołączoną do nich
zaklejoną kopertę, zawierającą dane:
– tytuł wiersza,
– imię i nazwisko autora,
– wiek i data urodzenia,
– imię i nazwisko opiekuna,
– adres szkoły/placówki
+ telefon/fax.
Prace przyjmowane będą w każdej filii bibliotecznej na terenie całego miasta oraz w Bibliotece Głównej przy ul. J. Dąbrowskiego 6 do 15
maja 2011 r.
Prace konkursowe oceni jury powołane przez organizatora. Organizator przewiduje nagrody i wyróżnienia
indywidualne w następujących kategoriach wiekowych:
– 8-10 lat
– 11-13 lat
– 13-15 lat.
Wybrane, nagrodzone i wyróżnione przez jury utwory zostaną opublikowane w „Gazecie Tczewskiej”,
„Panoramie Miasta” i „Kociewskim
Magazynie Regionalnym”. Wręczenie nagród nastąpi w czasie obchodów Dni Ziemi Tczewskiej.
Dodatkowe informacje na
temat konkursu uzyskać można w Filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulte ta w T cz e wi e
(tel. (58) 532-72-27).
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Urząd Miejski w Tczewie – Wydział Spraw Komunalnych
PRACOWNIA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
83-110 Tczew, ul. 30 Stycznia 1, tel./fax (058) 531 76 41
www.pee.tczew.pl
e-mail: pee@um.tczew.pl

Konkurs „Z ekologią za pan brat” – nagrodzona praca
I MIEJSCE W KATEGORII SZKOŁY PODSTAWOWE
JULIA ZIÓŁKOWSKA
KL. 6 – SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7
DETEKTYW EK NA TROPIE EKOLOGICZNYCH PRZESTĘPCÓW

W

niewielkim mieście, Kurza Stopa, żył pewien detektyw – Marian Ek. Był on znanym miłośnikiem przyrody i dlatego wszelkie zagadki ekologiczne rozwiązywał
wręcz z radością. Mieszkał na skraju miasta, przy lesie
w małym domku, zwanym żartobliwie „posterunkiem”.
Od jakiegoś czasu życie w miasteczku biegło spokojnie,
więc pan Ek wybrał się jak zwykle w czwartek do centrum.
Akurat na placu apelowym natrafił na debatę dotyczącą wycinania lasu w okolicach Kurzej Stopy. Mieszkańcy byli podzieleni na dwa obozy: jedni to zwolennicy wycinki, a drudzy
byli przeciw wycinaniu drzew. W debacie brał również udział
burmistrz Kazimierz Mądry, który dobrze i rozważnie rządził
miastem. Pan Marian chętnie przyłączył się do debaty i zaraz
stanął na czele obrońców niewielkiego lasu. Jego głównym rywalem w debacie był Ireneusz Kłótniewicz, mężczyzna zarozumiały i konfliktowy. Był inicjatorem wielu sporów i awantur.
A obecna była niezbyt przyjemna.
– Trzeba wycinać lasy, bo nie będziemy mieli czym ogrzewać domów – krzyczał pan Kłótniewicz. – Nie będzie można
robić mebli ani innych potrzebnych rzeczy! Lasy są po to, aby
je wykorzystywać. Tak się dzieje na całym świecie! – kontynuował. Oczywiście cały obóz pana Ireneusza był tego samego zdania.
– Nie zgodzę się z panem. Przecież las to przede wszystkim dom dla wielu gatunków zwierząt i roślin. Gdybyśmy
wycięli cały las, zwierzęta wyginęłyby. A poza tym las jest
potrzebny także nam, mieszkańcom. Nie mamy w pobliżu
innego, gdzie można by zdrowo wypoczywać – spokojnie tłumaczył pan Marian.
– To nieprawda! Zwierzęta nie są ważniejsze od ludzi!
W dodatku w niczym nie nam nie pomagają! – zawzięcie
stawiał na swoim pan Ireneusz.
– Dobrze, zapytajmy naszego Burmistrza co on o tym sądzi. To rozstrzygnie całą sprawę – powiedział pan Marian.
Pan Kłótniewicz, chcąc, nie chcąc, zgodził się. Burmistrz
wstał, podszedł do mównicy i powiedział:
–Drodzy mieszkańcy, ja jako burmistrz uważam, iż nie powinniśmy ścinać drzew w naszym lesie. Można przywieźć je
stamtąd, gdzie ich jest dużo. A do ogrzewania domów proponuje
wykorzystać nadmiar odpadów, który powstaje w naszym mieście. Dotychczas spalamy je dość bezużytecznie. Już rozpoczęliśmy prace nad tym projektem. Na tym kończę tę dyskusję.
Obóz pana Mariana był zachwycony słowami burmistrza,
zaś obóz pana Ireneusza niekoniecznie. I tak oto debata na temat lasu została zakończona.
Minęło kilka dni od kłótni i zaczęły dziać się dziwne rzeczy.
Pojedyncze drzewa w lesie znikały! Pan Marian był zdziwiony
zachowaniem osoby, która to robiła. Przecież kilka dni temu
burmistrz... „Wiem – pomyślał – pewnie pan Kłótniewicz
w zemście za przegraną debatę niszczy lasy. Muszę z nim porozmawiać”. Jak pomyślał, tak i zrobił. Gdy przyszedł do pan
Ireneusza, ten akurat przygotowywał sobie podwieczorek. Detektyw wytłumaczył wszystko panu Kłótniewiczowi.
– To nie ja! – krzyczał pan Irek – Dziś do południa byłem
w Psiej Mordce, a później pojechałem do Jeleniowic kupić
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garnitur na ślub mojej córki. Cały czas byłem z moją rodziną,
mam na to dowody.
Detektyw zamyślił się „Jeśli to nie Kłótniewicz, to kto? „. Po
powrocie do domu dręczyło go to pytanie do późna w nocy i, nie
znajdując na nie odpowiedzi, poszedł spać.
Następnego dnia historia się powtórzyła. Znikło kolejne
drzewo. Działo się tak codziennie, z wyjątkiem środy. To najbardziej zastanawiało detektywa. „Jeśli przestępca nie przychodzi tylko w środy, to oznacza, iż wtedy ma jakieś ważne zajęcia”
rozmyślał. I, mając nadzieję, że rozwiąże tę zagadkę, poszedł
szukać śladów na miejscu, gdzie jeszcze niedawno rosły piękne
dęby. Szukał, szukał, aż w końcu znalazł coś dziwnego. Była
to srebrna spinka do mankietów. „Kto nosi srebrne spinki do
mankietów? – rozmyślał – Chyba coś takiego widziałem chyba
u ... Tak!. U naszego burmistrza! Oczywiście!. Ale czy to nie za
łatwe rozwiązanie tej zagadki? Czy ktoś nie chce wrobić naszego
burmistrza? Pójdę i zapytam, go o tę spinkę.
Ledwie o tym pomyślał, ktoś zapukał do drzwi. Zaciekawiony Pan Ek poszedł otworzyć drzwi. W progu stał nie kto
inny, jak burmistrz. Po wyrazie jego twarzy widać było, że się
czymś martwi.
– Co się stało, panie burmistrzu?– spytał detektyw.
– Chciałem z panem porozmawiać o znikających w lesie
drzewach. Martwi mnie to.
W dodatku ktoś mi ukradł srebrną spinkę do mankietów!
– powiedział oburzony Burmistrz – To nie były zwykłe spinki.
Dostałem je od ojca, który otrzymał je z kolei od swojego taty. To
pamiątka rodzinna. Jedna jest na miejscu, a druga wręcz wyparowała. Niech mi pan pomoże rozwikłać także tę zagadkę.
– Zdziwię pana chyba, ale myślę, że mogę pomóc w tej
prywatnej sprawie od razu – rzekł tajemniczo pan Marian
i pokazał Burmistrzowi jego zgubę. – Znalazłem pańską spinkę w dziwnym miejscu. –Na miłość boską, gdzie ona była?
– spytał szczęśliwy burmistrz, Pan Ek opowiedział o okolicznościach, które pozwoliły teraz cieszyć się Burmistrzowi.
– Zastanówmy się, jak spinka mogła znaleźć się w tym
miejscu, no i kto jest tym przestępcą, który kradnie drzewa?
– Swoją drogą to dziwne. – rzekł Burmistrz – Przestępca
zabiera drzewa tylko w określonym obszarze. I to w dodatku
blisko rzeki. Niestety, zasiedziałem się trochę. Muszę iść. Mam
co środę w domu pana Złośliwskiego, który doprowadza do ładu
mój ogród i chciałbym się z nim dziś rozliczyć. Do widzenia.
– Do widzenia – odpowiedział pan Ek i zamknął drzwi za
burmistrzem. Coś zaczęło mu świtać.
„Przecież blisko rzeki mieszkają tylko Złośliwscy, może oni...
W dodatku w środę pan Złośliwski jest u Burmistrza i przez cały
dzień nie ma go w domu.” Detektyw czuł, że jest coraz bliżej wyjaśnienia zagadki.
Gdy następnego dnia wyjaśniał u burmistrza zagadkę, ten
kazał natychmiast wezwać pana Złośliwskiego. Zachęcony niskim wymiarem kary winny przyznał się do wszystkiego.
– Panie burmistrzu, to nie tak jak pan myśli! Spinkę znalazłem w ogrodzie, w dniu, w którym był tu Ireneusz Kłótniewicz. Myślałem, że to jego spinka i że podejrzenie spadnie na
niego. Wycinałem drzewa, bo nie stać nas na kupno węgla, do
ogrzania domu. – tłumaczył się jeszcze Złośliwski.
Burmistrz za karę dał panu Złośliwskiemu dwa miesiące prac społecznych, ale obiecał przy tym pomoc związaną
z ogrzewaniem ich domu. Rodzina Złośliwskich miała być
jako pierwsza podłączona do energii powstałej w miejskiej
biogazowni. A detektyw Ek szczęśliwy, że rozwiązał zagadkę,
tradycyjnie napił się ulubionego koktajlu truskawkowego.
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PRACOWNIA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
83-110 Tczew, ul. 30 Stycznia 1, tel./fax (058) 531 76 41
www.pee.tczew.pl
e-mail: pee@um.tczew.pl

Podsumowanie i wyniki IV edycji Miejskiego Konkursu „Przyrodnicze zmagania z ortografią” pod hasłem
„ZE SŁUŻBOWEGO NOTATNIKA EKOLOGICZNEGO PATROLU”
a podstawie protokołów komisji konkursowej z dn. 15.02.
oraz 15.03.2011r. Pracownia Edukacji Ekologicznej inforN
muje, że w sumie do konkursu przystąpiło 68 uczniów.

II etap konkursu odbył się na terenie Centrum Edukacji
Dorosłych w Tczewie. Polegał on na pisaniu dyktand o tematyce ekologicznej, których autorami byli laureaci poprzednich etapów lub wcześniejszych edycji. Wszyscy uczestnicy
prezentowali wysoki poziom umiejętności ortograficznych,
ale w każdej kategorii komisja musiała wybrać najlepiej
napisany tekst. Decydowała liczba błędów ortograficznych,
a w dalszej kolejności – interpunkcyjnych.
W kategorii szkół podstawowych – I miejsce zajęła:
Marta Peplińska z klasy 6 D ze Szkoły Podstawowej nr 12.
W kategorii gimnazjów – I miejsce zajęli:

Tomasz Krupa z klasy II D z Gimnazjum nr 1 oraz
Krzysztof Bartoszewski z kl. I C z Gimnazjum Katolickiego
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych – I miejsce zajęła
Paulina Bąk z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie
W I etapie, decyzją komisji, nie wyłoniono laureatów na
poziomie gimnazjów.
Komisja gratuluje laureatom oraz składa podziękowania
wszystkim uczestnikom konkursu.
Pełne teksty protokołów oraz prace poszczególnych uczestników znajdują się w dokumentacji Pracowni Edukacji Ekologicznej do ewentualnego wglądu osób zainteresowanych.
Laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody oraz dyplomy.
W IMIENIU KOMISJI I ORGANIZATORÓW – ANNA PEICHERT

Po zakończeniu wszystkich etapów, decyzją komisji laureatami konkursu zostali:
Lp.

Nazwisko i imię

1.
2.
3.
4.

Paweł Kriger
Karol Boczek
Agata Stępień
Marta Peplińska

1.
2.

Tomasz Krupa
Krzysztof Bartoszewski

1.
2.

Patrycja Kwiatkowska
Paulina Bąk

Udział w etapie
Szkoła, klasa
SZKOŁY PODSTAWOWE
I
SP 10 kl. VI E
I
SP 8 kl. IV
I
SP 10 kl. VI E
II
SP 12 kl. VI D
GIMNAZJA
II
Gimnazjum nr 1
II
Gimnazjum Katolickie
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
I
ZSE; kl. II Ea
II
Zespół Szkół Ekonomicznych

Miejsce
I MIEJSCE
II MIEJSCE
III MIEJSCE
I MIEJSCE
I MIEJSCE
I MIEJSCE
I MIEJSCE
I MIEJSCE

Światowy Dzień Ziemi 2011 „Las całkiem blisko nas”
rekursorami obchodów Dnia Ziemi na świecie byli aktywiści z nurtów proekologicznych, którzy organizowali różne
P
akcje od około 1970 roku. Promotorem dorocznych obchodów

był jeden z amerykańskich senatorów aktywnie działający na
rzecz ochrony środowiska. Po ponad 40 latach święto to obchodzone jest już w 192 krajach przez ponad miliard osób rocznie.
W Polsce obchody Dnia Ziemi zostały rozpoczęte w 1990 roku,
a ich celem jest przybliżenie społeczeństwu problemów współczesnej ekologii, edukacja w zakresie ochrony środowiska,
upowszechnianie czystych technologii czy popularyzacja idei
zrównoważonego rozwoju. Szeroki krąg odbiorców ma okazję
bliższego poznania zagrożeń dla naszej wyjątkowej planety.
Toczą się dyskusje o zależnościach w środowisku naturalnym
– czyli jak jego ochrona wpływa na życie i zdrowie człowieka.
Aktualne problemy ekologiczne znajdują odzwierciedlenie
w hasłach, pod jakimi odbywa się co roku to święto. Tematem
przewodnim tegorocznych obchodów odbywających się w Międzynarodowym Roku Lasów jest „Las całkiem blisko nas”.
Pracownia Edukacji Ekologicznej poprzez organizację lub
wsparcie finansowe różnych form edukacji ( poprzez konkursy, wystawy, imprezy, seminaria etc.) pragnie przyczynić się
do zmiany zachowań, nawyków, sposobu patrzenia na przyrodę i większego społecznego zrozumienia konieczności dbania o
stan środowiska.
W ramach tegorocznych obchodów odbyły się m.in.:
• XII Miejski Konkurs Ekologiczny (dla gimnazjów i klas
4-6) pod hasłem „Międzynarodowy Rok Lasów”
• XI konkurs literacko-przyrodniczy „Z ekologia za pan
brat” (dla klas 4-6, gimnazjów i szkół ponadgimazjalnych),

w którym jeden z tematów brzmiał: „Nasze lasy – wyrzut
ekologicznego sumienia!”
• IV edycja „Przyrodniczych zmagań z ortografią” pod hasłem „Ze służbowego notatnika ekologicznego patrolu”,
w którym również dominowała tematyka „leśna”
• Szkoła Podstawowa nr 12 w Tczewie już po raz kolejny
zorganizowała Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Ziemi
we współpracy z PEE dla uczniów wszystkich podstawówek naszego miasta
• Dla gimnazjalistów – Gimnazjum nr 1 w Tczewie zorganizowało kilkuetapowy konkurs zakończony seminarium
z prezentacją najlepiej ocenionych prac pod hasłem „Przyroda i ekologia”, w którym uczniowie bardzo szeroko spojrzeli na problematykę promieniotwórczości, energetyki
i ich związkami ze środowiskiem. Niektórzy z nich zgłębiali tematy związane z działalnością człowieka a efektem
cieplarnianym, globalnymi zmianami środowiska na przestrzeni tysięcy lat. Jeszcze inni wybrali tematy związane
hałasem w środowisku miejskim, promieniowaniem mikrofalowym, skażeniem środowiska i identyfikacją zanieczyszczeń.
Niektóre placówki edukacyjne posadziły na swoim terenie
nowe drzewka, a w wielu szkołach odbyły się małe lub większe
imprezy związane z tym świętem.
Uroczyste podsumowanie większości działań związanych
z tegorocznym Dniem Ziemi w Tczewie oraz wręczenie nagród
naszym laureatom odbędzie się na początku maja. Ogólnopolski finał obchodów tego święta planowany jest na 8 maja
– Warszawa, Pola Mokotowskie.
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Poznaj zbiory Sekcji Historii Miasta
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie
ZDJĘCIA I POCZTÓWKI
Niejednokrotnie z sentymentem przeglądamy albumy o Tczewie, w których zdjęcia najnowsze zestawione są z tymi starszymi, już archiwalnymi. Możemy porównać, jak zmieniały się ulice naszego miasta, poszczególne budynki – ich wygląd i przeznaczenie. Każdego, kto uwielbia tego
rodzaju podróże, zapraszamy do Biblioteki.
W naszych zbiorach jest ponad dwieście widokówek przedstawiających
miasto Tczew głównie w I połowie minionego stulecia. Stanowią one osobną
kolekcję i pochodzą ze zbiorów Tomasza Spionka. Warto obejrzeć także bogaty zbiór zdjęć, fotokopii i widokówek
z okresu powojennego. Do jednych z
najstarszych należą zdjęcia z wkroczenia Wojska Polskiego do Tczewa
30 stycznia 1920 roku oraz z okresu
okupacji hitlerowskiej. Ponadto w naszych zbiorach można znaleźć zdjęcia
ilustrujące życie polityczne, społeczne
i gospodarcze Tczewa w okresie Polski Ludowej. Na kliszy uwieczniono
imprezy kulturalne, budowę nowych
osiedli, np. Śródmieście II, ważne
uroczystości państwowe i lokalne. Na
uwagę zasługują fotografie z obchodów Jubileuszu 700-lecia Miasta Tczewa. Warto zapoznać się ze spuścizną
Zdzisława Frydryszewskiego, na którą
składają się m.in. fotografie i albumy o
pożarnictwie. Zdjęcia dokumentujące
obecny obraz miasta są przechowywane w formie elektronicznej.

Większość zdjęć znajduje się w albumach. Zapraszamy do obejrzenia
interesujących albumów Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej,
które od niedawna są dostępne na
naszej stronie internetowej: www.
mbp.tczew.pl (zakładka: archiwalia
cyfrowe). Są to fotograficzne relacje
z otwarcia Muzeum Wisły w Tczewie w 1984 roku, 60-lecia powstania
Szkoły Morskiej w Tczewie (jednym
z elementów obchodów było odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku pamięci
pierwszego dyrektora Szkoły Morskiej kmdra Antoniego Garnuszewskiego, którego imię otrzymało osiedle Śródmieście II). W zbiorach Sekcji
Historii Miasta znajdują się również
albumy stanowiące pokłosie konkursów organizowanych np. przez Klub
Międzyspółdzielniany w Tczewie.
Ciekawe zdjęcia możemy znaleźć
w kronikach i księgach pamiątkowych,
które zostaną omówione w następnym
numerze „Panoramy Miasta”.

Dawny Tczew można obejrzeć m.in.
na pocztówkach ze zbiorów T. Spionka

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

MAŁGORZATA KRUK

Wiceprezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego zachęca:

Spiszmy się jako Kociewiacy

Od 1 kwietnia trwa Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Nowością jest możliwość
dokonania samospisu przez Internet. Po raz pierwszy także można zaakcentować w Spisie Powszechnym tożsamość Kociewską. Zachęca do tego Krzysztof Korda, wiceprezes
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego ds. Kociewia oraz radny Rady Miejskiej w Tczewie.
SZANOWNI PAŃSTWO!
W tym roku mamy kolejny w wolnej
Polsce Narodowy Spis Powszechny.
Po raz pierwszy można w nim uczestniczyć poprzez Internet, wypełniając w
ciągu kilku, lub kilkunastu minut spisową instrukcję.
W odpowiedzi na liczne zapytania
o kwestię zaznaczania tożsamości kociewskiej, chcemy poinformować, że jak
najbardziej istnieje taka możliwość, do
której zresztą gorąco namawiamy. Po raz
pierwszy bowiem GUS stworzył szansę na zaznaczenia różnych poziomów
naszej tożsamości. Jest bowiem osobne
pytanie (nr 14a) o poczucie narodowości
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i osobne (nr 14b) o ewentualne poczucie
wspólnoty z węższą grupą etniczną.
Niestety nie zadbano o konkretne
pytanie dotyczące wspólnot regionalnych i dlatego każdy, kto czuje się
Kociewiakiem i chce to zaakcentować,
musi, po zaznaczeniu swojej narodowości w pytaniu 14a: POLSKA, zaznaczyć w kolejnym pytaniu 14b, że poczuwa się także do innej przynależności.
Po czym pojawi mu się okienko z listą różnego rodzaju wspólnot - niestety
nie ma tam kociewskiej, dlatego należy zaznaczyć: „inna – wpisać jaka...”,
co otworzy PONIŻEJ kolejne, drugie
okienko, gdzie możemy wpisać: „KOCIEWSKA”.

Region

Taki wpis
da jedną ważną informację:
liczbę osób,
którzy poczuwają się do
tożsamości kociewskiej. Warto przy tym
pamiętać, że nie niesie to żadnych implikacji związanych ze sprawami narodowymi, czy językowymi. Chodzi tylko o to,
byśmy się, jako Kociewiacy, zliczyli. Dlatego jeszcze raz zachęcamy serdecznie,
wszystkich czujących się Kociewiakami
do zaznaczania tego w Spisie!
KRZYSZTOF KORDA
WICEPREZES ZKP D/S KOCIEWSKICH

www.bip.tczew.pl

www. tczew.pl

Fabryka sztuk zaprasza 14 maja

Europejska Noc Muzeów
Górale Śląscy będą bohaterami tegorocznej Nocy Muzeów. Imprezę
już po raz czwarty organizuje Fabryka Sztuk – Centrum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisły. Noc Muzeów potrwa od godz. 19.00
do 1.00. Jak co roku czeka nas moc atrakcji. Wstęp wolny!
W PROGRAMIE:
• 19.00 – otwarcie wystawy
Górale Śląscy:
na wystawie zaprezentowane zostaną najbardziej charakterystyczne elementy dla kultury góralskiej
(m.in. koniakowskie koronki,
stroje ludowe wraz z elementami
haftu, rzeźby i malarstwo na szkle,
instrumenty ludowe i pasterskie)
• 19.30-21.30 – Wieczorne wycieczki
po Tczewie:
1. Znani i nieznani tczewianie.
2. Śladami murów obronnych
i fortyfikacji wojennych.
• 19:55-20.55 warsztaty muzyczne
prowadzone przez Joszko Brodę:
Podczas warsztatów zostaną
zaprezentowane instrumenty ludowe – m.in.: liść, słomka, trzcina,
fujary, gajdzica, dudy, okaryny,
drumla, drewniany róg pasterski,
szofar z barana, szofar z antylopy,
róg węgierski.
• 20.00-22.00 – Wieczorna wycieczka
po Tczewie: Zabytki Nowego Miasta.
• 21:15-21:45 – Występ Zespołu Regionalnego Istebna
• 21:55-22.10 – pokaz czepiania
chusty i nauka tańca „bioły”
• 22:15-22:25 – konkurs gry
na trombicie
• 22:30-23:00 – II występ Zespołu
Regionalnego Istebna
• 23:05-23:25 – nauka tańców
góralskich:
• 23:30-23:40 – konkurs gry na rogu
pasterskim
• 23:50-00:05 – Marionetki:

• 00:10-00:45 – Napad Zbójnicki wraz
z tańcem zbójnickim:
uczestnicząc w tegorocznej Nocy
Muzeów przygotowaną przez
tczewską Fabrykę Sztuk należy
być bardzo ostrożnym. Słyszeliśmy,
że grupa beskidzkich zbójników będzie próbowała porwać kilka osób.
Ale porwani będą mieli szansę na
wolność, jeśli zostaną wykupieni.
• 00:50-01:00 – odśpiewanie hymnu
Beskidu Śląskiego. Oficjalne zakończenie Europejskiej Nocy Muzeów
w Tczewie.
Oprócz wyżej wymienionych atrakcji
przez podczas Europejskiej Nocy Muzeów w Tczewie będzie trwał jarmark
sztuki ludowej połączony
z pokazami. Będzie można zakupić
min. rzeźbę sakralną, wyroby
z kości i gliny, koronki, hafty, kwiaty
z drewna i bibuły, malowane pierniki
i malarstwo na desce oraz patchwork.
Będzie można przymierzyć oryginalne
stroje góralskie i wykonać sobie w nich
zdjęcia. Dla dzieci przygotowaliśmy
różne gry i zabawy plastycznie
oraz ruchowe. Będzie można również
skorzystać z usług słynnej na okolice
starej znachorki, znającej specyfiki
pomagające wszystkim na wszystko.
Dla uważnych organizatorzy przygotowują gry i zabawy umysłowe,
które będzie można rozwiązać podczas
zwiedzania wystaw: Górale Śląscy
i Pradzieje Tczewa.
Głodnych i zmęczonych zapraszamy
do stoisk z daniami kuchni góralskiej i nie tylko oraz grzanym winem.

Z kalendarza imprez – w maju
Y 3.05 – Festyn Powiatowy. Rocznica
Uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
miejsce – kościół Podwyższenia
Krzyża Św., Skwer Konstytucji
3 Maja, organizator – Starostwo
Powiatowe
Y 5.05 – Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej, miejsce – pl. Hallera, organizator – Koło PSOUU
Y 6.05 – VII Przegląd Twórczości Teatralnej pt. „Życie to teatr”, miejsce
– CKiS, organizator – MOPS
Y 10.05, godz. 17.00 – Otwarcie wystawy „Czasopiśmiennictwo tczewskie”. Wykład nt. prasy pomorskiej
okresu międzywojennego, miejsce
i organizator – MBP
Y 11.05-12.06 – Rzeźba. Janina Karczewska – Konieczna i Stanisław

Y
Y
Y
Y

Y
Y

Konieczny, miejsce i organizator
– CWRDW
12.05 – Szkolny Festiwal Sztuki
– Turniej Talentów Teatralnych,
miejsce i organizator – CKiS
14-15.05 – Koncert Wiosenny.
Zbigniew Wodecki, miejsce i organizator – CKiS
14.05-31.07 – Wystawa – Górale śląscy, miejsce i organizator
– CWRDW
21.05 – Festyn Radości, miejsce
– kanonka, organizator – Stow.
Terapii i Profilaktyki Szkolnej
„Przemiana”
21.05 – Koncert Wiosenny „ECHO
zaprasza do Tczewa”, miejsce – CKiS
27.05 – Noc w bibliotece, miejsce
i organizator – MBP

Kiermasz wielkanocny

„Największe
jaja w Tczewie”

„Największe jaja w Tczewie”
można było zobaczyć 7 kwietnia
w Centrum Kultury i Sztuki. Wystawę połączoną z kiermaszem
zorganizowało Koło Polskiego
Stowarzyszenia na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym
– 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,
baranków, kartek świątecznych,
a to wszystko w kwitnącej wiosennej
scenografii. Można było zaopatrzyć
się również w oryginalną biżuterię.
Uczestnicy kiermaszu mogli spróbować sił w malowaniu jaj strusich,
które na kiermasz dostarczyło Biuro
Promocji Urzędu Miejskiego. Do pracy ochoczo przystąpili m.in. Alicja
Gajewska, dyrektor Centrum Wystawienniczo – Regionalnego Dolnej
Wisły i Piotr Odya, przewodniczący
Rady Powiatu Tczewskiego (oboje
na zdjęciu).
Wystawę odwiedziły tłumy tczewian, wielu z nich kupiło świąteczne
dekoracje i ozdoby. Była też okazja
do skosztowania potraw „z jajem”
i wzięcia udziału w loterii. Oprawę
muzyczną imprezy przygotował zespół IMPULS. Kiermasz poprowadził
Ludwik Kiedrowski.
Impreza realizowana została
w ramach projektu „Rewitalizacja
strefy A obszaru zdegradowanego
Starego Miasta w Tczewie” i współfinansowana w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Woj. Pomorskiego na lata 2007-2013.
M.M.
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