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 Tańcząca fontanna 
jeszcze w tym roku 

na placu Hallera

 Węzeł transportowy 
– parking gotowy, 

wkrótce także tunel

 Trwa remont 
siedziby organizacji 

pozarządowych

 Zmiany w regulaminie 
Karty Miejskiej – płacisz 

tylko za siebie

 Więźniowie 
sprzątają Tczew

 To była noc – Górale 
Śląscy w Fabryce Sztuk

ROZPOCZĄŁ SIĘ DRUGI ETAP BUDOWY WIADUKTU w ciągu 
ulicy Wojska Polskiego. To wspólna inwestycja mia-
sta i powiatu. Trwają prace przygotowawcze do mon-
tażu konstrukcji wiaduktu. Chociaż inwestycja jest 
opóźniona w stosunku do harmonogramu o około dwa 
miesiące, wykonawca deklaruje, że w planowanym 
terminie, czyli w drugiej połowie września, uda się 
udostępnić wiadukt zmotoryzowanym. 
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Urząd Miejski w Tczewie in-
formuje, że od 14 maja 2011 r. 
nie można wnosić opłat Kar-
tą Miejską za inne osoby – po-
zostaje tylko możliwość opłat 
za bagaż/psa/wózek. 
Powodem ograniczenia opłat wła-
sną kartą za inne osoby są często 
zbyt małe odległości między przystankami autobusowymi 
i związanym z tym niedostatecznym czasem na wniesienie 
opłaty za inne osoby na tym samym przystanku – pasażer 
w czasie jazdy autobusu, po opłaceniu swojego przejazdu, wno-
si opłatę za inną osobę, a okazuje się, że autobus przemieścił się 
już w strefę następnego przestanku, a pasażer zamiast opłacić 
za inną osobę wylogowuje siebie. Kontrola biletowa sprawdza-
jąc taką kartę nie widzi na karcie wniesienia żadnych opłat 
i wystawia mandat tj.„opłaty dodatkowe” za jazdę bez biletu.

Wszystkie osoby zainteresowane posiadaniem własnych 
Kart Miejskich mogą je wyrobić bezpłatnie w punkcie Karty 
Miejskiej w budynku Dworca PKP (boczne wejście przy świer-
ku) – wnioski do pobrania na miejscu lub na stronie interneto-
wej www.kartamiejska.tczew.pl

Informujemy jednocześnie, że z dniem 14.05.2011r. uległ 
zmianie Regulamin Karty Miejskiej, uwzględniający po-
wyższą zmianę, a także oczekiwaną zmianę możliwości nie 
wnoszenia opłaty w przypadku awarii wszystkich kasowni-
ków w autobusie.

IX SESJA
Proponowany porządek obrad IX sesji Rady 
Miejskiej w Tczewie na dzień 26 maja 2011 r.
(czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej 
im. F. Fabicha w Urzędzie Miejskim w Tczewie

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

z dnia 28 kwietnia 2011 r. 
5.  Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa. 
6. Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych 

w okresie od 28 kwietnia do 25 maja 2011 r. 
II . CZĘŚĆ DRUGA:
7.  Informacja o funkcjonowaniu służby zdrowia w mie-

ście Tczewie, w tym podstawowej opieki zdrowotnej 
i pozostałych placówek służby zdrowia.

8.  Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie miasta 
Tczewa.

9.  Informacja o bieżącym utrzymaniu zieleni na terenie 
miasta.

10.  Sprawozdanie z działalności Biura Promocji Miasta 
za 2010 r.

11.  Podjęcie uchwał w sprawie:
11.1 przyjęcia do realizacji programów zdrowotnych 
na rok 2011,
11.2 zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
11.3 przyznania dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie ad-
ministracyjnym miasta Tczewa.

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

Porządek sporządzono 5 maja 2011 r.

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

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

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

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

Na początku maja 2011 r. w Tczewie zameldowane 
były 59 844 osoby, w tym 58 713 na pobyt stały i 1131 
na pobyt czasowy. Od początku kwietnia ubyło 14 
mieszkańców miasta.

ILU NAS JEST?

Zmiany w regulaminie Karty Miejskiej

Płacisz tylko za siebie

Centrum Kultury i Sztuki infor-
muje, że rusza przedsprzedaż bile-
tów na letni koncert zespołu PER-
FECT, który odbędzie się 16 lipca 
2011 r. o godz. 20.00 w Amfi teatrze 
Parku Miejskiego w Tczewie. 

Bilety w cenie 30 zł (przedsprze-
daż) do nabycia w kasie CKiS.
W dniu koncertu cena biletu: 40 zł.
Szczegóły: 58 531 07 07 wew. 34.

Przedsprzedaż biletów

PERFECT w amfi teatrze 

Od kilku miesięcy w Tczewie pracuje grupa więźniów 
z Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim. Po-
czątkowo zatrudnieni byli przy usuwaniu skutków 
zimy, teraz zajmują się pracami porządkowymi. 
W Tczewie pracuje grupa od 3 do 5 więźniów, ale w razie po-
trzeby ich liczba może się zwiększyć do 8. Pracują na podsta-
wie porozumienia zawartego w styczniu br. między prezyden-
tem Tczewa a Aresztem Śledczym w Starogardzie Gd. 

W samym tylko kwietniu przepracowali 15 dni i zebrali 
222 worki śmieci (każdy o pojemności 120 litrów). Więźniowie 
pracują w różnych dzielnicach miasta, zbierają śmieci, usuwa-
ją nielegalne ogłoszenia ze słupów i latarń. 

W kwietniu sprzątali m.in. tereny nadwiślańskie – ul. 
Nadbrzeżną, Nad Wisłą, skarpę nad rzeką, teren zielony 
przyległy do ul. Kapitańskiej i Retmańskiej, okolice ul. Pia-
stowskiej i Kazimierza Wielkiego. Sprzątnęli też nieużytko-
wany teren między al. Solidarności a ul. Czerwonego Kaptur-
ka, teren po punkcie skupu makulatury przy ul. Kołłątaja, 
teren przy wyjściu z dworca PKP od str. ul. Kolejowej. Pra-
cowali przy ul. Topolowej, Rokickiej, Warsztatowej, Wąskiej, 
Piastowskiej, Szkoły Morskiej i in.

Jak zapewnia Andrzej Jachimowski, komendant 
Straży Miejskiej w Tczewie, więźniowie pracują bardzo su-
miennie i współpraca ze starogardzkim aresztem będzie kon-
tynuowana. Codziennie zakres i miejsce pracy wyznacza im 
Straż Miejska, na podstawie własnych obserwacji oraz zgło-
szeń mieszkańców. 

Więźniowie pracujący w Tczewie nie są skazani za cięż-
kie przestępstwa, ich wyroki pozbawienia wolności są sto-
sunkowo krótkie. Pracę aresztantów nadzoruje straż wię-
zienna i funkcjonariusze Straży Miejskiej. 

M.M.

Więźniowie sprzątają Tczew
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Święto Ulicy – 3 czerwca na placu przy ul. Ks. Ściegiennego

– Wykonany już został przyczółek 
mostu przy ul. Targowej, drugi przy-
czółek – od strony ronda jest w trak-
cie wykonywania – tłumaczy Maria 
Witkowska, dyrektor Powiatowego 
Zarządu Dróg w Tczewie. – Na skrzy-
żowaniu ulic Wojska Polskiego i Tar-
gowej trwa montaż szyn, które będą 
służyły nasuwaniu konstrukcji wia-
duktu. Konstrukcja będzie montowa-
na sukcesywnie, najpierw na terenie 
zamkniętego skrzyżowania łączone 
będą większe elementy wiaduktu, 
a następnie sukcesywnie nanoszone 
dźwigiem na przyczółek. W tym cza-
sie wykańczany będzie drugi przyczó-
łek od strony Urzędu Miejskiego.

W związku z przystąpieniem do 
montażu elementów konstrukcji wia-
duktu, zamknięta została ulica Tar-
gowa. Ruch przywrócony zostanie 
w połowie lipca. W tym czasie kie-

Trwają przygotowania do montażu konstrukcji

Wiadukt coraz bliżej

Rozpoczął się drugi etap budowy wiaduktu w ciągu ulicy Wojska 
Polskiego. Rozpoczęły się przygotowania do montażu konstrukcji 
wiaduktu. Chociaż inwestycja jest opóźniona w stosunku do harmo-
nogramu o około dwa miesiące, wykonawca deklaruje, że w terminie 
uda się udostępnić wiadukt zmotoryzowanym. Jednocześnie wyko-
nywane będą prace wykończeniowe i chodniki.

rowcy mogą korzystać z objazdu uli-
cami Wojska Polskiego, Grunwaldz-
ką, Mieszka I, Kazimierza Wielkiego 
i Przemysława II do Targowej. W po-
konywaniu skrzyżowania i dostaniu 
się na targowisko nie mają natomiast 
problemu piesi. 

Jak zapewnił wykonawca inwesty-
cji, mimo opóźnienia, ruch samochodo-
wy na wiadukcie ma zostać przywró-
cony w planowanym terminie czyli 
pod koniec września. Później trwać 
mogą jeszcze prace wykończeniowe 
oraz budowa chodników. Do czasu za-
kończenia inwestycji piesi będą mogli 
korzystać z kładki.

Budowa wiaduktu to inwestycja 
realizowana przez powiat tczewski, 
ale fi nansowana po połowie przez bu-
dżet miasta i powiatu. Koszt zadania 
szacowany jest na ok. 12 mln zł. 

M.M.

Trwa Spis Powszechny
Od początku kwietnia trwa Narodowy 
Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. 
Na terenie Tczewa pracuje 27 rachmi-
strzów zatrudnionych przez Wojewódz-
ki Urząd Statystyczny. 

Do tej pory rachmistrze trafi ali do 
tych osób, które wylosowane zostały do 
tzw. spisu reprezentacyjnego, czyli zo-
stali zobowiązani do odpowiedzi na py-
tanie z pełnej rozszerzonej ankiety. To 
ok. 20 proc. ogólnej liczby ankiet. Tczew-
scy rachmistrze przeprowadzili już ok. 
75 proc tych rozszerzonych ankiet.

– Rachmistrze dobrze się wywiązują 
z obowiązków – twierdzi Zyta Myszka, 
sekretarz miasta i jednocześnie zastępca 
Miejskiego Komisarza Spisowego. – Zda-
rzają się drobne incydenty i nieprzyjem-
ności, których doświadczają rachmistrze 
ze strony niektórych mieszkańców. Są to 
jednak sytuacje sporadyczne, do tej pory 
nie wymagały one interwencji.

Kilka osób, pomimo nalegań, stanow-
czo nie wyraziło zgody na przeprowadze-
nie ankiety. W takiej sytuacji, jeszcze raz 
odwiedzi je rachmistrz w towarzystwie 
zastępcy Miejskiego Komisarza Wybor-
czego, a jeśli i jemu nie uda się przekonać 
respondenta, o sytuacji poinformowany 
zostanie Główny Urząd Statystyczny. 
Udział w spisie jest obowiązkowy, a od-
mowa grozi karą grzywny.

Ci, których jeszcze rachmistrz nie 
odwiedził, mogą się spodziewać jego wi-
zyty w każdym dniu tygodnia, również 
w sobotę lub niedzielę. Zwykle rachmi-
strze pracują do godz. 20.00, ale w uza-
sadnionych przypadkach także do 22.00. 
Można też spisać się samodzielnie przez 
Internet (do 16 czerwca) – szczegóły na 
stronie: http:/www.spis.gov.pl lub http:/
www.stat.gov.pl

W dniach 15-16 kwietnia odbył się 
spis osób bezdomnych. W Tczewie prze-
prowadzało go dwóch rachmistrzów, 
którym towarzyszyli funkcjonariusze 
Straży Miejskiej i pracownicy MOPS. 
Na terenie naszego miasta spisano ok. 
30 bezdomnych.
Spis zakończy się 30 czerwca.

KRÓTKO

Wspólna zabawa, konkursy, pokazy 
rękodzieła, występy lokalnych grup 
artystycznych, muzyka na żywo, ak-
cje uliczne – tego w tym roku nie za-
braknie 3 czerwca podczas święta 
ulicy – inicjatywy społecznej organi-
zowanej przez mieszkańców Starego 
Miasta. 

Pomysł organizacji działania 
w przestrzeni podwórek, ulic, 
placów, skwerów wynika przede 
wszystkim z charakteru tych miejsc 
– to właśnie tam najczęściej docho-
dzi do spotkań między mieszkańca-
mi. Obchody święta ulicy stwarzają 
możliwość szczególnego spotkania 
osób z sąsiedztwa – osoby integru-

Chcesz poznać swojego sąsiada, dowiedzieć się czegoś o znanych mieszkańcach Tczewa? Zapraszamy już 
3 czerwca do udziału w kolejnej edycji Święta Ulicy. Impreza odbędzie się na placu przy ul. Ks. Ściegiennego. 

ją się, nawiązują relacje poprzez 
wspólną pracę, zabawę, naukę. 

Pomysły na wspólną zabawę dla 
tczewian powstają w grupie miesz-
kańców Starego Miasta w ramach 
cyklicznych spotkań i warsztatów 
integracyjnych, które odbywają się 
w Forum Inicjatyw Społecznych od 
początku roku. Mieszkańcy mają 
okazję poznać swoje zainteresowania, 
rozwinąć umiejętności w planowaniu 
i organizacji projektów, nawiązać 
kontakty i znajomości. Organizato-
rzy ubiegłorocznej edycji udowodnili 
ponadto, że święto ulicy to w istocie 
święto samych mieszkańców. Miesz-
kańcy Starego Miasta na ten czas sta-

ją się gospodarzami obchodów, orga-
nizatorami miejskiej imprezy. 

Do udziału w Święcie Ulicy 
w dniu 3 czerwca zapraszamy 
zatem mieszkańców Tczewa, 
szczególnie zaś osoby z dzielni-
cy Stare Miasto. Działania odbę-
dą się w godzinach od 11.00 do 
17.00. Niebawem będzie dostęp-
ny program imprezy. 

Wydarzenie jest częścią projektu 
„Rewitalizacja strefy A obszaru zde-
gradowanego Starego Miasta w Tcze-
wie” współfi nansowanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjne-
go dla Województwa Pomorskiego na 
lata 2007-2013.
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50 ZŁ ZA WPIS DO REJESTRU 
ŻŁOBKÓW

Radni podjęli uchwałę w sprawie 
wysokości opłaty za wpis do rejestru 
żłobków i klubów dziecięcych. Zgodnie 
z uchwałą, opłata ta wynosi 50 zł.

Ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. 
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 
został nałożony na gminy obowiązek 
prowadzenia rejestru żłobków i klu-
bów dziecięcych. Wpisy do rejestru 
będą dokonywane na podstawie pi-
semnego wniosku o wpis do rejestru, 
złożonego przez podmiot zamierzający 
prowadzić żłobek lub klub dziecięcy. 

Wpis do rejestru podlega opłacie, 
która stanowi dochód własny gminy. 
Wysokość opłaty ustala rada gminy 
w drodze uchwały. Opłata nie może 
być wyższa niż 50 % minimalnego 
wynagrodzenia za pracę ustalonego 
zgodnie z przepisami o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę. Zgodnie 
z rozporządzeniem Rady Ministrów 
z dnia 5 października 2010 r. w spra-
wie wysokości minimalnego wynagro-
dzenia za pracę, od 1 stycznia 2011 r. 
wynosi ono 1.386 zł. Zatem maksy-
malna wysokość opłaty rejestracyjnej 
żłobka i klubu dziecięcego może wy-
nieść 693 zł. Podjęta przez tczewskich 
radnych uchwała zakłada opłatę 
w wysokości 50 zł. Zmiany w rejestrze 
oraz wykreślenie z rejestru są z mocy 
ustawy zwolnione z opłaty.

NA SESJI RADY MIEJSKIEJ 
W TCZEWIE 28 KWIETNIA 2011 R. 

PODJĘTO NASTĘPUJĄCE UCHWAŁY:

–  Nr VIII/51/2011 zmieniającą uchwa-
łę w sprawie przystąpienia Gminy 
Miejskiej Tczew do stowarzyszenia 
gmin i powiatów pod nazwą Ogól-
nopolska Federacja Młodzieżowych 
Samorządów Lokalnych;

–  Nr VIII/52/2011 w sprawie przyję-
cia zadań z zakresu administracji 
rządowej;

–  Nr VIII/53/2011 w sprawie powoła-
nia Kazimierza Ickiewicza do skła-
du Komisji Finansowo-Budżetowej 
Rady Miejskiej w Tczewie kadencji 
2010-2014;

– Nr VIII/54/2011 w sprawie ustalenia 
wysokości opłaty za wpis do rejestru 
żłobków i klubów dziecięcych;

–  Nr VIII/55/2011 w sprawie skargi 
na działalność Prezydenta Miasta 
Tczewa;
Wszystkie uchwały można znaleźć 

w Biurze Rady Miejskiej UM oraz na 
stronie Biuletynu Informacji Publicz-
nej: www.bip.tczew.pl

KRÓTKO

Uroczystości rozpoczęły się mszą św. 
za Ojczyznę w kościele p.w. Podwyż-
szenia Krzyża Św. Po niej uczestni-
cy przeszli na Skwer Konstytucji 3 
Maja. Pod pomnikiem spotkali się 
przedstawiciele samorządu miasta, 
powiatu, posłowie Ziemi Tczewskiej, 
przedstawiciele służb mundurowych, 
szkół, organizacji i stowarzyszeń, 
kombatanci, harcerze i inni miesz-
kańcy miasta. 

Józef Puczyński, starosta tczew-
ski wspominał wydarzenia sprzed 220 
lat, które doprowadziły do uchwale-
nia pierwszej w Europie, a drugiej 
na świecie nowoczesnej konstytucji 
i jednej z ostatnich prób ratowania 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 

Prezydent Tczewa Mirosław Po-
błocki zachęcał do optymistycznego 
spojrzenia na naszą historię i budo-
waniu narodowej tożsamości nie tylko 
w oparciu o dramatyczne momenty.

– My – Polacy przykładamy ogrom-
ną wagę do naszej historii, czcimy 
rocznice narodowych tragedii, upa-
miętniamy bohaterów, którzy polegli 
w obronie wartości patriotycznych, 
odwołujemy się do dramatycznych 
symboli – mówił prezydent. – Szko-
da, że znacznie mniejszy entuzjazm 
towarzyszy świętowaniu rocznic rado-
snych, takich jak ta dzisiejsza. Co wię-
cej, naszą narodową tożsamość przy-
wykliśmy budować wokół tragedii, 
a chyba za mało wyciągamy wniosków 
z tego, co nam się udało. A było takich 
wydarzeń w naszej historii niemało 

Tczewianie uczcili rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Święto, które powinno jednoczyć

Tczewianie uczcili 220. rocznicę uchwalenia pierwszej polskiej kon-
stytucji. Jak podkreślił Mirosław Pobłocki, prezydent Tczewa, to jed-
no z tych świąt, które powinny jednoczyć Polaków, to święto społe-
czeństwa obywatelskiego.

– Konstytucja 3 Maja, zbudowanie 
niepodległego państwa po latach zabo-
rów, odbudowanie kraju zrujnowane-
go po II wojnie światowej, zwycięstwo 
Solidarności i nasz ogromny wkład 
w stworzenie nowego, demokratycz-
nego porządku w postkomunistycznej 
Europie. Mamy też mnóstwo małych 
sukcesów, które składają się na roz-
wój miast, gmin, a w konsekwencji 
– całego kraju. Wystarczy rozejrzeć 
się wokół siebie – porównać Tczew 
sprzed 20 lat i obecny. To zupełnie 
inne miasto – coraz bardziej nowocze-
sne, piękniejsze, przyjazne mieszkań-
com, przedsiębiorcom, miasto, które 
wykorzystuje możliwości, jakie daje 
członkowstwo w Unii Europejskiej. To 
efekt naszej codziennej pracy – nasz 
wspólny sukces. Oczywiście wiele 
jeszcze jest do zrobienia, ale… razem 
można więcej. 

Prezydent zaapelował, abyśmy 
uwierzyli, że potrafi my jednoczyć się 
nie tylko w obliczu zagrożenia – by 
bronić naszych wartości, ale także po 
to, by budować. 

Po południu, na terenie jednostki 
wojskowej, odbył się Festyn Powiato-
wy, a wieczorem w Centrum Kultury 
i Sztuki wystąpił światowej sławy 
skrzypek – Konstanty Andrzej Kul-
ka. Artyście towarzyszyła orkiestra 
kameralna pod dyrekcją Tadeusza 
Żmijewskiego.

M.M. 

Prezydent Mirosław Pobłocki zachęcał do bardziej optymistycznego spojrzenia 
na naszą historię

M
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Dyskusje na temat przyłączenia Tcze-
wa do metropolii trójmiejskiej trwają 
już od dawna. Jednym z elementów 
tego przedsięwzięcia są działania 
zmierzające do przystąpienia Tczewa 
do systemu biletu metropolitalnego 
(pozwoliłoby to na podstawie jednego 
biletu podróżować różnymi środkami 
transportu publicznego na obszarze od 
Tczewa do Wejherowa), a o największej 
realizowanej obecnie w Tczewie inwe-
stycji – zintegrowanym węźle trans-
portowym, mówi się, że będzie to połu-
dniowa brama trójmiejskiej metropolii. 
GOM to jednak coś więcej. Gminy tam 
zrzeszone prowadziłyby wspólną poli-
tykę regionalną, zwłaszcza dotyczącą 
strukturalnych inwestycji. Zdaniem 
Adama Burczyka, wiceprezydenta 
Tczewa, dałoby to Tczewowi większe 
szanse na pozyskanie inwestorów, 
a w konsekwencji nowe miejsca pracy 
i rozwój gospodarczy miasta. Tczew, 
położony na skrzyżowaniu ważnych 

Po weryfi kacji wszystkich dzieci, któ-
re nie zostały przyjęte do przedszkoli, 
sytuacja wygląda następująco:
–  6-latki – wszystkie przyjęte
–  5-latki – wszystkie przyjęte
–  4-latki – 40 nie zostało przyjętych
–  3-latki – 96 nie zostało przyjętych.

W przedszkolach utworzono listy 
rezerwowe, po zakończeniu rekrutacji 

Szansa dla rozwoju gospodarczego

Tczew w Gdańskim Obszarze Metropolitalnym?
Prezydent Gdańska Paweł Ada-
mowicz zaproponował władzom 
naszego miasta przystąpienie 
Tczewa do Gdańskiego Obszaru 
Metropolitalnego. Zdaniem sa-
morządowców to duża szansa dla 
rozwoju Tczewa.

szlaków komunikacyjnych, mógłby 
być w aglomeracji atrakcyjnym part-
nerem. Propozycję taką otrzymało po-
nad 40 pomorskich gmin z powiatów 
puckiego, wejherowskiego, kartuskie-
go, gdańskiego i nowodworskiego, ale 
w powiecie tczewskim na razie brany 
pod uwagę jest tylko Tczew. Jak za-

Zakończył się nabór do tczewskich przedszkoli
Do 29 kwietnia na tablicach ogłoszeń w poszczególnych przedszkolach 
zostały wywieszone imienne listy dzieci przyjętych do danej placówki. 
Ogółem do wszystkich dziewięciu tczewskich przedszkoli przyjętych 
zostało ok. 1315 dzieci (mniej więcej na poziomie tegorocznym).

Przedszkole przy ul. Kościuszki 18

wolne miejsca były jeszcze w Przed-
szkolu nr 9.

Dla tych 5-latków, których rodzi-
ce nie zapisali do przedszkola, utwo-
rzone zostały oddziały 5-godzinne 
w szkołach podstawowych:
–  w SSP 2, SP 5, SP 8, SP 10, SP 11, 

SP 12 – po 2 oddziały
–  w SP 7 – 1 oddział.

Wpłynęło 7 ofert, w tym 6 z Tczewa 
i 1 z Człuchowa. 

4 oferty dopuszczono do konkursu 
(w 3 były błędy formalne). Konkurs 
składał się z trzech etapów – analizy 
dokumentów, oceny koncepcji pro-
wadzenia przedszkola oraz rozmowy 

Konkurs na prowadzenie przedszkola 
przy ul. Kościuszki – rozstrzygnięty

5 maja rozstrzygnięty został konkurs ofert na prowadzenie w budyn-
ku przy ul. Kościuszki 18 przedszkola niepublicznego działającego od 
1 września br. 

z uczestnikami konkursu.
Konkurs wygrała Ewa Sadokier-

ska, obecna dyrektor Przedszkola nr 9. 
W przygotowanej przez nią ofercie ko-
misja wysoko oceniła program edukacji 
poprzez sztukę, edukacji ekologicznej 
i zdrowotnej. 

strzega wiceprezydent A. Burczyk, 
jest to jednak dopiero wstępna propo-
zycja i o szczegółach na razie nie moż-
na jeszcze mówić. Prawdopodobnie 
pod koniec maja prezydent Tczewa 
spotka się w tej sprawie z prezyden-
tem Gdańska. 

M.M.
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Zintegrowany węzeł transportowy

Parking gotowy, wkrótce także tunel

Inwestycje

INWESTYCJE DROGOWE
Pełną parą ruszyły prace przy moder-
nizacji ulicy Spółdzielczej. Wkrótce 
zakończy się wylewanie asfaltu i do 
końca maja ulica powinna zostać od-
dana do użytku. Wykonane już zostały 
miejsca parkingowe wzdłuż ulicy oraz 
chodniki. Jest to pierwszy etap moder-
nizacji – na odcinku 350 m (od skrzy-
żowania z ul. Okrętową do skrzyżowa-
nia z ul. Pionierów). Rozpoczęto ją we 
wrześniu ubiegłego roku. Koszt zada-
nia to ok. 960 tys. zł. II etap nie będzie 
realizowany w tym roku.

4 maju na ul. Andersa wprowadzo-
ny został wykonawca robót. Termin 
wykonania prac upływa 19 sierpnia. 
Zadanie przewiduje przebudowanie 
ulicy, budowę nowej nawierzchni, chod-
ników, przebudowę sieci kanalizacji 
deszczowej, gazowej, telekomunikacyj-
nej, wykonanie instalacji oświetlenio-
wej. Koszt inwestycji to ok. 1,3 mln zł.

REMONT W „CZWÓRECZCE”
W lipcu rozpocznie się remont w Przed-
szkolu Niepublicznym „Czwóreczka”. 
Prace związane będą z koniecznością 
dostosowania placówki do przepisów 
przeciwpożarowych, m.in. wykonany zo-
stanie system, alarmujący o zagrożeniu 
pożarowym, system oddymiania gra-
witacyjnego, awaryjne oświetlenie dróg 
ewakuacyjnych. Prace zakończą się za-
nim przedszkolaki wrócą z wakacji.

WROTA TCZEWA BLIŻEJ
Ogłoszony został przetarg na realiza-
cję projektu „Wrota Tczewa, dla roz-
woju społeczeństwa informacyjnego”. 

Przedmiotem zamówienia jest 
stworzenie i wdrożenie nowoczesne-
go, dwujęzycznego, atrakcyjnego gra-
fi cznie, interaktywnego portalu miej-
skiego Wrota Tczewa, zawierającego 
elementy (moduły): e-administracja, 
e-sport, e-kultura (e-turystyka), 
e-przedsiębiorczość, bezpieczeństwo, 
komunikacja, e-szkoła, wraz z inte-
raktywną mapą, kalendarium, hostin-
giem (www, ftp, e-mail), forum Miasta 
Tczew.

Zasadniczym zadaniem portalu 
będzie zapewnienie kompleksowych 
usług świadczonych na rzecz miesz-
kańców i przedsiębiorców, w szczegól-
ności świadczenie usług administracji 
publicznej on-line. Termin składania 
ofert upływa 23 maja br.

Projekt, którego wartość oszacowa-
no na kwotę 1.248 tys. zł, uzyskał do-
fi nansowanie w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woj. Pomor-
skiego na lata 2007-2013 w wysokości 
880 tys. zł. 

Zakończona została budowa instalacji 
deszczowej w ul. Nowokolejowej (wzdłuż 
cmentarza) i rozpoczęto wykonywanie 
podbudowy. Kończy się wznoszenie 
ścian i murów oporowych tunelu przed 
dworcem PKP, do końca maja wykona-
na ma zostać górna płyta tunelu.

Rozpoczęła się przebudowa ul. Po-
morskiej – na wysokości byłego posto-
ju taksówek. Trwa uzbrajanie terenu, 
gdzie w przyszłości znajdować się bę-
dzie płyta dworca autobusowego.

Zakres prac budowlanych przy 
„węźle” zakłada wybudowanie parkin-
gu podziemnego, a także naziemnego 
z 252 miejscami postojowymi i nowego 

Inwestycja rozpoczęła się w styczniu br. 
Zadanie obejmuje kompleksowe dostoso-
wanie istniejących budynków do potrzeb 
działalności organizacji pozarządowych. 
Koszt inwestycji – 2,4 mln zł pokrywa 
w całości budżet miasta.

Obecnie trwają prace przy odnawia-
niu elewacji. Wyremontowano już dach 
na obu budynkach. W całym budynku 
wymieniono stolarkę okienną, wewnątrz 
gmachu trwa budowa nowych ścianek 
działowych. Wykonywane są też instala-
cje – wodno-kanalizacyjna, centralnego 
ogrzewania, elektryczna i teletechniczna.

Prace prowadzone są zgodnie z har-
monogramem.

W wyremontowanym budynku swoje 
siedziby będą tam miały m.in.: wypo-
życzalnia sprzętu rehabilitacyjnego, 
Fundacja Domu Kultury, Związek 
Nauczycielstwa Polskiego, Stowarzy-
szenia Integracji Humanistycznej PO-
MOST, Stowarzyszenie Osób Niepełno-
sprawnych Ruchowo, Stowarzyszenie 

KRÓTKOKRÓTKO

Zgodnie z harmonogramem przebiegają prace przy budowie zintegro-
wanego węzła transportowego. Zakończono już budowę parkingu na ok. 
250 samochodów, brakuje jedynie oznakowania i wyposażenia zawiąza-
nego m.in. z pobieraniem opłat parkingowych.

układu drogowego z tunelem, zapew-
niającym bezpieczne rozdzielenie ruchu 
samochodowego i pieszego. Powstanie 
14 miejsc odjazdowych komunikacji 
autobusowej, 16 miejsc postojowych 
dla autobusów i 11 dla minibusów. 
Przyjazny, bezpieczny dla pieszych plac 
dworcowy wyposażony będzie w tablice 
informacyjne i automaty biletowe. 

Inwestycja jest dofi nansowana z Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
dla Województwa Pomorskiego na lata 
2007-2013.

M.M.

Przy pl. Św. Grzegorza

Będzie siedziba organizacji pozarządowych
Do końca sierpnia ma się zakończyć remont przyszłej siedziby tczew-
skich organizacji pozarządowych przy pl. Św. Grzegorza. W dwóch połą-
czonych budynkach po byłej „kolejówce”, na 1213 m2 powierzchni praco-
wać będzie co najmniej kilkanaście organizacji.

Stwardnienia Rozsianego, Harcerska 
Orkiestra Dęta, Chór Męski ECHO, 
NSZZ „Solidarność”, Fundacja dla Tcze-
wa, Polski Czerwony Krzyż, Tczewskie 
Towarzystwo Kulturalne BRAMA, 
Tczewski Uniwersytet III Wieku.

W ostatnim czasie do Urzędu Miej-
skiego wpłynęły wnioski od kolejnych 
organizacji zainteresowanych pomiesz-
czeniami w wyremontowanym, budyn-
ku. Wnioski te zostaną rozpatrzone.

M.M.
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Uczniowie „piątki” otrzymali dwa połą-
czone boiska do gry w piłkę siatkową, 
koszykówkę i piłkę ręczną. Teren jest 
ogrodzony siatką i oświetlony. Na-
wierzchnia wykonana jest z poliureta-
nu o grubości 13 mm. 

Inwestycja rozpoczęła się w połowie 
września 2010 r., jej koszt to 533,5 tys. zł. 
Zadanie zostało w całości sfi nansowane 
z budżetu miasta.

To nie koniec inwestycji w Szkole 
Podstawowej nr 5. Jak tylko zamilknie 

Szkoła Podstawowa nr 5

Jest boisko, będzie nowy dach

Szkoła Podstawowa nr 5 zyskała nowe boisko wielofunkcyjne. Jeszcze 
przed wakacjami będą z niego mogli korzystać uczniowie. 

ostatni dzwonek, do prac przystąpi eki-
pa remontująca dach budynku. W ubie-
głym roku wymieniony został dach na 
częściami bocznymi gmachu, podczas 
tegorocznych wakacji podobnemu re-
montowi poddana będzie główna część 
dachu. Wymieniona zostanie więźba 
i wykonane nowe pokrycie dachu. Pra-
ce zakończą się zanim we wrześniu 
uczniowie wrócą na zajęcia.

M.M.

ORGANIZATOR: 
Urząd Miejski w Tczewie, Akcja 
Katolicka przy parafi i NMPMK 
w Tczewie

CELE KONKURSU:
• Rozwijanie wśród młodych ludzi 

zainteresowań fotografi ą
• Miłe spędzanie wolnego czasu 

w gronie rodzinnym
• Dokumentowanie chwil spędzo-

nych wspólnie z rodziną
• Poszukiwanie nowych form 

wyrazu artystycznego
• Promowanie uzdolnionych uczniów

TEMATYKA KONKURSU:
• Organizator zezwala na dowolną 

interpretację tematu

TERMIN NADSYŁANIA PRAC:
• Prace należy przesłać do 

01.06.2011r.

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA
KONKURSU:

• Konkurs zostanie rozstrzygnięty 
podczas festynu rodzinnego „Po-

O tym, że Straż Miejska karze man-
datami właścicieli psów, którzy nie 
sprzątają nieczystości pozostawio-
nych przez czworonogów już pisa-
liśmy. Intensywne kontrole trwają 
nadal, a w Tczewie pojawia się 
coraz więcej pojemników na psie 
odchody oraz dystrybutorów z to-
rebkami na nieczystości. 
Kosze znajdują się przy al. Zwycięstwa, 
ul. Żwirki, Jurgo, na Os. Witosa (przy 
oczku wodnym), w niecce czyżykowskiej 
(2), w Parku Miejskim, na Bulwarze 
Nadwiślańskim (4), w Parku Kopernika. 
Na terenie miasta znajdują się też dwie 
toalety dla psów – na Os. Bajkowym 
(przy rondzie od strony ogrodów działko-
wych) oraz na Bulwarze Nadwiślańskim. 
W najbliższych planach jest zorganizo-
wanie na terenie niecki czyżykowskiej 
oraz na Os. Bajkowym, wybiegu dla 
psów wraz z psią toaletą, pojemnikami 
na psie odchody oraz dystrybutorami. 

Na terenie miasta znajduje się też 13 
dystrybutorów torebek na psie odchody 
wraz z koszami (dystrybutory są uzupeł-
niane raz w tygodniu). Usytuowane są 
przy ul. Żwirki, Jurgo, Os. Górki, w niec-
ce czyżykowskiej, Parku Miejskim, pl. 
Hallera, Parku Kopernika, niecce przy 
ul. Jedności Narodu, w pobliżu oczka 
wodnego na Os. Bajkowym, ul. Armii 
Krajowej. Planowane jest ustawienie 
kolejnych dystrybutorów, m.in. przy al. 
Zwycięstwa, ul. Armii Krajowej (tzw. Os. 
Malinowskie), w rejonie al. Kociewskiej, 
w rejonie przystani oraz przy planowa-
nym wybiegu dla psów na Czyżykowie.

Wydział Spraw Komunalnych UM 
zachęca mieszkańców do zgłaszania 
uwag i propozycji dotyczących lokaliza-
cji kolejnych dystrybutorów i koszy.

Psie kosze i dystrybutory

KONKURS FOTOGRAFICZNY „RODZINA W OBIEKTYWIE”
staw na rodzinę”, który odbędzie się 
12.06.2011 r. w parafi i NMPMK 
w Tczewie.

WARUNKI KONKURSU:
• Autor może nadesłać do 3 zdjęć
• Zdjęcia mogą być czarno-białe, sepia 

lub barwne o formacie 15 x 21
• Fotografi e należy podpisać na 

odwrocie podając imię i nazwisko 
autora, wiek, tytuł pracy

UWAGI KOŃCOWE:
• Konkurs jest bezpłatny
• Organizator przewiduje nagrodze-

nie 3 najlepszych prac
• Konkurs jest adresowany do 

uczniów szkół tczewskich, wycho-
wanków świetlic socjoterapeutycz-
nych działających na terenie Tczewa

• Organizator nie odpowiada za 
uszkodzenia lub zaginięcia zdjęć 
wynikłe z winy poczty lub nadawcy

• Organizator zastrzega sobie prawo 
do bezpłatnej ekspozycji prac oraz 
promocji zdjęć w celach propagowa-
nia idei konkursu

• Nadesłanie prac jest równoznaczne 
z zaakceptowaniem regulaminu

• Prace nie spełniające wymagań 
regulaminowych nie będą oceniane

• Prace należy przekazać w koper-
tach z dopiskiem „ Konkurs Foto-
grafi czny – Rodzina w obiektywie” 
do Urzędu Miejskiego w Tczewie, 
Wydział Spraw Społecznych (pokój 
nr 14-15 w pawilonie)

• Zdjęcia będzie można odebrać 
osobiście w Urzędzie Miejskim.
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– W zjednoczonej Europie pojawia się 
coraz więcej wzajemnych pozytyw-
nych i negatywnych zależności, gdzie 
granice nie stanowią bariery dla od-
działywania na polu ekonomii, spraw 
społecznych, środowiska czy kultury 
– tłumaczy Jolanta Śliwińska, na-
czelnik Wydz. Rozwoju Miasta UM. 
– Dotychczas skuteczne wykorzysta-
nie tych możliwości odbywa się na 
poziomie kraju i regionu, ewentualnie 
dużych miast europejskich. Gminy, 
w szczególności średnie i małe, biernie 
włączają się w te procesy, toteż korzy-
stanie z możliwości czy oddziaływanie 
na ogólne decyzje jest małe lub zniko-
me. To zjawisko jest zauważane także 
w krajach „starej Unii”. Aby podnieść 
kompetencje i umiejętności korzysta-
nia ze współpracy międzynarodowej 
na rzecz rozwoju gminnego partnerzy 
szwedzcy zaproponowali realizację 
projektu, w którym wspólne grono 
partnerów szwedzkich, duńskich i pol-
skich pracować będzie w kierunku:
–  stworzenia modelu większego 

umiędzynarodowienia pracy na 
poziomie lokalnym;

Nowa fontanna stanie w miejscu już 
istniejącej, będzie jednak zupełnie 
inna. Jak zakłada koncepcja, tworzyć 
ją będzie grupa 15 dysz zamontowa-
nych w posadzce w płytach kamien-
nych. Każda dysza będzie podświe-
tlona dwiema lampami typu LED. 
Wysokość strumienia wody oraz kolor 
i natężenie świateł będą sterowane 
oddzielnie dla każdej dyszy, co umoż-
liwi zaprogramowanie ciekawych try-
bów pracy dających efekt „tańczącej 
fontanny”.

Według projektu, przestrzeń wo-
kół fontanny będzie otwarta, umoż-
liwiając chodzenie po płytach bez-
pośrednio przy dyszach fontanny, 
ochłodzenie się, zabawy dzieci.

Wszystkie urządzenia techniczne 
niezbędne do funkcjonowania fon-
tanny znajdą się pod ziemią, woda 
pracować będzie w obiegu zamknię-
tym (nie będzie wylewana do kana-
lizacji, ale wróci do obiegu techno-
logicznego, gdzie będzie fi ltrowana 
i uzdatniana). Koszt inwestycji to ok. 
700 tys. zł.

Od czerwca 2011 r. do lutego 
2013 r. 132 urzędników miejskich 
skorzysta ze szkoleń w ramach 
„Akademii Samorządowca II” – 
projektu dotowanego przez Unię 
Europejską. 
Jest to kontynuacja szkoleń dla 
pracowników Urzędu Miejskiego 
w Tczewie realizowana w projekcie 
partnerskim w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. W pro-
jekcie, prowadzonym przez Lidera 
projektu Akademię Kształcenia Za-
wodowego Sp. z o.o. w Gdańsku bio-
rą udział partnerzy: UM Starogard 
Gdańsk, UM Tczew, UG Tczew, UG 
Dzierzgoń. 

Projekt będzie realizowany od 
czerwca 2011 roku do lutego 2013 
roku. Planuje się przeszkolenie w UM 
Tczew 132 osoby.

Wydatki w projekcie są całkowicie 
pokrywane z dotacji, a wkład własny 
jest realizowany poprzez koszty oso-
bowe pracowników biorących udział 
w szkoleniach. 

Tematyka szkoleń: KPA, Zarzą-
dzanie ryzykiem, Kontrola zarząd-
cza, warsztaty profesjonalnej obsługi 
klienta, kodeks etyczny, szkolenia 
w zakresie programu Excel dla grupy 
45+, warsztaty dla mentorów.

Akademia 
Samorządowca

Jeszcze w tym roku

Tańcząca fontanna na placu Hallera
Jeszcze w tym roku na placu Hallera stanie interaktywna fontanna. Jest to jeden z elementów Drogi 
Widokowej, realizowanej w ramach projektu rewitalizacji Starego Miasta. Do Urzędu Miasta wpłynęły 
dwie oferty na realizację wodotrysku.

Budowa fontanny to element II 
etapu realizacji Drogi Widokowej, któ-
ra połączyła Stare Miasto z brzegiem 
Wisły i przystanią. W tym roku cze-
ka nas kontynuacja tego zadania. II 
etap zakłada, oprócz wykonania wo-
dotrysku, założenie skweru z różami 
na rozwidleniu ul. Krótkiej i Mickie-
wicza, w ul. Jarosława Dąbrowskiego 
wymieniona zostanie posadzka i za-

Tak wyglądać będzie nowa fontanna

znaczone miejsce, gdzie w średniowie-
czu znajdował się most zwodzony. 

Projekt „Rewitalizacja strefy A obsza-
ru zdegradowanego Starego Miasta 
w Tczewie” jest współfinansowany 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa Po-
morskiego na lata 2007-2013.

M.M.

Międzynarodowa współpraca gmin
„INTERLOC – Współpraca międzynarodowa na poziomie gmin” to 
projekt realizowany w ramach Programu Współpracy Przygranicznej 
Południowego Bałtyku, planowany do realizacji od drugiej połowy 
2011 roku do 2013 roku. Projekt ma na celu efektywne włączenie do 
planowania strategicznego i pracy gmin wymiaru międzynarodowe-
go i współpracy międzynarodowej. 

–  podniesienia świadomości wśród 
lokalnych polityków i urzędników 
co do potrzeb i wartości pracy na 
tym poziomie międzynarodowym;

–  podniesienie zdolności i umiejęt-
ności wobec zwiększających się 
wymagań programów rozwojo-
wych UE.
Projekt zakłada odejście od po-

wszechnie stosowanego modelu, 
gdzie współpraca międzynarodowa 
gmin jest scentralizowana w rękach 
jednej kluczowej osoby. Do pracy zo-
stanie włączonych więcej osób, a „pi-
lotowe” wydziały partnerów projektu, 
we współpracy z innymi komórkami 
i podmiotami stworzą model współ-
pracy międzynarodowej. 

Liderem projektu: jest gmina 
Sölvesborg (Szwecja), a partnerami: 
gminy Karshamn i Olofström w Szwe-
cji, gminy Gulborgsund i Slagelse 
w Danii oraz Tczew i Kwidzyn.

Budżet projektu: 530 tys. euro, bu-
dżet Tczewa: 42 260 euro, dofi nanso-
wanie Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego: 85% – ok. 35 900 
Euro.
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Krzywego Koła, 
Łapina, Kwidzy-
na, Skarszew, Da-
maszki.

Festyn zorga-
nizowało tczew-
skie koło Polskiego 
Stowarzyszenia 
na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem 
Umysłowym. 

Głównym założeniem imprezy jest 
prezentacja osiągnięć osób niepełno-
sprawnych. Wydarzenie ma formę 
integracyjnego spotkania, któremu 
towarzyszy prezentacja wyrobów, 
występy niepełnosprawnych, ale tak-
że występy muzyków – amatorów, 
zabawy rodzinne, konkursy spraw-
nościowe dające okazję włączenia się 

Kultura

Już po raz siódmy odbył się 
w Tczewie Przegląd Twórczości 
Teatralnej „Życie to teatr”. Wzię-
ły w nim udział osoby niepełno-
sprawne m.in. z Torunia, Narków, 
Starogardu Gdańskiego, Szpe-
gawska i oczywiście Tczewa. 

Imprezę zorganizował Miejski Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Tczewie 
w ramach obchodów Dnia Godności 
Osoby Niepełnosprawnej. Otworzyły 
ją Julita Jakubowska, dyrektor 
MOPS oraz Gabriela Brządkow-
ska, kierownik Środowiskowych Do-
mów Samopomocy MOPS w Tczewie 
– osoby, które co roku wiele pracy 
i energii wkładają w to, aby stworzyć 
niepełnosprawnym możliwość zapre-
zentowania talentów i sprawić, aby 
poczuły się jak gwiazdy.

– Ten przegląd pozwala dostrzec 
jak wielki potencjał drzemie w oso-
bach niepełnosprawnych – powiedzia-
ła Gabriela Brządkowska. – Wobec 
sztuki wszyscy jesteśmy równi.

– Życzę wszystkim widzom głębo-
kich przeżyć i wzruszeń – dodała Ju-
lita Jakubowska. – Każdy w swoim 
życiu pełni różne funkcje , role, tak 
jak aktorzy na scenie. Spróbujmy za-
stanowić się, w jakich rolach wystę-
pujemy na co dzień i czy zostaliśmy 
w nich dobrze obsadzeni.

Spektakle przygotowane przez 
niepełnosprawnych artystów mówi-
ły m.in. o umiejętności dzielenia się 
z drugim człowiekiem, o tym, aby za-

Festyn ofi cjalnie otworzyli Mirosław 
Pobłocki, prezydent Tczewa oraz 
Józef Puczyński, starosta tczewski. 
Po włodarzach scenę opanowali arty-
ści. Wystąpiła m.in. orkiestra „Vita 
Activa” z Gdańska, „Misericordia” 
z Kwidzyna. Karol Niewiedział, pod-
opieczny Środowiskowego Dom Samo-
pomocy z Tczewa zaśpiewał piosenki 
z repertuaru Czesława Niemena i Edy-
ty Geppert. Publiczność rozśmieszył 
kabaret ze Skarszew. Wystąpiła rów-
nież orkiestra Warsztatów Terapii Za-
jęciowej z Tczewa oraz zespół z Domu 
Pomocy Społecznej w Damaszce.

Najmłodsi uczestnicy festynu chęt-
nie brali udział w konkursach i zaba-
wach, a dorośli kupowali oryginalne 
wyroby artystyczne wykonane przez 
osoby niepełnosprawne z Tczewa, 

VII Przegląd Twórczości Teatralnej 

„ŻYCIE TO TEATR”

wsze pamiętać o potrzebach bliskich 
osób, o tym, że warto czytać baśnie 
i wyciągać z nich wnioski nawet w do-
rosłym życiu. Były elementy pantomi-
my, tańca. Ogromne brawa otrzyma-
ła śpiewająca Marta Tomczyńska 
z Małego Garca, laureatka Festiwalu 
„Zaczarowanej piosenki”. Gospodarze 
imprezy – środowiskowe domy sa-
mopomocy z Tczewa zaprezentowały 
inscenizację „Ku pamięci”, powstałą 
na podstawie utworów Romana Lan-
dowskiego. Grupę przygotował Piotr 
Weintz. Spektakl ten otrzymał Grand 

Prix podczas ubiegłorocznego III Ko-
ciewskiego Konkursu Literackiego 
im. Romana Landowskiego. Krótkie 
przerwy pomiędzy poszczególnymi 
inscenizacjami wypełniał zespół mu-
zyczny Cantus z Tczewa. 

Ogromne brawa należą się nie tyl-
ko aktorom i opiekunom amatorskich 
zespołów teatralnych, ale też osobom 
przygotowującym scenografi ę. Sala 
Centrum Kultury i Sztuki zamieniła 
się w prawdziwy teatr.

M.M.

Taniec w wykonaniu podopiecznych ŚDS z Tczewa wraz z opiekunami i wolontariuszami

Niepełnosprawni świętowali na placu Hallera

Zespół „Vita Activia” z Gdańska

osób niepełnosprawnych do wspól-
nych działań.

Działanie zrealizowane zostało 
w ramach projektu „Rewitalizacja stre-
fy A obszaru zdegradowanego Starego 
Miasta w Tczewie”, współfi nansowa-
nego z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego dla Województwa Pomorskiego 
na lata 2007-2013.

Mimo chłodnej i momentami deszczowej aury, wie-
lu tczewian skorzystało z zaproszenia do udziału 
w festynie z okazji Dnia Godności Osoby Niepełno-
sprawnej. 5 maja na placu Hallera można było obej-
rzeć występy artystyczne, skosztować kociewskich 
przysmaków oraz kupić oryginalne prace plastycz-
ne wykonane przez osoby niepełnosprawne.
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KRÓTKO

Górale Śląscy byli tegorocznymi 
bohaterami Nocy Muzeów, którą 
już po raz czwarty zorganizowała 
Fabryka Sztuk – Centrum Wysta-
wienniczo-Regionalne Dolnej Wi-
sły. Górale królowali na estradzie, 
w budynku CWRDW otwarto eks-
pozycję prezentującą ich kulturę, 
a na dziedzińcu trwała biesiada 
góralska i jarmark sztuki ludowej.

W nocy z 14 na 15 maja Fabrykę Sztuk 
odwiedziły tłumy tczewian. Noc Muze-
ów rozpoczęła się otwarciem wystawy 
prezentującej kulturę Górali Śląskich. 
Goście mogli podziwiać stroje ludowe, 
rzeźby, malarstwo na szkle, słynne ko-
niakowskie koronki, instrumenty ludo-
we i pasterskie. 

Zaraz po otwarciu wystawy na dzie-
dzińcu rozpoczęła się biesiada góralska. 
Wielką atrakcją były warsztaty muzycz-
ne prowadzone przez Joszka Brodę, 
jednego z najbardziej rozpoznawalnych 
muzyków folkowych. Artysta wydoby-
wał muzykę nie tylko z tradycyjnych 
ludowych instrumentów – jak dudy, róg 
pasterski, szofar z barana, ale potrafi ł 
zagrać na liściu czy słomce i trzcinie. 
Muzyk odwoływał się do regionalnej 
muzyki góralskiej, ale też zachęcał do 
wprowadzania do tradycyjnego repertu-
aru współczesnych elementów i propa-
gowania w muzyce własnego regionu.

Bardzo spodobał się publiczności 
występ zespołu „Istebna” i prezentacja 
tańców i melodii Beskidu Śląskiego. 
W zespole tańczy młodzież gimnazjal-
na i ponadgimnazjalna, ale ma on już 
wieloletnią tradycję. Większość rodzi-
ców i dziadków dzisiejszych „Istebnia-
ków” również należała do zespołu.

Goście mogli skorzystać z wróżb 
najstarszej z góralek przepowiadają-
cej nie tylko pogodę, ale znającej spe-
cyfi ki na wszystko. Na spragnionych 
prawdziwego jadła góralskiego czekał 
m.in. specjał Górali Śląskich – oscy-
pek z żurawiną i placki ziemniaczane 
pieczone na blasze. Na jarmarku moż-
na było też kupić wyroby sztuki ludo-

Tłumy tczewian w Fabryce Sztuk

NOC MUZEÓW PO GÓR

wej – obrazy na desce, rzeźby, ozdoby 
i biżuterię z kości, ceramikę, koronki 
(m.in. słynne stringi z koniakowskich 
koronek), obrusy, serwety i in. 

Dzieci i młodzież bardzo chętnie 
uczestniczyli w konkursach, podczas 
których trzeba było wykazać się wie-
dzą na temat pradziejów Tczewa i kul-
tury Górali Śląskich. Pytania nie były 
łatwe, ale na wszystkie można było 
znaleźć odpowiedź uważnie oglądając 
wystawy w CWRDW. Na tych, którym 
się udało, czekało 600 nagród. 

Najmłodsi licznie uczestniczyli tak-
że w grach, zabawach, można było na-
uczyć się lepić wyroby z gliny, malować 
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Aby zagrać na niektórych instrumentach, Joszko Brod

Znachorka znała specyfiki na wszystko Ogromnym zaintere

POSTAW NA RODZINĘ

„Postaw na Rodzinę” to ogólnopolska 
kampania, do której przystąpił rów-
nież samorząd miasta Tczewa. Pod 
tym hasłem 12 czerwca na placu przy 
kościele NMP Matki Kościoła odbę-
dzie się festyn parafi alny. 

Organizatorzy zapewniają, że atrak-
cji nie zabraknie dla nikogo, a szczegól-
nie dla najmłodszych. Będą gry, zaba-
wy, konkursy, loterie, a wszystko to od 
godz. 14.00 do 18.00.

W ramach programu ogłoszony 
został także konkurs fotografi czny 
„Rodzina w obiektywie” – szczegóły 
na str. 7.
Zapraszamy.

CZAS ZAPLANOWAĆ 
PÓŁKOLONIE

Jak co roku, w miesiącach wakacyj-
nych tczewskie szkoły podstawowe 
organizują półkolonie. Zwykle chętnie 
korzystają z nich uczniowie, zwłasz-
cza ci, którzy nie wyjadą na kolonie.

Terminy półkolonii:
–  26.06-8.07 – SSP 2 i SP 12
–  4.07-15.07 – SP 5 i SP 10
–  18.07-29.07 – SP 7
– 16.08-26.08 – SP 8 i SP 11

TURNIEJ BOKSERSKI 
IM. J. KRUŻY

Sekcja Bokserska KS Wisła w Tczewie 
informuje, że XVI Międzynarodowy 
Turniej Bokserski im. Józefa Kruży od-
będzie się 18 czerwca w II LO w Tcze-
wie przy ul. Marysieńki 10.

Ofi cjalne Otwarcie Turnieju nastą-
pi o godz. 1500, I seria walk – godz.1030. 
Organizatorzy zaprosili do udziału 
w turnieju pięściarzy z województw 
kujawsko-pomorskiego i warmińsko-
mazurskiego oraz z klubów naszego 
województwa. Ponadto skierowano 
zaproszenie do klubów :
– Box-Ring Eintracht Berlin (Niemcy)
– Usti Nad Łabą (Czechy)
– Reprezentacja Obwodu Kalinin-

gradzkiego (Rosja)
W składach ekip krajowych i za-

granicznych wystąpią medaliści mi-
strzostw kraju.

Patronat nad turniejem sprawuje 
Prezydent Miasta Tczewa oraz Mar-
szałek Województwa Pomorskiego. 
Gościem Honorowym XVI MTB będzie 
prezes PZB Jerzy Rybicki – medalista 
Mistrzostw Olimpijskich z Montrealu 
i Moskwy.
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ÓRALSKU

na desce, a także wziąć udział w grze plenero-
wej i poszukać skarbu zbója Ondraszka.

O północy Fabrykę Sztuk opanowali be-
skidzcy zbójnicy. Noc Muzeów była też okazją 
do zwiedzenia, pod opieką przewodników, naj-
ciekawszych zakątków Tczewa. Można było 
też zwiedzać wystawy w budynku CWRDW 
przy ul. Podmurnej (m.in. „W chacie tczew-
skiego rybaka”).

Do organizacji Nocy Muzeów włączyło się 
również Muzeum Wisły. Oprócz ekspozycji 
muzealnych można było zwiedzić pracownię 
konserwacji zabytków.

Kolejna Noc Muzeów już za rok, a wraz 
z nią nowe atrakcje…

M.M.

Zespół Istebna

M
. M

Y
K

O
W

S
K

A M
. M

Y
K

O
W

S
K

A
M

. M
Y

K
O

W
S

K
A

M
. M

Y
K

O
W

S
K

A
M

. M
Y

K
O

W
S

K
A

M
. M

Y
K

O
W

S
K

A

ko Broda potrzebował pomocy

Noc Muzeów otworzyli (od lewej) prezydent Tczewa M. Pobłocki, 
dyrektor CWRDW A. Gajewska oraz Górale

Wystawę można oglądać do końca lipca

Góralskie placki ziemniaczane znalazły wielu amatorów

zainteresowaniem cieszył się jarmark
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28 marca odbył się Miejski Konkurs 
Języka Angielskiego, dzień później 
Miejski Konkurs Języka Niemiec-
kiego. W pierwszym wzięło udział 72 
uczestników (40 ze szkół podstawo-
wych i 32 z gimnazjów), w drugim 
– 57 (25 z „podstawówek”, 32 ze szkół 
gimnazjalnych).

Uroczyste wręczenie nagród i wy-
różnień odbyło się 19 kwietnia w auli 
CED. 

Nagrodzonych i wyróżnionych zo-
stało 42 najlepszych uczestników. 

MACIEJ PŁAŻYŃSKI 
NA ZDJĘCIACH – W CWRDW

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” 
oraz Centrum Wystawienniczo-Regio-
nalne Dolnej Wisły w Tczewie „Fabryka 
Sztuk” serdecznie zaprasza na wystawę 
poświęconą Maciejowi Płażyńskiemu. 

Maciej Płażyński – polityk i dzia-
łacz społeczny, wojewoda gdański, po-
seł na Sejm wreszcie marszałek Sejmu. 
Ogromną sympatią darzył Tczew i całe 
Kociewie. Był postacią niezwykle barw-
ną, jego życiorysem można by obdzielić co 
najmniej kilka osób. Odszedł niespodzie-
wanie i tragicznie – zginął w katastrofi e 
smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku. 

Wystawa eksponowana w CWRDW 
w Tczewie to jedenaście plansz ze zdję-
ciami i tekstem. Poruszające w swej 
wymowie, obrazują nie tylko życie 
i dokonania Macieja Płażyńskiego, ale 
również tragedie prezydenckiego sa-
molotu. Obrazy pustych krzeseł, ludzi 
którzy czekając na rozpoczęcie uroczy-
stości w Katyniu dowiedzieli się o kata-
strofi e i tragicznej śmierci 96 osób nie 
wymagają komentarza. 

Wystawa eksponowana jest na holu 
parteru głównego budynku CWRDW do 
końca sierpnia 2011 roku.
Serdecznie zapraszamy. Wstęp wolny. 

PRZEDSTAWICIEL MRM 
W OGÓLNOPOLSKIEJ FEDERACJI 

SAMORZĄDÓW LOKALNYCH
Adrian Galikowski został delegatem 
Młodzieżowej Rady Miasta Tczewa do 
Ogólnopolskiej Federacji Młodzieżo-
wych Samorządów Lokalnych. Decyzja 
taka zapadła podczas sesji młodzieżo-
wych radnych i potwierdzona została 28 
kwietnia uchwałą „dorosłej” Rady Miej-
skiej. Adrian Galikowski pełni funkcję 
przewodniczącego tczewskiej MRM. 

CZYTELNIKU, ODDAJ 
KSIĄŻKĘ DO BIBLIOTEKI

Miejska Biblioteka Publiczna w Tcze-
wie uprzejmie prosi wszystkich czytel-
ników, którzy zapomnieli lub nie mogli 
z różnych względów zwrócić w terminie 
wypożyczonych książek, o dostarczenie 
ich do naszej najbliższej fi lii bibliotecz-
nej. W razie zagubienia można przy-
nieść w zamian inne wartościowe pozy-
cje. Informujemy, że do końca maja br. 
książki można zwrócić bez ponoszenia 
konsekwencji fi nansowych.

Miejskie konkursy językowe

Rywalizowało 129 uczniów

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Tczewie w ramach współpracy 
z nauczycielami tczewskich szkół podstawowych i gimnazjalnych zor-
ganizował konkursy językowe dla uczniów tych szkół. W konkursach 
rywalizowało łącznie 129 uczniów.

Laureaci konkursu

Nagrody wręczali: Krzysztof Szla-
gowski, naczelnik Wydziału Oświaty, 
Kultury i Sportu oraz pełniący obo-
wiązki dyrektora CED Robert Kraska.

Za swój wkład pracy oraz zaanga-
żowanie, wyróżnieni zostali również 
nauczyciele, którzy otrzymali podzię-
kowania.

Nagrody ufundowali: Urząd Mia-
sta w Tczewie, Wydawnictwa: MAC-
MILLAN, Pearson Longman, WSiP, 
Nowa Era oraz Szkoła Języków Ob-
cych „SMART”.

MIEJSKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Szkoły podstawowe: 
Trzy pierwsze miejsca przypadły 
uczniom Szkoły Podstawowej nr 11: 
I m. – PIOTR WIATR, II m. – MACIEJ PIÓRO, 
III m. – PAWEŁ BAŃCZAK. Wyróżnienia 
otrzymali: Paweł Niedziela (SP 11), 
Kacper Kalamat (SP 11), Lena Pe-
plińska (SP 12), Maciej Buńkowski 
(SP nr 12), Wiktor Walczak (SP 12), 
Wiktoria Szulik (SP 12), Wiktoria An-
drzejewska (SP 11), Julia Fijałkowska 
(SP nr 7), Małgorzata Żur (SSP nr 2).

Szkoły gimnazjalne:
I m. – ALEKSANDRA LINIECKA (Gim. 3), II m.
– KAROL SOSNOWSKI (Gim. 1), III m. – NA-
TALIA NIEMCZYK (Gim. 3). Wyróżnienia 
otrzymali: Anna Kopczyńska (Gim. 
Kat.), Michał Kukuła (Gim. Kat.), 
Paweł Olszewski (Gim. 2), Tomasz 
Krupa (Gim. 1), Zuzanna Balcerzak 
(Gim. 3), Zuzanna Rinc (Gim. Kat.), 
Paweł Bieliński (Gim. 1).

MIEJSKI KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Szkoły podstawowe: 

I m. – LILIANA KRUSZYŃSKA (SP 7), II m. 
– MORITZ STEPANKOWSKI (SP 10), III m. 
– VIKTORIA NOCH (SP 7). Wyróżnie-
nia otrzymali: Wiktoria Ossowska 
(SSP 2), Julia Ziółkowska (SP 7), 
Ali Kruszyński (SP 7), Sara Piotro-
wicz (SP 7), Jacek Mączka (SP 7), 
Weronika Drewek (SSP 2), Maciej 
Michałowski (SP 10).

Szkoły gimnazjalne:

I m. AGATA KOZYRO, II m. DOMINIKA SO-
SNOWSKA, III m. JAKUB JANICKI – wszyscy 
z Gimnazjum Katolickiego. Wyróż-
nienia otrzymali: Joanna Czechura 
(Gim. 1), Gabriela Fierek (Gim. 1), 
Michał Kukuła (Gim. Kat.), Klau-
dia Jończyk (Gim. 1), Katarzyna 
Łepkowska (Gim. 1), Marco Kopec-
ki (Gim. 3), Agnieszka Klamann 
(Gim. Kat.).

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

KRÓTKO
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 PUNKT ZBIERANIA 
ELEKTROODPADÓW

Wydział Spraw Komunalnych Urzędu 
Miejskiego w Tczewie informuje, że 
na terenie fi rmy SITA POMORZE Sp. 
z o. o. przy ul. Targowej 4 w Tczewie, 
we współpracy z Zakładem Recyklin-
gu i Przetwarzania Zużytego Sprzę-
tu Elektrycznego i Elektronicznego 
PESTAR uruchomiony został Punkt 
Zbierania Elektroodpadów. Punkt 
czynny jest od poniedziałku do piątku 
w godzinach 7-15.30.

 NIEODPŁATNIE 
PRZYJMOWALI ODPADY

W dniach od 14 do 16 kwietnia br. 
Zakład Utylizacji Odpadów Stałych 
w Tczewie przeprowadził akcję nie-
odpłatnej zbiórki odpadów od miesz-
kańców naszego miasta. 

W trakcie trwania akcji zareje-
strowano 506 wjazdów pojazdów z od-
padami (w czwartek – 118, w piątek 
– 144 i w sobotę – 244 wjazdy). Zebra-
no 208,5 ton odpadów, w tym:
1. odpady niesegregowane – komu-

nalne: 91,5 tony
2. gruz: 94,6 tony
3. elektronika – „elektrośmieci”: 

6,26 tony
4. papier i tektura: 1,02 tony 
5. odpady biodegradowalne: 
 ok. 10,22 tony
6. opony: ok. 200 szt. – 4 tony
7. złom stalowy – 0,89 tony

KRÓTKO

OGŁOSZENIE
Prezydent Miasta Tczewa informuje, 
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miej-
skiego w Tczewie (II piętro) zostały 
wywieszone wykazy nieruchomości – 
lokali mieszkalnych przeznaczonych 
do sprzedaży w drodze bezprzetargo-
wej na rzecz najemców.

Konkurs przeprowadzony zostanie 
w następujących kategoriach;
• dla budynków jednorodzin-

nych – gdzie oceniana będzie ele-
wacja budynku, zagospodarowanie 
działki oraz utrzymanie otoczenia

• dla budynków wielomieszka-
niowych, gdzie oceniać będziemy

• zagospodarowanie i utrzymanie 
otoczenia

• najładniej utrzymany balkon 
• elewacja budynku w obszarze re-

witalizacji
Do oceny miejsc konkursowych pre-

zydent powoła komisję konkursową, 
która obejrzy wytypowane posesje, bal-
kony, otoczenia i elewacje budynków.

Komisja składać się będzie z dwóch 
przedstawicieli Wydziału Spraw Ko-
munalnych, przedstawiciela Wydzia-
łu Planowania Przestrzennego oraz 
przedstawiciela Rady Miejskiej.

Zgłoszenia najładniejszej posesji, 
balkonu, otoczenia lub elewacji może 
dokonać każdy mieszkaniec miasta. 

Do konkursu w kategorii budynek 
wielomieszkaniowy
• balkony – dopuszcza się zgłosze-

nia osób corocznie
• otoczenie – dopuszcza się zgłosze-

nia nie częściej jak raz na 3 lata te-
renów poprzednio nagrodzonych.
Do konkursu w kategorii budynek 

jednorodzinny dopuszcza się zgłosze-
nie posesji poprzednio nagrodzonej nie 
częściej jak co 5 lat.

Uczestnik konkursu może być na-
grodzony tylko w jednej kategorii.

Udział w konkursie mogą brać wy-
łącznie osoby fi zyczne z terenu miasta 
Tczewa.

Zgłoszenia – do 30 czerwca

Konkurs na najładniejszy dom, balkon, elewację…

Rozpoczęła się 14. edycja konkursu na „Najładniej utrzymany dom, 
balkon, elewację budynku, otoczenie”. Prezydent Tczewa chce w ten 
sposób zachęcić mieszkańców do dbania o własne otoczenie. Jak co 
roku – na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Laureatami zostaną osoby, które 
zdobędą największą ilość punktów, 
a nagrody wręczone będą na spotkaniu 
laureatów z prezydentem miasta oraz 
komisją konkursową. Zgłoszenia przyj-
mowane będą do 30 czerwca 2011 r. 
w Wydziale Spraw Komunalnych II 
piętro pok. 42-43 tel. 58 77 59 346.

Za zajęcie pierwszych trzech miejsc 
w poszczególnych kategoriach przyzna-
ne zostaną nagrody pieniężne. 

Najładniejsza elewacja
Konkurs na najładniejszą elewację 
kierowany jest do wspólnot miesz-
kaniowych, administratorów i za-
rządców budynków, które ukończy-
ły remont lub renowacje budynku 
w części obejmującej przynajmniej 
jego fasadę w roku 2010.

Do konkursu w tej kategorii 
mogą być zgłaszane wyłącznie bu-
dynki znajdujące się na obszarze 
rewitalizacji (określony w uchwale 
nr XLIX/452/2006 Rady Miejskiej 
w Tczewie z dn. 26.10.2006 r. – 
można go znaleźć na stronie www.
gospodarka.tczew.pl/rewitalizacja).

Zgłoszenie winno zawierać:
–  dokumentację fotografi czną ele-

wacji budynku przed i po remon-
cie – odnowieniu

– kopie dokumentu: zgłoszenie ro-
bót lub kopie postanowienia miej-
skiego konserwatora zabytków 
lub decyzji na wykonanie robót 
wydanej przez miejskiego konser-
watora zabytków.

– dopuszcza się zgłoszenia nie czę-
ściej jak raz na 10 lat budynków 
poprzednio nagrodzonych.
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Na łamach „Panoramy Miasta” zamieszczamy materiały dotyczące otrzymania przez Powiat Tczewski dotacji rządowej 
za przekształcenie szpitala tczewskiego w spółkę. O zabiegach i pozyskaniu środków fi nansowych w ramach tzw. Planu B 
dla Powiatu Tczewskiego pisze poseł na Sejm RP Jan Kulas. Równocześnie zamieszczamy materiał otrzymany ze Starostwa 
Powiatowego.

KAZIMIERZ ICKIEWICZ
PRZEWODNICZĄCY RADY PROGRAMOWEJ „PANORAMY MIASTA”

Umowę z podsekretarzem stanu 
w Ministerstwie Zdrowia – Markiem 
Haberem podpisali: starosta tczewski 
– Józef Puczyński oraz wicestarosta – 
Mariusz Wiórek. W spotkaniu uczest-
niczył również przewodniczący Rady 
Powiatu Tczewskiego – Piotr Odya. 

Podpisana umowa była jedną 
z trzech, jakie w tym roku rząd 
podpisze z jednostkami samorządu 
terytorialnego, które ubiegały się 
o refundację kosztów przekształcenia 
szpitalnego. Oprócz Tczewa dotację 
otrzymał również powiat starogardz-
ki oraz jędrzejowski.

Plan B, to rządowy program 
wsparcia jednostek samorządu tery-
torialnego w działaniach stabilizują-
cych system ochrony zdrowia. Wa-
runkiem przystąpienia do programu, 
który przewidywał dotację dla jedno-
stek samorządu terytorialnego była 

Rządowa dotacja za przekształcenie szpitala powiatowego w spółkę

„Plan B” dla Powiatu Tczewskiego
13 kwietnia 2011 roku w Ministerstwie Zdrowia władze Powiatu Tczewskiego podpisały umowę o udzie-
lenie dotacji w ramach tzw. „planu B”. Na konto powiatu wpłynie prawie 11 mln zł, które pozwolą na ure-
gulowanie zobowiązań cywilno-prawnych, ciążących na budżecie powiatu po likwidacji NZOZ-u Szpitala 
Powiatowego w Tczewie.

likwidacja szpitala powiatowego, co 
Powiat Tczewski uczynił w sierpniu 
2008 r. Kolejnym krokiem było zło-
żenie obszernej dokumentacji i otrzy-
manie pozytywnej opinii Narodowego 
Funduszu Zdrowia, a następnie Ban-
ku Gospodarstwa Krajowego. Dal-
szym etapem były negocjacje z Mini-
sterstwem Zdrowia i Ministerstwem 
Finansów. Wszystkie te etapy powiat 
przeszedł pozytywnie.

Dzięki zawartej umowie Powiat 
Tczewski uzyskał dotację w kwocie 
10.666.666,64 zł, z czego prawie 
8,3 mln ma zostać przeznaczone na 
dofinansowanie spłaty przejętych 
przez Powiat zobowiązań po zlikwi-
dowanym Zespole Opieki Zdrowotnej 
w Tczewie, natomiast ponad 2,3 mln 
na dofi nansowanie zakupu aparatu-
ry i sprzętu medycznego z przezna-
czeniem dla Niepublicznego Zakładu 

W sprawie tczewskiego szpitala po-
dejmowałem wiele działań. Większość 
z nich miała miejsce w poprzedniej 
kadencji samorządu powiatowego. 
Ówczesna Rada Powiatu Tczewskie-
go, pod przewodnictwem Waldema-
ra Pawluska, podjęła bardzo ważną 
decyzję o przekształceniu Szpitala 
w spółkę prawa handlowego. Przed 
tym głosowaniem, wyraźnie wypowie-
działem się na rzecz przekształcenia, 
bez czekania na decyzje władz cen-
tralnych. Oczywiście konkretny wnio-
sek i projekt uchwały przygotował Za-
rząd Starostwa pod przewodnictwem 
Witolda Sosnowskiego. Decyzja ta 
okazała się niezwykle trafna. Aby sko-
rzystać z tzw. Planu „B” i dofi nanso-
wania tczewskiego szpitala niezbędny 
był konkretny program. 2 lipca 2009 r.
delegacja tczewska w składzie: po-
seł Jan Kulas, przewodniczący Rady 
Waldemar Pawlusek i członek Za-

Dofi nansowanie tczewskiego szpitala i melioracji wodnych
Jako poseł z Tczewa i Pomorza intensywnie zabiegałem o dotację dla tczewskiego szpitala i dofi nansowa-
nie m wodnych. Szpital otrzyma w tym roku 10,6 mln zł rządowej dotacji. Blisko dwukrotnie wzrastają 
nakłady na bezpieczeństwo przeciwpowodziowe w regionie!

rządu Starostwa Henryk Nowicki 
spotkali się w Ministerstwie Zdrowia 
z wiceministrem Markiemt Haberem. 
Po przedstawieniu zarysu programu, 
uzyskaliśmy pozytywną odpowiedź. 
24 lutego 2011 r. uzyskałem informa-
cję z Ministerstwa Zdrowia, że wniosek 
o dotację dla Tczewskiego Szpitala zo-
stanie wkrótce zrealizowany. 

13 kwietnia 2011 r. nowy starosta 
tczewski Józef Puczyński w towarzy-
stwie najbliższych współpracowników, 
podpisał z Wiceministrem Zdrowia M. 
Haberem umowę na dofi nansowanie 
tczewskiego szpitala w kwocie 10 mln 
666 tys. zł. Jest to niewątpliwie duży 
i w znacznym stopniu wspólny sukces. 
Bowiem, po dwóch latach starań i za-
biegów udało się nam. Tczewski szpi-
tal uzyskał duże i realne możliwości 
dalszego rozwoju. To cieszy, bo leży to 
w interesie wszystkich pacjentów Po-
wiatu Tczewskiego! 

Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiato-
wego w Tczewie Tczewskie Centrum 
Zdrowia sp. z o.o., w której Powiat 
Tczewski posiada 100% udziałów.

– Otrzymanie tej dotacji nie było-
by możliwe gdyby nie zaangażowanie 
wielu osób, dla których służba zdro-
wia była priorytetem podejmowanych 
działań. Serdecznie dziękuję Zarządo-
wi Powiatu i Radzie Powiatu zarów-
no poprzedniej jak i obecnej kaden-
cji. Podziękowania kieruję również 
w stronę Zarządu spółki Tczewskie 
Centrum Zdrowia oraz pracowników 
Wydziału Zdrowia, Spraw Społecz-
nych i PFRON. Państwa ciężka praca 
zaowocowała konkretnymi korzyścia-
mi dla Powiatu – powiedział starosta 
tczewski Józef Puczyński.

(ARTYKUŁ PRZEKAZANY PRZEZ 
STAROSTWO POWIATOWE W TCZEWIE)

Podczas 90. posiedzeniu Sejmu 
(14.04.2011 r.) uzyskałem b. dobre in-
formacje od Wiceministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke. 
Okazuje się, że na fi nansowanie me-
lioracji wodnych są zapewnione od-
powiednie środki z budżetu państwa, 
jak też środki unijne. 

W roku bieżącym z budżetu pań-
stwa na melioracje podstawowe zo-
stanie przekazana kwota 15,4 miliona 
zł, plus z rezerwy celowej dalsze 14,6 
mln zł. Razem daje to dużo, bo ponad 
30 mln zł. O blisko 300 % wzrasta-
ją środki na melioracje szczegółowe. 
Dodatkowo nasze województwo po-
zyska 44 mln zł z środków unijnych 
(PROW). Na spółki wodne zabezpie-
czono kwotę 6 mln zł. Dzięki temu 
spółki wodne będą lepiej realizowały 
swoje zadania. 

POSEŁ JAN KULAS
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W projekcie zatytułowanym „O Róży, 
różowych dniach i innych” wzięły 
udział panie z niemieckich miast 
Witten i Wolfen, angielskiego Bar-
king&Dagenham, rosyjskiego Kur-
ska oraz Tczewa. Ze strony polskiej 
projekt prowadziła Alicja Lazarow-
ska, koordynatorem niemieckim była 
Ulrike Hemmermann. Uroczysta 
promocja książki z udziałem polskich 
i niemieckich partnerek przedsię-
wzięcia odbyła się w Centrum Kultu-
ry i Sztuki. Polskie wydanie nie było 
pierwsze, już w ubiegłym roku publi-
kację wydano w języku niemieckim, 
potem angielskim i rosyjskim. 

W projekcie uczestniczyło po 10 
kobiet z każdego z miast partnerskich, 
jedynie mieszkanek Witten było 12. 
Wspólnie opisały cały rok, każda je-
den tydzień swojego życia. Założe-
niem w projekcie było to, aby każda 
z kobiet z danego miasta reprezento-
wała inną profesję, inne środowisko. 

– Pragnęliśmy zwrócić uwagę na ciągłe 
zainteresowanie książką młodych czy-
telników – tłumaczy Julita Knopik-
Wenta, kierownik tczewskiej fi lii. – 
Często wydaje nam się, że dla młodych 
ludzi książki są już niepotrzebne, kró-
luje Internet i inne nośniki informacji. 
Jednak w ostatnim czasie obserwuje-
my wzrost czytelnictwa, a tym samym 
powrót do książki. Dowodem na to było 
duże zainteresowanie uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych naszym konkursem. 

Trudne zadanie wyboru najlep-
szych prac miała komisja oceniająca: 
Juliusz Andrzejewski (I LO), Iwona 
Podjacka (SSP 2) oraz Barbara Toma-
szewska (Zespół Szkół Rzemieślniczych 
i Kupieckich w Tczewie).
LAUREACI KONKURSU PLASTYCZNEGO:
SZKOŁY PODSTAWOWE:
I m. – Agata Borcowska (SSP 2 Tczew), 
II m. – Nicola Chabowska (SP 8 Tczew), 
III m. – Paulina Lipińska (SP 8 Tczew). 
Wyróżnienia: Sabina Noch (ZS Opale-
nie), Adrianna Dorn (Ognisko Wych. 
Tczew).
GIMNAZJA:
I m. – Aleksandra Tomczyk (Gim. 3 

52 tygodnie z życia kobiet

„O Róży, różowych dniach i innych”

Były więc panie zajmujące 
się polityką, artystki, stu-
dentki, imigrantki, kobiety 
wykonujące męski zawód, 
matki samotnie wychowu-
jące dzieci.

Spośród tczewianek swój 
dziennik spisały:
–  Wiesława Kaszubowska-

Bieniek – policjantka
–  Aleksandra Mocny – ar-

tystka, malarka
–  Teresa Lazarowska – emerytka
–  Ewa Górecka – dyrektor przed-

szkola
–  Małgorzata Wendt – ekonomistka
–  Lilija Pawelczuk – anglistka, emi-

grantka z Ukrainy
–  Gertruda Pierzynowska – polityk
–  Ilona Reczek – studentka psychologii
–  Ewa Kaliszuk – pracownica Domu 

Dziecka
–  Dorota Liss – matka wielodzietnej 

rodziny.

Podczas spotkania można było wysłu-
chać fragmentów dzienników Polek w 
ich autorskiej interpretacji. Spotkaniu 
towarzyszyła wystawa zdjęć z pobytu 
tczewianek w Witten. Autorem zdjęć 
jest Sławomir Gawroński. Oprawę 
muzyczną wieczoru zapewnili Szymon 
Morus i Jakub Ostrowski.

Imprezę zorganizowało Towarzy-
stwo Miłośników Ziemi Tczewskiej, 
samorząd miasta Tczewa oraz Cen-
trum Kultury i Sztuki. 

M.M.

Fragmenty swojego dziennika przeczytały m.in. 
Lilija Pawelczuk (z prawej) i Aleksandra Mocny

Nagrodzono autorów najlepszych prac plastycznych i fotografi i

„Z książką w tle” 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Filia w Tczewie w porozumie-
niu z bibliotekami szkolnymi Tczewa i powiatu tczewskiego ogłosiła 
w kwietniu, z okazji Dnia Książki i Praw Autorskich, konkurs pla-
styczny i fotografi czny „Z książką w tle”. 

Tczew), II m. Artur Malinowski (Gim. 
Morzeszczyn), III m. Marta Głuszkow-
ska (Gim. 3 Tczew). Wyróżnienie: Mi-
chał Jereczek (Gim. 3 Tczew).
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE:
I m. – Martyna Janikowska (ZSRiK 
Tczew), II m. – Anna Hebdzińska (I LO 
Tczew), III m. Karol Treder (ZSRiK 
Tczew). Wyróżnienia: Martyna Toma-
szewska (ZSE Tczew), Agnieszka Surow-
ska (ZSRiK Tczew).

LAUREACI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO:
SZKOŁY PODSTAWOWE:
I m. – Katarzyna Habas (ZS 1 Pelplin)
GIMNAZJA:
I m.– Karolina Sandach, II m. – Wero-
nika Komin, III m. – Agata Górecka. 
Wyróżnienia: Karolina Hanzek, Natalia 
Jabłońska (wszyscy – Gim. 3 Tczew).
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE:
I m. – Paulina Dziczek (ZSE Tczew), II 
m. – Alicja Nowicka (I LO Tczew), III m. 
– Anna Hebdzińska (I LO Tczew).

– Komisja zwróciła uwagę na pomy-
słowość i wysoki poziom artystyczny 
wykonanych fotografi i oraz prac pla-
stycznych – mówi Julita Knopik-Wen-

ta. – Tak duża liczba wspaniałych dzieł 
wywołała zakłopotanie, gdyż należało 
je odpowiednio nagrodzić. Szczęśliwie 
patronat nad konkursem „Z książ-
ką w tle” objęli państwo Bartosińscy 
z wydawnictwa – hurtowni „Sprzedaż 
Dobrej Książki” w Tczewie, nagradza-
jąc wszystkich laureatów książkami. 
Najwięcej radości sprawiło nam, orga-
nizatorom nieszablonowe podejście do 
tematu młodych artystów, którzy fan-
tastycznie opowiadali o swoich pomy-
słach i ich realizacji podczas konkursu 
„Z książką w tle”.

Dzieci z Ogniska Szkolno-Wycho-
wawczego w Tczewie, Gr. Zielona wy-
konały oryginalne papierowe witraże 
w kształcie książki. 

Nagrodzone i wyróżnione prace 
można oglądać w Pedagogicznej Bi-
bliotece Wojewódzkiej Filia w Tczewie, 
ul. Gdańska 2a. Zapraszamy.
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A52 kobiety z Witten i jego miast partnerskich, w tym z Tczewa, 
prowadziły – każda przez jeden tydzień, dziennik. Zapisywały 
swoje przeżycia, emocje, refl eksje, sprawy, które ich absorbo-
wały. Zapiski zostały wydane w formie książkowej, 27 kwietnia 
odbyła się promocja polskiego wydania.
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18 Wokół nas

Poznaj zbiory Sekcji Historii Miasta 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie

KRONIKI I KSIĘGI PAMIĄTKOWE

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!

Ideą Związku jest stanie na straży 
praworządności, mając na uwadze 
przede wszystkim obronę praw pra-
cowników, zatrudnionych w urzę-
dzie. 

Głównym zadaniem jest obrona 
interesów pracowników oraz two-
rzenie warunków na rzecz poprawy 
ich sytuacji ekonomicznej oraz spo-
łecznej. Mając na uwadze powyższą 
ideę, kontrolujemy przestrzeganie 
Kodeksu Pracy, zabiegamy o wyż-
sze wynagrodzenia oraz próbujemy 
przeciwdziałać zwolnieniom. Atutem 
naszej pracy jest również działalność 
samopomocowa, tj zasiłki, zapomogi 
oraz dbanie o integrację pracowni-
ków, która w efekcie, ma służyć do-
brej organizacji pracy.

20 lat działalności, to okres, 
w którym świadomość pracowników, 

Najważniejsza i najbardziej po-
pularna kronika znajdująca się 

w Sekcji Historii Miasta została opra-
cowana przez Józefa Dylkiewicza 
w dwóch wielkoformatowych tomach 
i nosi tytuł „Ziemia tczewska”. Mottem 
przewodnim ksiąg są słowa autora: 
„Z tym miastem związałem swoje losy 
na zawsze. Jako honorowy dawca krwi 
dawałem mu co roku cząstkę swego 
serca, by wreszcie oddać całe”. Nale-
ży przypomnieć, że Józef Dylkiewicz 
od momentu osiedlenia się w Tczewie 
w 1945 roku aktywnie uczestniczył 
w życiu społeczno-kulturalnym mia-
sta. Związany był z działalnością 
następujących organizacji: Towarzy-
stwo Rozwoju Ziem Zachodnich, To-
warzystwo Miłośników Ziemi Tczew-
skiej, Stowarzyszenie „Wisła – Odra”. 
Pierwsza księga „Ziemi tczewskiej” 
została podzielona na pięć rozdziałów: 
Czy znasz ten gród?, Między wojnami, 
Wojna i okupacja, Wyzwolenia, Życie 
społeczno-polityczne. Tom drugi to hi-
storyczny obraz rozwoju społecznego, 
gospodarczego i kulturalnego miasta 
oraz okolicy. Na ponad dwustu kar-
tach znajdziemy informacje o Tczewie, 
Pelplinie, Gniewie, Piasecznie i całym 
regionie kociewskim. 

W naszych zasobach cyfrowych 
(www.mbp.tczew.pl/zakładka:archi-
walia cyfrowe) obok „Ziemi Tczew-
skiej” znajdują się: „Złota Księga Pa-
miątkowa chóru „Lutnia”(1919-1949), 

„Kronika Kolejowej Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Tczewie (1921-1980)”, 
kronika Chóru Męskiego „Echo” 
(1923-1970) oraz kroniki Towarzy-
stwa Miłośników Ziemi Tczewskiej 
zatytułowane: „Kronika Miasta Tcze-
wa”, „Kronika Fotografi czna: Rozwój 
Miasta Tczewa XXX lecie PRL lata 
1945-1975” (2 tomy). Przeglądając te 
ostatnie można zorientować się, jak 
we wspomnianym okresie wyglądały 
dzielnice Tczewa i porównać je z obec-
nym stanem. Doskonałym uzupełnie-
niem zawartych w nich wiadomości są 
kroniki zakładów pracy: Spółdzielni 
Inwalidów Wisła, Predom Metrix oraz 
kronika Osiedla Czyżykowo 

Dużo informacji o rozwoju tury-
styki w powiecie tczewskim dostar-
czają kroniki: Komisji Ochrony Przy-
rody i Opieki nad Zabytkami przy 
Zarządzie Oddziału PTTK w Tczewie 
(1986-1988), Nadwiślańskiego Klubu 
Krajoznawczego „TRSOV” (93 tomy).

Miłośnikom kolejnictwa proponu-
jemy Kronikę Lokomotywowni PKP 
Zajączkowo Tczewskie, przekazaną 
przez Stanisława Zaczyńskiego, 
a zainteresowani pożarnictwem mogą 
obejrzeć księgi opracowane przez 
Zdzisława Frydryszewskiego. Bardzo 
ciekawa jest „Księga Pamiątkowa 
Sceny Literackiej Propozycje” (1962-
1972) – słynnego w całej Polsce teatru 
amatorskiego założonego i prowadzo-
nego przez Romana Landowskiego. 

Od 20 lat w Urzędzie Miejskim działa NSZZ „Solidarność”
W tym roku obchodzimy 20-lecie istnienia Niezależnego 
Samorządnego Związku Zawodowego SOLIDARNOŚĆ, 
działającego w Urzędzie Miejskim w Tczewie.

co do istoty ich roli, jako 
ludzi, którzy mają być 
dobrym wizerunkiem 
każdej fi rmy, czy insty-
tucji – wzrastała z roku 
na rok. Związek dba o to, 
by każdy miał świado-
mość własnych praw, ale 
i obowiązków. Posiadamy 
prężnie działającą stronę 
intranetową, do której 
każdy członek i każdy pracownik 
Urzędu ma dostęp. Można tam uzy-
skać wiele wyczerpujących informacji 
dotyczących m.in.  mobbingu itp.

Ten krótki zarys naszej działalno-
ści, świadczy o tym, iż Związek nasz, 
nie jest tylko Związkiem z „zasady”. 
Warto w tym miejscu podziękować 
ludziom, którzy tworzyli naszą or-
ganizację, działali w niej. Wielkie 

podziękowania składam w imieniu 
wszystkich członków, jak i swoim 
– ludziom, którzy pełnili w okresie 
tych 20 lat funkcję przewodniczą-
cych: Marcjuszowi Fornalikowi oraz 
Wojciechowi Rytlewskiemu.

DAMIAN PISKORSKI
PRZEWODNICZĄCY KZ NSZZ 

SOLIDARNOŚĆ PRZY UM TCZEW

Członkowie związku w niepełnym składzie: (od lewej) 
Adam Modrzyński, Damian Piskorski, Jarosław 
Stachowicz, Iwona Base, Leszek Szymański

Oczywiście nie można zapomnieć 
o kronikach Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej, z których najstarsza pocho-
dzi z lat pięćdziesiątych XX wieku.

Ostatnio zbiory Sekcji Historii 
Miasta wzbogaciły się o Księgę Kon-
dolencyjną z wpisami tczewian po ka-
tastrofi e smoleńskiej. 

W następnym numerze „Panora-
my Miasta” zaprezentujemy doku-
menty życia społecznego.

MAŁGORZATA KRUK

„Złota księga pamiątkowa chóru 
Lutnia” (1919-1949)
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6 czerwca

Zapraszamy na Pchli Targ

DYŻURY W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW MIESZKAŃCÓW
MIROSŁAW POBŁOCKI, prezydent Tczewa, przyjmuje interesantów 

– w środy w godz. 14.00-16.00; 
zastępcy prezydenta Tczewa – Zenon Drewa oraz Adam Burczyk 

– w poniedziałki w godz. 14.00-15.30
CZŁONKOWIE PREZYDIUM RADY MIEJSKIEJ pełnią dyżur w środy 

w godz. 15.30-16.30 w Biurze Rady Miejskiej.

• 1-5 czerwca – Wystawa zabawek 
PRL-u, godz. 10.00-18.00, miejsce 
i organizator: CKiS;

•  1-19 czerwca – Bajkowy świat. Wy-
stawa dla najmłodszych z okazji 
Dnia Dziecka, miejsce i organiza-
tor: CWRDW;

•  1 czerwca – IX integracyjny festyn 
„O uśmiech dziecka”, miejsce i or-
ganizator: Specj. Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy;

•  4 czerwca – Powiatowy Dzień Ro-
dziny. Piknik rodzinny św. Jadwigi, 
miejsce – Bulwar Nadwiślański, 
organizator: Starostwo Powiatowe, 
Zespół Szkół Katolickich;

• 5 czerwca – Tczewianie dzieciom, 
miejsce: Amfi teatr, organizator: Tow. 
Żeglugi Śródlądowej „Delta Wisły”

•  7-9 czerwca – IX Międzynarodowy 
Przegląd Teatrów Wspaniałych, miej-
sce: CKiS, organizator: SOSW;

•  9-16 czerwca – XVI Tczewski Plener 
Plastyczny „Tczew miasto nad Wisłą” 
– w ramach Dni Ziemi Tczewskiej 
(16 czerwca, godz. 18.30 – werni-
saż wystawy poplenerowej), orga-
nizator: CKiS;

• 11 czerwca – Turniej Tańca Uliczne-
go – Flow Battle, miejsce i organiza-
tor: CKiS;

• 16 czerwca – Wystawa – Mosty Tczew-
skie, miejsce i organizator: CWRDW;

•  17 czerwca – Rajd rowerowy „Nocny 
Świetlik III”, organizator: LOT Ko-
ciewie, Tczewska Grupa Kolarska;

•  17-19 czerwca – DNI ZIEMI TCZEW-
SKIEJ, miejsce: Bulwar Nadwiślań-
ski, Stadion Miejski, organizator: 
CKiS, TCSiR, MBP;

•  18 czerwca – XVI Międzynarodowy 
Turniej Bokserski im. J. Kruży, miej-
sce: hala sportowa II LO, organiza-
tor: KS Wisła;

• 25 czerwca-17 lipca – Festiwal Do-
brego Humoru (wystawa), miejsce 
i organizator: CWRDW.

Takie handlowe transakcje pod 
chmurką będą miłym i pożytecznym 
sposobem na spędzenie wolnego cza-
su. Przy okazji wydarzenia, dzieci 
będą mogły brać udział w warsztatach 
plastycznych oraz konkursach, a do-
rosłych zapraszamy na granie zespo-
łu Big Show Band. Poszukaj w domu 
niepotrzebnych już rzeczy i odwiedź 

W czerwcu

Z kalendarza imprez

Plac Hallera. Może zbędna rzecz oka-
że się bardzo wartościowa dla Twojego 
sąsiada? 

Jak zostać  Wystawcą  na 
Pchlim Targu? Wystarczy, że zło-
żysz wniosek w pokoju 36 Urzędu 
Miejskiego i zapoznasz się z Regu-
laminem. Po otrzymaniu decyzji do-
łączysz do grona Wystawców! Szcze-

gółowy Regulamin, jak również inne 
informacje, znajdują się na stronie: 
www.pchlitarg.tczew.pl.

Wydarzenie jest częścią projektu 
„Rewitalizacja strefy A obszaru zde-
gradowanego Starego Miasta w Tcze-
wie” współfi nansowanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
dla Województwa Pomorskiego na lata 

Na strychu brakuje miejsca, a do garażu coraz trudniej wjechać? Zajrzyj 5 czerwca na Plac Hallera i przy-
nieś kilka rzeczy na Pchli Targ. Uporządkuj swoją szafę, zrób miejsce na nowe książki i płyty. A może twoje-
mu dziecku znudziły się zabawki? To wszystko można sprzedać, lub wymienić. 
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