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WYGRALIŚMY Z POWODZIĄ

Mamy 10 mln zł
unijnego wsparcia
na ożywienie
Starego Miasta
Poczta Polska wydała
znaczek na jubileusz
750-lecia miasta Tczewa
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Świętowaliśmy
20-lecie samorządu

TAK WYSOKIEGO POZIOMU WISŁY W TCZEWIE – 1041 cm, nie pamiętają najstarsi tczewianie. Kilkanaście dni po tej pierwszej fali
powodziowej przyszła kolejna – wprawdzie o około pół metra niższa, ale do końca nie było wiadomo, jak zachowają się nasiąknięte wodą wały. Tczew zasłynął na całą Polskę m.in. ze względu
na nowatorskie zastosowanie rękawa przeciwpowodziowego,
który ochronił Bulwar Nadwiślański. Wśród tych, którzy z bliska obserwowali walkę tczewian z powodzią byli m.in. premier
Donald Tusk, marszałek Senatu Bogdan Borusewicz i wojewoda pomorski Roman Zaborowski. To była trudna i dramatyczna walka, ale także przykład wspólnego, solidarnego działania wielu służb i wolontariuszy.
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Droga Widokowa już
czeka na spacerowiczów

k:

Ruszają
przydworcowe
inwestycje – wkrótce
węzeł transportowy,
potem galeria handlowa
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Dukaty na 750-lecie

Trzy w jednym

XLVII SESJA

Wyemitowany został już ostatni z
trzech dukatów lokalnych z okazji
750-lecia miasta Tczewa. Emisja
dukata 4 sambory przewidziana
jest do 31 sierpnia (pod warunkiem, że wcześniej nakład nie zostanie wyczerpany). Ci, którym nie udało się
nabyć dwóch poprzednich okolicznościowych monet
– 4 dersławów i 4 trsowów, mogą to jeszcze nadrobić.
Na zlecenie Biura Promocji Urzędu Miejskiego wydane zostały zestawy wszystkich trzech monet – w eleganckim opakowaniu, z krótką informacja o Tczewie i tczewskich dukatach.
Zestaw można nabyć w kasie Urzędu Miejskiego. Jego
cena ( w tym koszt trzech dukatów) to 16,55 zł.

Proponowany porządek obrad XLVII sesji
Rady Miejskiej w Tczewie na dzień 24 czerwca 2010 r.
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 28 maja 2010.
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa.
6. Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych w okresie od 28 maja do 23 czerwca 2010 r.

Z Ministerstwa Sportu i Turystyki

Podziękowania dla Tczewa

ILU NAS JEST?
1 czerwca 2010 r. w Tczewie zameldowanych było 60 180
osób, w tym 59 085 na pobyt stały i 1095 na pobyt czasowy. Od początku maja ubyło 52 mieszkańców miasta.

Min. Katarzyna Sobierajska

Katarzyna Sobierajska, podsekretarz stanu w Ministerstwie
Sportu i Turystyki przesłała na ręce
Zenona Odyi, prezydenta Tczewa
podziękowania za zorganizowanie
w naszym mieście Kongresu Europejskiej Federacji Cyklistów oraz
konferencji pt. „Ruch rowerowy
w miastach położonych nad wielkimi rzekami jako ważny czynnik
rozwoju regionalnego i aktywnej
ekoturystyki”. Kongres odbywał się
w Tczewie w dniach 13-16 maja br.
W piśmie czytamy m.in.: To
wielki zaszczyt dla Polski, że właśnie Tczew, obchodzący w tym roku swoje 750-lecie, został
wybrany miejscem tego spotkania. Jest to ogromna szansa
promocji miasta, regionu i całego kraju.
Słowa uznania kieruję do władz miasta Tczewa oraz
wszystkich osób działających aktywnie na rzecz rozwoju
i promocji turystyki rowerowej. Udowodniliście Państwo, że
ciężką pracą, pasją oraz konsekwencją w działaniu można
z powodzeniem rozwijać nowe produkty turystyczne oraz
propagować rowery jako środek transportu. Tczew jest miastem, które aktywnie rozwija ten rodzaj turystyki i może poszczycić się ogromnym sukcesem w tym zakresie. Ministerstwo Sportu i Turystyki docenia Państwa pracę i wkład na
rzecz rozwoju infrastruktury rowerowej, znakowania oraz
promocji. (…) Tczew m.in. wspiera działania na rzecz realizacji jednego z istotnych postulatów dotyczących rozwoju
turystyki rowerowej, zawartego w dokumencie „Kierunki
rozwoju turystyki w Polsce do 2015 r.”.
Z całego serca gratuluję osiągnięć, pasji i zapału oraz
konsekwencji w dążeniu do celu. Życzę kolejnych sukcesów
w dalszej pracy, pozostając z nadzieją, że miasto zachowało
swoje walory kulturowe i turystyczne w trudnej sytuacji powodziowej naszego kraju.

II . Część druga:

7. Sprawozdanie z przebiegu Akcji Zima 2009/2010.
8. Informacja o stanie czystości i porządku na terenie miasta Tczewa.
9. Raport z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w mieście Tczewie w 2009 r.
10. Informacja z postępu prac nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
11.1 zmian w budżecie miasta Tczewa na 2010 r.,
11.2 trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
11.3 określenia zakresu i formy informacji o przebiegu
wykonania budżetu miasta Tczewa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji
o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego,
11.4 wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na świadczenie usług w zakresie utrzymania miejskich terenów zieleni w latach 2011-2013,
11.5 wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań
finansowych na świadczenie usług w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt
w Tczewie w latach 2011-2013,
11.6 określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania i udzielania ulg w spłatach należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
przypadających Gminie Miejskiej Tczew,
11.7 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia
programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży,
11.8 zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2010 r.,
11.9 uchylającej uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej placówki pod nazwą „Dom Przedsiębiorcy w Tczewie” działającej w CED w Tczewie i nadania statutu,
11.10 powołania jednostki budżetowej „Dom Przedsiębiorcy w Tczewie”,
11.11 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia
zasad gospodarowania nieruchomościami w zakresie nabycia, zbycia, obciążenia oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.
12. Zgłaszanie interpelacji i wniosków.
13. Wolne wnioski, oświadczenia.
Porządek sporządzono 2 czerwca 2010 r.

Panorama Miasta – Biuletyn Informacyjny Samorządu Miasta Tczewa
Rada Programowa: przewodniczący – Kazimierz Ickiewicz
członkowie – Zenon Drewa, Mirosław Pobłocki, Włodzimierz Mroczkowski,
Grażyna Antczak, Zyta Myszka, Ludwik Kiedrowski.
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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Świętowali samorządowcy i filateliści

ZNACZEK POCZTOWY NA 750-LECIE TCZEWA

Dzień 27 maja był w Tczewie nie
tylko świętem samorządu, był to
również wielki dzień dla filatelistów. Tego dnia, podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej po raz
pierwszy zaprezentowano znaczek
pocztowy wydany przez Pocztę
Polską z okazji 750-tej rocznicy nadania Tczewowi praw miejskich.
Filateliści mogli też zaopatrzyć się
w okolicznościową kopertę.
Wydanych zostało ponad 500 tys. egzemplarzy, które trafiły do wszystkich urzędów pocztowych w kraju. Znaczek w formacie 31,25 x 39,50 mm kosztuje 1,55 zł,
widnieje na nim najbardziej charakterystyczna budowla Tczewa – Most Tczewski i napis: 750-lecia miasta Tczewa.
– Dzięki znaczkowi o tczewskim
jubileuszu dowie się nie tylko cała
Polska, ale cały świat. Wraz z korespondencją znaczek może trafić do
Mozambiku czy Australii – powiedział
Tomasz Malczewski, członek Zarządu Poczty Polskiej S.A. podczas uroczystego odsłonięcia makiety znaczka.
Na uroczystości obecna była także Agnieszka Kłoda-Dębska, dyrektor ds.
marketingu Poczty Polskiej S.A.
Jak powiedzieli przedstawiciele
Poczty Polskiej, nie jest łatwo „umieścić” znaczek w planie emisyjnym poczty. Decyzję w tej sprawie podejmuje
Ministerstwo Infrastruktury. Na ten
rok zaplanowano emisję jedynie 41
znaczków pocztowych, w tym tylko 34
samodzielnych. Pierwotnie tczewski

Uroczyste odsłonięcie tczewskiego znaczka

znaczek nie trafił do planu emisyjnego.
Dopiero dzięki staraniom tczewskich
środowisk udało się zmienić tę decyzję. Prezydent Zenon Odya podziękował wszystkim, którzy przyczynili
się do wydania znaczka, a tym samym
do wspaniałej promocji Tczewa.
– Nie jest to pierwszy tczewski znaczek pocztowy – przypomniał Jerzy
Białas, przewodniczący Koła Filatelistycznego nr 5 w Tczewie. – Poprzedni
wydany został w 1961 roku. Ukazała
się wówczas seria „Historyczne miasta

Polskie”, która pierwotnie liczyła 18
znaczków, potem dodatkowo wydrukowano jeszcze dwa – poświęcone Tczewowi i Toruniowi. Tczewski znaczek
przedstawiał bitwę pod Rokitkami na
tle murów obronnych miasta. Nakład
wynosił wówczas ponad 5 mln egzemplarzy, ale wówczas ludzie pisali listy,
a nie jak dziś maile i sms-y.
W 2007 r., z okazji 150-lecia mostu tczewskiego wydano kartę pocztową z nadrukowanym znaczkiem.
M.M.
Mirosław Pobłocki
wiceprezydent Tczewa

Wkrótce węzeł, potem galeria handlowa

Ruszają przydworcowe inwestycje

30 lipca upływa termin zgłaszania ofert przetargowych na użytkowanie oraz wybudowanie galerii handlowej wraz z kinem, w sąsiedztwie
dworca PKP. Już wkrótce natomiast powinny się rozpocząć prace
przy budowie infrastruktury transportowego węzła integracyjnego
– inwestycji wspieranej przez Unię Europejską.
Przetarg na realizację węzła został już
rozstrzygnięty. Wybrano oferenta, a to
oznacza, że jeszcze w tym roku zostanie
zrealizowany pierwszy etap inwestycji
– część drogowo-parkingowa, od strony
cmentarza. Zakończenie całej inwestycji
planowane jest do końca marca 2012 r.
Na projekt pn. „Budowa infrastruktury transportowego węzła integracyjnego w Tczewie” miasto otrzymało ponad 15 mln zł dotacji w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego
na lata 2007-2013, Priorytet 4, Działanie 4.3. Wartość ogólna projektu wynosi ponad 36 mln zł.

Efektem inwestycji będzie całkowita zmiana wizerunku terenów
przydworcowych. Powstanie komunikacyjne centrum, które powiąże
ze sobą wszystkie rodzaje transportu – samochodowy, zbiorowy miejski
i pozamiejski oraz kolejowy. Powstanie ulica Nowa Kolejowa wraz z parkingiem naziemnym z 252 miejscami
postojowymi. W ciągu ul. Pomorskiej
i Nowej Kolejowej zbudowany zostanie
tunel, który przyczyni się do sprawniejszego niż dotychczas wykorzystania infrastruktury transportowej.
M.M.

Aktualności

– Przetarg na
użytkowanie
oraz wybudowa nie ga lerii
handlowej wraz
z kinem został
ogłoszony w lutym br. Na oferty
czekamy do 30 lipca. Tak długi termin
przeznaczony na przygotowanie oferty
wynika z faktu, że potencjalni inwestorzy muszą złożyć dwa dokumenty
– koncepcję architektoniczną wyglądu
obiektu oraz zagospodarowania wnętrza. Jednym z wymogów samorządu
miasta jest, aby w ramach inwestycji powstało kino na minimum 350
miejsc. Nie precyzowaliśmy, czy ma to
być jedna sala kinowa, czy więcej. Jak
do tej pory zainteresowanie przetargiem jest bardzo duże. Inwestycją interesują się poważne firmy, które mają
już doświadczenie w budowie galerii
handlowych. Pozwala to przypuszczać,
ze przetarg uda się rozstrzygnąć w terminie. Chcemy, aby roboty związane z
budową zintegrowanego węzła i galerii
toczyły się równolegle, m.in. ze względu na element wspólny obu inwestycji,
którym będzie parking podziemny.
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Majówka
z muzyką i żartem

Świ ę t owal i ś m y 20- l ec i e s am or z ądno ś c i

Jan Pietrzak był gwiazdą „Majówki
z muzyką i żartem”, która odbyła się
29 maja, z okazji jubileuszu 20-lecia
samorządności. Zanim na scenie pojawił się satyryk, mieszkańcy wysłuchali koncertów orkiestr dętych.
Jako pierwsza wystąpiła Orkiestra
Dęta ze Świecia pod batutą Zbigniewa
Jodłowskiego, po niej Harcerska Orkiestra Dęta z Tczewa pod batutą Magdaleny Kubickiej-Netka. Jan Pietrzak
zaprezentował swój program kabaretowo-muzyczny. Imprezę poprowadził
Ludwik Kiedrowski.
Organizatorami imprezy był
Urząd Miejski w Tczewie oraz Centrum Kultury i Sztuki.

Uroczystą mszą św. w intencji miasta zainaugurowano w Tczewie obchody 20-lecia samorządu terytorialnego. Jubileusz upamiętnia też
tablica odsłonięta w Kaplicy Pamięci w Kościele NMP Matki Kościoła
oraz dwa dęby posadzone przed świątynią – na Placu Papieskim. Po
południu w Centrum Kultury i Sztuki odbyła się uroczysta Sesja Rady
Miejskiej podsumowująca dokonania minionych pięciu kadencji.

Publikacja w 10. rocznicę śmierci

Wspomnienie
o Zdzisławie Jaśkowiaku

Wszystkim współautorom oraz tym,
którzy przyczynili się do wydania
książki podziękowała wdowa po
samorządowcu – Kazimiera Jaśkowiak

Zdzisława Jaśkowiaka, współtwórcę
tczewskiego samorządu, działacza
solidarnościowego z okresu stanu
wojennego, radnego, wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, Honorowego
Obywatela Miasta Tczewa wspominano podczas uroczystej sesji Rady
Miejskiej z okazji jubileuszu 20-lecia
samorządu. Przyczynkiem ku temu
była wydana właśnie książka poświęcona tczewianinowi.
Książka „Zdzisław Jaśkowiak
1949-2000. Świadectwo wiary
i miłości” wydana została pod redakcja
Jana Kulasa, Kazimierza Ickiewicza
i Adama Chyły. Ukazała się w 10-rocznicę śmierci samorządowca. Na publikację składają się kalendarium życia, zapis przeprowadzonych rozmów,
wspomnienia wielu przyjaciół i współpracowników Zdzisława Jaśkowiaka
oraz publikacje i wypowiedzi prasowe.
W pracy samorządowej był człowiekiem
kompromisu, łagodził spory, nie dolewał oliwy do ognia, a raczej starał się
szukać porozumienia, rozmowy. Nie bał
się jednak mówić wprost tego, co myślał
– wspomina na kartach książki Zenon
Odya, prezydent Tczewa.
Takich wspomnień, nadesłanych
przez przyjaciół i współpracowników
jest w publikacji około 50.
M.M.
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W kościele na Suchostrzygach zebrali
się przedstawiciele samorządów miasta Tczewa obecnej i poprzednich kadencji, mieszkańcy Tczewa. Po mszy
św. odsłonięto tablicę, na której widnieje napis: W roku jubileuszowym
750-lecia miasta Tczewa, w rocznicę
XX-lecia samorządności, kiedy po
upadku komunizmu po raz pierwszy
odbyły się demokratyczne wybory samorządowe w Polsce. Pomni tamtych
dni i lat minionych, wdzięczni Proboszczowi tej świątyni, Ks. Prałatowi
Stanisławowi Cieniewiczowi – mieszkańcy Grodu Sambora.
Po poświęceniu tablicy, uczestnicy
uroczystości przeszli do pomnika Jana
Pawła II. W jego sąsiedztwie posadzono dwa dęby upamiętniające jubileusz.
Po południu, w Centrum Kultury Sztuki
odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej. –
Spotykamy się 27 maja, dokładnie w 20.
rocznicę pierwszych demokratycznych
wyborów do samorządu terytorialnego
– przypomniał Włodzimierz Mroczkowski, przewodniczący Rady Miejskiej.
– Wcześniej, z formalnego punktu widzenia, istniała władza w terenie – byli prezydenci, naczelnicy miast. Były to jednak
terenowe organy władzy państwowej,
a nie samorząd z prawdziwego zdarzenia. W konstytucji PRL nie istniał termin: samorząd terytorialny, nie istniało też pojęcie mienia komunalnego.
O odpowiedzialności samorządów za
Polskę mówił Kazimierz Ickiewicz,
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej.
– Wiele spraw rozstrzyga się dziś nie
w kancelarii prezydenta, nie w parlamencie, ale w samorządzie – wojewódzkim, powiatowym. Również samorząd
gminny ma wiele do zrobienia. Odpowiada, bowiem za szkoły podstawowe
i gimnazjalne, ład przestrzenny, gminne drogi, ochronę zdrowia, komunalne

B Y ŁY

budownictwo mieszkaniowe, ośrodki
kultury, targowiska, porządek publiczny itp. Mieszkańcy gmin, powiatów,
miast, województw przejęci śledzeniem
tego, co dzieje się na scenie politycznej,
nie zawsze zdają sobie sprawę, jak wiele decyzji podejmowanych jest wcale
nie na wysokich szczeblach władzy, ale
na dole, właśnie w samorządach.
Kazimierz Ickiewicz zachęcał do
aktywnego brania udziału w życiu lokalnej społeczności, namawiał do brania udziału w wyborach. – Samorządy
są szkołą, w której można się wiele nauczyć, równocześnie są okazją, aby dać
się poznać środowisku, które następnie
będzie rzeczywiście miało, kogo wybrać,
czy to na ponowną kadencję, czy na jakiś
wyższy szczebel. Prawdziwe samorządy
pokazują, co to znaczy cieszyć się wolnością, w której wszyscy uczestniczą i wszyscy czerpią z tego pożytek. Wtedy też
powstaje autentyczna wspólnota mieszkańców. Zwykle czas nasz wypełnia praca zawodowa i życie rodzinne, ale trzeba
też znaleźć czas na pracę publiczną i to
wcale nie dla celów abstrakcyjnych, lecz
właśnie po to, aby uzdrowić życie rodzinne w lokalnej społeczności, aby dzieci
miały zapewnioną naukę i wychowanie
w szkole, aby ośrodki zdrowia były czynne i dostępne oraz by potrzebujący pracy,
mogli ją zdobyć. To wszystko pozostaje
w gestii samorządu. Dlatego nie wolno
nam zmarnować szansy, musimy zastanowić się – byle nie za późno – w jaki
sposób możemy zaznaczyć swój udział
w wyborach samorządowych. To będzie
wyraz, zarówno naszej dojrzałości jak
i patriotyzmu.
Sesja była okazją do przypomnienia
sobie najważniejszych osiągnięć minionych dwudziestu lat. Dzięki prezentacji multimedialnej przygotowanej
przez Jozefa Ziółkowskiego i Damiana Dunaja z CWRDW, można było

Prezydent Zenon Odya odsłania tablicę pamiątkową w Kaplicy Pamięci

Samorząd
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Kolejne kadencje samorządu wspominali:

L ATA

Ferdynand Motas, prezydent Tczewa
w latach 1990-1994

Na Placu Papieskim posadzono dąb upamiętniający jubileusz

porównać Tczew sprzed dwudziestu lat
z tym współczesnym. Przez minione 20
lat Tczew zmienił się nie do poznania.
Powstało wiele nowych obiektów, wiele
wyremontowano. 20 lat temu nie było
jeszcze np. Osiedla Bajkowego, Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
oczyszczalni ścieków kompleksu odkrytych basenów, przystani, wielu boisk
piłkarskich (ul. Ceglarska, ul. Elżbiety,
Orliki), Centrum Wystawienniczo-Regionalnego Dolnej Wisły. Amfiteatr był
zdewastowany, a bulwar nadwiślański
czy kanonka w niczym nie przypominały
terenu rekreacyjnego. W miejscu wiaduktu 800-lecia była kładka dla pieszych,
a siedziba Zakładu Komunikacji Miejskiej
znajdowała się tuż pod oknami oddziału
wewnętrznego szpitala. Tczew stał się
miejscem wielu ważnych przedsięwzięć
kulturalnych jak choćby festiwale ZDARZENIA, FAMILIA, IN MEMORIAM.
Ferdynad Motas, prezydent Tczewa
pierwszej kadencji (1990-1994) przypomniał trudne początki kształtowania się
tczewskiego samorządu. O dokonaniach
poszczególnych kadencji samorządu
Tczewa mówili kolejni przewodniczący
Rad Miejskich: Jan Kulas, Mirosław
Ostrowski, Kazimierz Smoliński,
Zenon Drewa i Włodzimierz Mroczkowski. – Niektórzy twierdzą, że to najbardziej niepokorna rada, a inni mówią
o nas jeszcze gorzej – powiedział o „swojej” radzie Włodzimierz Mroczkowski.
Ponieważ uczestniczyłem w pracy samorządu Tczewa przez całe dwadzieścia lat,
trudno mi być obiektywnym – powiedział
Zenon Odya, prezydent Tczewa od 16
lat. – Gdybym miał wspomnieć wszystkie
nazwiska osób, które pracowały na rzecz
lokalnego samorządu, byłoby ich bardzo
wiele. Niektórych nie ma już wśród nas.
Z całego serca chciałbym podziękować
szczególnie radnym pierwszej kadencji,
bo to oni „odwalili najcięższy kawał roboty”, to oni przetarli ścieżki samorządowe.
Dziękuję też członkom spoza rady, ponieważ swoją wiedzą, i doświadczeniem służyli naszemu miastu. Dziękuję miejskim

spółkom i służbom mundurowym, bo to
dzięki dobrej współpracy mogliśmy razem osiągać nasze cele. Przykładów nie
trzeba szukać daleko – wystarczy przypomnieć zagrożenie powodziowe, z którym niedawno się zmagaliśmy. Dziękuję
przedsiębiorcom, dzięki którym mogliśmy
szybciej złagodzić problem bezrobocia
w naszym mieście. Dziękuję urzędnikom,
pracownikom całej sfery samorządowej.
Dziękuję za współpracę wszystkim tym,
którzy przez te 20 lat angażowali się
w pracę na rzecz naszej lokalnej społeczności. Mimo trudnych chwil, więcej było
w nas zgody niż niezgody. Ten trud nie
poszedł na marne. Dzięki Wam ocena
tych 20 lat może być pozytywna.
Pod koniec sesji przyszedł czas na wręczenie odznaczeń. Złoty Krzyż Zasługi
przyznany przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego (podpisany 4 dni przed śmiercią prezydenta), otrzymał Ludwik Kiedrowski. Złote medale za długoletnią
służbę otrzymali pracownicy samorządowi:
Irena Gliniecka, Danuta Gorlikowska, Marian Kamiński, Elżbieta Kurowska-Wrycza, Mirosława Lewandowska, Stanisław Marciniak, Zofia
Masowa, Zyta Myszka, Alicja Radkiewicz, Magdalena Szutta, Kazimierz
Szymanowski, Elżbieta Tarnowska,
Urszula Wierycho, Krzysztof Witosiński, Olgierd Wojtuszkiewicz.
Srebrne medale otrzymały Danuta Morzuch-Bielawska i Jolanta Śliwińska.
Odznaczenia wręczał Michał Owczarczak,
zastępca wojewody pomorskiego.
Na zakończenie uroczystej sesji
samorządowcy podziękowali za pracę
Kazimierzowi Smolińskiemu, który
zrezygnował z mandatu radnego by objąć funkcję posła w miejsce Macieja Płażyńskiego, zmarłego w katastrofie pod
Smoleńskiem.
Uroczystość uświetnił występ chóru z
Zespołu Szkół Ekonomicznych. Młodzież
zaprezentowała utwory z nagranej przez
siebie płyty „Nie czekaj na życie” z muzyką do wierszy ks. Janusza St. Pasierba,
patrona szkoły.
M.M.

Samorząd

Jan Kulas, przewodniczący RM 1990-1991,
do 1994 r. funkcję tę pełnił Zenon Odya

Mirosław Ostrowski,
przewodniczący RM 1994-1998

Kazimierz Smoliński,
przewodniczący RM 1998-2002

Zenon Drewa, przewodniczący RM
2002-2006

Włodzimierz Mroczkowski,
przewodniczący RM 2006-2010
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Za sukcesy i promocję miasta

SAMORZĄD GR ATULUJE SPORTOWCOM

Piłkarki ręczne Sambora Tczew
oraz Sebastian Wenta zostali zaproszeni na majową sesję Rady Miejskiej. Prezydent Zenon Odya oraz
przewodniczący Rady Miejskiej
Włodzimierz Mroczkowski przekazali im gratulacje za wspaniałe wyniki sportowe i promocję Tczewa.
Tczewskie szczypiornistki wywalczyły awans do ekstraklasy. To pierwszy
tak wielki sukces w historii tczewskich
sportów zespołowych. – Dziękuję paniom za bardzo dobry występ – powiedział prezydent Zenon Odya. – To
wspaniały prezent na jubileusz 750-lecia miasta Tczewa.
Nie wszystkie zawodniczki mogły
pojawić się na sesji, jednak dla wszystkich przygotowane zostały podziękowania i upominki. W skład zwycięskiej
drużyny wchodzą: Urszula Czarnecka, Magda Krajewska, Monika
Kudła, Karolina Kula, Paulina
Malinowska, Izabela Marcińska,
Małgorzata Narloch, Katarzyna
Piotrowska, Alicja Rostankowska, Justyna Szlija, Katarzyna
Szlija, Małgorzata Szlija, Marta
Tomczyk, Magdalena Urbańska,
Mirosława Wałdowska, Natalia
Wiącek, Justyna Wiśniewska,
Justyna Zagrodzka, Monika Zielińska. Podziękowania i gratulacje
skierowane zostały także do trenerów:
Roberta Karnowskiego i Eugeniusza Kwiatkowskiego oraz prezesa
klubu Eugeniusza Markowicza.
Prezes, w imieniu całego zespołu
podziękował samorządowi miasta za
słowa uznania i wspieranie drużyny.
Podkreślił, że dzięki grze tczewskiego

Samorządowcy pogratulowali sukcesów piłkarkom ręcznym i

zespołu w ekstraklasie, nazwa naszego
miasta wymieniana będzie wielokrotnie w środkach masowego przekazu.
Zespół należy jednak wzmocnić, czeka
go restrukturyzacja.
Gratulacje i wyrazy uznania od samorządu miasta otrzymał również Sebastian Wenta, który po koniec maja
zdobył brązowy medal w Mistrzostwach
Świata Highland Games. Zawody odbywały się w miejscowości Victoria
w Kanadzie. S. Wenta jest trzykrotnym
mistrzem świata Highlander i jako jedyny tczewianin został wpisany do Księgi
Rekordów Guinnesa.
– Nigdy nie wstydziłem się naszego
miasta, zawsze podkreślałem, że po-

… strongmanowi Sebastianowi Wencie

chodzę z Tczewa i jestem z tego dumny
– powiedział S.Wenta.
M.M.

Radni postulują

Zero tolerancji dla właścicieli niesprzątających po swoich psach
Sprawa psich nieczystości zdominowała podczas majowej sesji dyskusję wokół porządku i bezpieczeństwa w Tczewie. Zdaniem radnych, obowiązki właścicieli czworonogów powinny być bezwzględnie
egzekwowane, padło nawet stwierdzenie „zero tolerancji”. Właściciele, którzy nie sprzątają po swoich pupilach powinni być karani nie
upomnieniami, ale mandatami sięgającymi nawet 500 zł.
W 2009 r. Straż Miejska podjęła ponad
6,5 tys. interwencji dotyczących różnych
kategorii wykroczeń, z czego 107 zakończyło się nałożeniem mandatów na
właścicieli psów. Radna Bożena Chylicka uznała, że to zdecydowanie za
mało. – Niesprzątanie po psach to zjawisko nagminne – stwierdziła radna. – Ja
sama na mojej ulicy obserwuję codziennie przynajmniej kilkanaście takich sytuacji. Walczymy z tym zjawiskiem już
drugą kadencję, a efekty są mierne.
Zdaniem radnych, wysiłki strażników
miejskich powinni wesprzeć mieszkańcy
– przede wszystkim zwracając uwagę na
naganne zachowania właścicieli psów,
a jeśli to nie pomoże, fotografując takie
zjawiska telefonem komórkowym i informując o nich straż. Zdaniem radnej,
osoby niesprzątające po swoich psach powinny być bezwzględnie karane , bo tyl-
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ko nieuchronność kary może skutecznie
poprawić porządek w naszym mieście.
– To nie wstyd sprzątać po swoim
psie, wstydem jest tego nie robić – dodał radny Tomasz Jezierski. – Sam
mam psa i zawsze po nim sprzątam.
Wystarczy wziąć worek i wyrzucić nieczystości do kosza. Jeśli każdy by tak postępował, nie musielibyśmy na każdym
kroku uważać, aby nie wdepnąć w psie
odchody. Nakładajmy mandaty nie 50złotowe, ale dziesięciokrotnie wyższe.
Gwarantuję, że wówczas Tczew stanie
się czystym miastem.
Jak zaznaczył Krzysztof Korda,
przewodniczący Komisji Polityki Społecznej, to, że tyle czasu i uwagi Rada
Miejska poświęca problemowi psich nieczystości nie oznacza nagonki na właścicieli czworonogów. Piętnowani powinni
być jedynie ci, którzy nie wypełniają

Samorząd

Radni domagają się bezwzględnego
egzekwowania obowiązków od
właścicieli psów

swoich obowiązków. Jak zapowiedział
radny Krzysztof Korda, Komisja Polityki Społecznej będzie wnioskowała o to,
by Straż Miejsca co miesiąc przygotowywała informację o tym, ile mandatów
i pouczeń nakłada na właścicieli psów
niesprzatających po swoich pupilach.
Podsumowując działania Straży
Miejskiej za 2009 rok, radni wyrazili
uznanie dla pracy funkcjonariuszy.
Stwierdzili, że swoimi działaniami wypracowali sobie szacunek i dobrą markę
w naszym mieście.
M.M.

www.bip.tczew.pl
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Rywalizowali niepełnosprawni

HISTORYCZNE ZMAGANIA

Siedem drużyn przystąpiło do
Turnieju Sportowego Historyczne zmagania” zorganizowanego przez Środowiskowy Dom
Samopomocy w Tczewie. Było
dużo śmiechu, zabawy, a co najważniejsze – wszyscy mogli poczuć się zwycięzcami. W turnieju nie chodziło bowiem o wynik,
ale o pokonanie własnych słabości i ułomności.
Turniej odbył się na boisku Gimnazjum nr 3. – Do imprezy zaprosiliśmy
domy pomocy społecznej i ośrodki
wsparcia z Tczewa i okolic – powiedziała Gabriela Brządkowska,
kierownik Środowiskowego Domu
Samopomocy przy ul. Nowowiejskiej
w Tczewie. – Podobnie jak organizowany niedawno Przegląd Twórczości
Teatralnej „Życie to teatr”, również
tę imprezę zorganizowaliśmy, aby
uczcić jubileusz 750-lecia miasta
Tczewa.
Każda z siedmiu drużyn liczyła
po 5 zawodników, a rywalizacja była
prawie olimpijska. Rozpoczęła się
od parady dookoła boiska, w której
wzięli udział zawodnicy, kibice, goście, zespół Butterfly z Gimnazjum
nr 3 i…wszyscy, którzy mieli na to
ochotę. Strongman Sebastian Wenta, honorowy patron imprezy, zapalił
znicz olimpijski, po czym wszyscy za-

Samborowy bieg wzbudził wiele emocji

wodnicy złożyli przysięgę olimpijską.
– Pamiętajcie, prawdziwy sportowiec
zawsze walczy do końca – powiedział
Sebastian Wenta, zagrzewając do
sportowej rywalizacji.
Konkurencje nawiązywały do historycznego charakteru imprezy – był
więc m.in. Samborowy bieg (w workach), rzut Mechtyldy, wykop ciżemką, przeciąganie liny Świętopełka.
O historyczny klimat zadbało Bractwo Rycerskie KERIN.

Gimnazjum Katolickie
świętowało 10 -lecie
Publiczne Katolickie Gimnazjum przy parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Tczewie obchodziło 10-lecie istnienia. Z tej
okazji 8 czerwca w farze odbyła
się uroczysta msza św., a po niej
uroczystość w Centrum Kultury
i Sztuki. Była to okazja do zaprezentowania dorobku szkoły,
nie zabrakło życzeń, gratulacji
i prezentów.
27 maja 2000 r. biskup pelpliński
wydał dekret powołujący drugą
w Tczewie szkołę katolicką (Liceum
Katolickie powstało rok wcześniej).
Deklaracja powołania nowej szkoły
wyszła od samorządu miasta Tczewa, który wydał zgodę na założenie szkoły publicznej. Szkoła jest
placówka publiczną, jej organem
założycielskim i prowadzącym jest
Biskup Diecezjalny Pelpliński. Nadzór pedagogiczny pełni Kuratorium
Oświaty w Gdańsku, a działalność
gimnazjum jest finansowana przez
samorząd miasta Tczewa.
W ciągu 10 minionych lat budynek gimnazjalny przy ul. Wodnej 8
wielokrotnie przechodził remonty i adaptacje. Zagospodarowano

W imieniu samorządu miasta Tczewa
gratulacje na ręce dyrektora placówki ks.
Krzysztofa Niemczyka złożyli (od lewej)
Włodzimierz Mroczkowski, przewodniczący
Rady Miejskiej, wiceprezydent Tczewa
Mirosław Pobłocki oraz Krzysztof
Szlagowski, naczelnik Wydz. Oświaty,
Kultury i Sportu (niewidoczny na zdjęciu)

też teren wokół szkoły. Powstały
nowe specjalistyczne pracownie
przedmiotowe, komputerowe, wielofunkcyjne boisko. Od 8 czerwca
2004 r. szkoła nosi imię Świętej
Jadwigi Królowej.
Placówka skupia obecnie 250
uczniów.

Społeczeństwo

Nad prawidłowym przebiegiem
zawodów czuwali Józef Bejgrowicz, mistrz świata, Europy i Polski w trójboju siłowym, Henryk
Meyer, piłkarz, działacz i trener
Klubu Wisła Tczew.
W rywalizacji brali udział: DPS
Rokocin, DPS Damaszka, ŚDS Narkowy, DPS Rudno, ŚDS dla Dzieci
i Dorosłych przy Stowarzyszeniu
na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego,
ŚDS Tczew.

Miłośnicy Tczewa
wyróżnieni
Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej otrzymało
dyplom Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z okazji
jubileuszu 40lecia działalności – za szczególne zasługi
w upowszechnianiu kultury.
Dyplom wręczony został 29 maja
podczas III Walnego Zgromadzenia
Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP
w Warszawie, gdzie delegatem TMZT
był Stefan Mrozek.
Przedstawiciele stowarzyszeń – jubilatów oraz grupa regionalistów z całego
kraju otrzymali wyróżnienia przyznane
na wniosek Rady Krajowej przez Ministra Kultury. Zgromadzenie udzieliło
ustępującej Radzie Krajowej absolutorium oraz powołało władze na nową
kadencję – do roku 2014. Zgromadzenie
przyjęło uchwałę określającą główne
kierunki prac Ruchu na najbliższe lata,
zapowiedziano między innymi złożenie
memoriału do Ministra Gospodarki
wskazującego na kulturę jako czynnik
współdecydujący o rozwoju kraju.
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10,6 mln z unijnych funduszy

Ponad 10 mln zł unijnego dofinansowania otrzyma Tczew na realizację zadań związanych z rewitalizacją zdegradowanego obszaru Starego Miasta. Taką decyzję podjął
Zarząd Województwa Pomorskiego. Realizacja projektu potrwa do 2013 r.
– Całkowity koszt projektu pn. „Rewitalizacja strefy A obszaru zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie” to
21 593 234,57 zł, z czego nieco ponad
15 mln zł to koszty kwalifikowane, czyli takie które mogą być dofinansowane
z funduszy unijnych – tłumaczy Danuta Morzuch-Bielawska, naczelnik Wydz. Planowania Przestrzennego
UM. – Zarząd Województwa Pomorskiego zdecydował pokryć z unijnej
kasy 70 proc. tych kosztów. Tczew
otrzyma więc 10,6 mln zł. Pozostałe
6,4 mln zł to tzw. koszty niekwalifikowane. Zostaną one poniesione przez
miasto i przeznaczone na remonty budynków na Starym Mieście.
Tczewski projekt będzie dofinansowany z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Pomorskiego na lata
2007-13 (Oś Priorytetowa 3 Funkcje
miejskie i metropolitalne Działanie 3.2
Wzrost atrakcyjności przestrzeni miejskiej Poddziałanie 3.2.1 Kompleksowe
przedsięwzięcia rewitalizacyjne).
O wsparcie unijne w tej kategorii mogło starać się osiem miast naszego województwa. Dotację przyznano tylko trzem,

oprócz Tczewa także Lęborkowi i Wejherowu. W rezerwie jest projekt Rumi.
Zarząd Województwa Pomorskiego
wybrał tczewski projekt kierując się
opinią Grupy Strategicznej ds. wzrostu
atrakcyjności przestrzeni miejskiej, która
rekomendowała projekt jako priorytetowy. W uzasadnieniu stwierdzono m.in.,
że szeroki zakres rzeczowy i kompleksowe
działania społeczne realizowane w ramach projektu przez beneficjenta i partnerów projektu dają możliwość skutecznego
rozwiązywania wskazanych problemów.
W przedsięwzięciu biorą udział inne podmioty – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Koło Polskiego Stowarzyszenia
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Komenda Powiatowa Policji, Straż
Miejska, Zakład Usług Komunalnych, Zakład Gospodarki Komunalnym Zasobem
Mieszkaniowym, Akademia Stuk Pięknych w Gdańsku, Politechnika Gdańska,
Centrum Wystawienniczo-Regionalne
Dolnej Wisły w Tczewie. Zwrócono uwagę
na to, że projekt rewitalizacyjny jest powiązany z realizowanymi inwestycjami,
jak utworzenie CWRDW, „Infrastruktura
turystyczna drogi wodnej Berlin – Kaliningrad – Kłajpeda w Tczewie i Kłajpedzie”, oraz Dom Przedsiębiorcy w Tczewie

(w trakcie realizacji). Inwestycje te stanowią następujące po sobie etapy określonego programu działania. Podkreślono, że
projekt wynika z inicjatywy mieszkańców,
a także wykorzystuje wyniki konsultacji
społecznych, a społeczność lokalna jest zaangażowana w jego realizację.
– Przygotowanie projektu trwało około 2 lata – mówi Danuta Morzuch-Bielawska. – W pracy nad nim brało udział
kilka wydziałów Urzędu Miejskiego. Była
to trudna praca, cieszę się, że przyniosła
efekty. Przed nami kolejne ogromne wyzwanie – realizacja projektu.
Miasto, nie czekając na decyzję o dofinansowanie, rozpoczęło inwestycję. Właśnie zakończył się pierwszy etap budowy
Drogi Widokowej, która połączyła Stare
Miasto z brzegiem Wisły.
M.M.

Święto ulicy

SPOSÓB NA INTEGRACJĘ MIESZKAŃCÓW STARÓWKI
Już po raz drugi mieszkańcy Starego Miasta obchodzili Święto Ulicy.
Impreza odbyła się w niecce, czyli
dawnej fosie, przy ul. Łaziennej.
Uczestniczyło w niej wielu tczewian, nie tylko mieszkańców Starego Miasta. Organizatorzy zadbali
o mnóstwo atrakcji, wspaniale bawiły się dzieci i dorośli.
Celem imprezy była integracja mieszkańców poprzez wspólną zabawę i odkrycie potencjału „przestrzeni bliskiej”,
czyli otoczenia miejsca zamieszkania.
Święto rozpoczęło się od miejskich podchodów, a po nich w niecce rozpoczął
się festyn. Nie zabrakło występów artystycznych w wykonaniu przedszkolaków, uczniów tczewskich szkół, a także seniorów – zaprezentował się m.in.
zespół Wiecznie Młodzi.
Na dzieci czekało mnóstwo gier,
zabaw, konkursy, warsztaty artystyczne, trampolina. Można było kupić artystyczne prace podopiecznych MOPS
i ośrodków wsparcia. Na zgłodniałych
czekał poczęstunek. Była też okazja, aby
bezpłatnie pojeździć rikszą. Dzięki czarnoksiężnikowi Stanisławowi Olszewskiemu, można było poznać swoją przyszłość. Wielu młodych ludzi skorzystało
z oferty policji i oznakowało rowery.

8

Występ uczniów Szkoły Podstawowej nr 5

Opracowanie programu i organizację obchodów powierzono mieszkańcom
Starego Miasta w Tczewie. Święto ulicy
zostało wpisane do obchodów Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym oraz włączone
do kampanii Czerwca Aktywnych Spo-

Rewitalizacja

łeczności. Jest działaniem społecznym
realizowanym przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Tczewie w ramach
rewitalizacji obszaru zdegradowanego
Starego Miasta w Tczewie. Patronat
honorowy nad obchodami przyjął Prezydent Miasta.

Znak Drogi Widokowej
wmurowany w płyty
chodnikowe

MAMY DOFINANSOWANIE NA REWITALIZACJĘ

www.bip.tczew.pl

www. tczew.pl

Miejsce spacerów i wypoczynku

DROGĄ WIDOKOWĄ NAD WISŁĘ

Zakończył się pierwszy etap
budowy Drogi Widokowej,
która połączyła Stare Miasto
z brzegiem Wisły. Mieszkańcy
Tczewa zyskali miejsce spacerów i wypoczynku. To jednak
d op i e r o p ocz ą t ek z mi a n n a
Starym Mieście.
Droga Widokowa jest jedną
z t r ze c h t r a s plan ow an y c h n a
starówce. Do 2013 r. ma powstać
jeszcze Droga Spacerowa i Szlak
Forteczny. Inwestycje mają nie
tylko poprawić wizerunek Starego Miasta, uczynić z niego rzeczywiste centrum Tczewa, ale też
pobudzić aktywność mieszkańców, inicjatywy kulturalne, gospodarcze, społeczne.
Droga Widokowa wiedzie
z ul. Jarosława Dąbrowskiego (od
skrzyżowania z ul. Kościuszki),
Krótką, pl. Hallera, ul. Podgórną
aż do Wisły. Prace rozpoczęły się
jesienią ubiegłego roku. Wymieniona została część nawierzchni
ul. Krótkiej, pl. Hallera, ul. Podgórnej. Pewne fragmenty starej
na wie r zc hni mu siał y pozosta ć
ze względu na wymogi konserwatorskie. Na całym szlaku wymieniono również oświetlenie,
ustawiono nowe kosze na śmieci,
kwietniki. W chodniki wmontowane zostały znaki identyfikujące Drogę Widokową. Kolejne
szlaki również będą miały własne oznakowanie.
– Najciekawszym elementem
Drogi Widokowej jest zagospodarowanie odcinka od ul. Zamkowej do Wisły – mówi Danuta
Morzuch-Bielawska, naczelnik
Wydz. Planowania Przestrzennego. – Powstał tam skwer, wypo-

sażony w elementy małej architektury. W centralnym miejscu
skweru znajduje się zbiornik
wodny, w głębi, od strony Wisły
powstał punkt widokowy. Teren,
gdzie realizowana była inwestycja, był objęty nadzorem archeologicznym. Nie odkryto jednak
żadnych fragmentów murów
obronnych, dlatego by zaznaczyć domniemany ich przebieg,
na rzucie prawdopodobnej baszty zlokalizowany został zbiornik
wodny.
II etap Drogi Widokowej realizowany będzie w 2011 r. Na
rozwidleniu ul. Krótkiej i Mickiewicza powstanie skwer z różami.
W ul. Jarosława Dąbrowskiego
wymieniona zostanie posadzka i zaznaczone miejsce, gdzie
w średniowieczu znajdował się
most zwodzony. Na placu Hallera, istniejącą fontannę zastąpi
nowa – grająca.
M.M.

Rewitalizacja

Danuta Morzuch-Bielawska
Naczelnik Wydz. Planowania
Przestrzennego:
– Dzięki zrealizowaniu Drogi Widokowej miasto otrzymało nową, ogólnodostępną przestrzeń. Udało się
w atrakcyjny sposób połączyć dawny
rynek z nabrzeżem. Jest to element
jednego ze strategicznych celów samorządu miasta – powrotu Tczewa
nad Wisłę. Realizując projekt samorząd wyszedł naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. Rozwiązanie to
było długo analizowane, realizację
poprzedziły konsultacje i spotkania
z mieszkańcami. Taka inwestycja
w przestrzeń publiczną daje miastu
spore korzyści, jest tzw., dźwignią inwestycyjną. Efektem jest m.in. podniesienie wartości nieruchomości na
tym terenie, czego następstwem jest
obserwowany już w tej chwili ruch
w sferze gospodarczej, szczególnie
w budownictwie. Do samorządu należał pierwszy krok, ale rewitalizacja to zdanie nie tylko dla urzędników, ale także dla przedsiębiorców,
organizacji pozarządowych, prywatnych mieszkańców.
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Uniwersytet Trzeciego Wieku

Wisła przekroczyła 1040 cm

JUŻ WAK ACJE WYGRALIŚMY BITWĘ O TCZEW

Tczewski Uniwersytet Trzeciego
Wieku zakończył rok akademicki. Uniwersytet działa od pięciu
lat i cieszy się coraz większą popularnością. Na początku działalności w zajęciach uczestniczyło około 30 seniorów, dzisiaj ich
liczba przekracza 100.
Chociaż po pięciu latach, zwykle studenci opuszczają mury uczelni, tczewscy seniorzy nie zamierzają żegnać się
ze swoim uniwersytetem, tym bardziej
że zajęcia są coraz bardziej atrakcyjne.
Seniorzy uczestniczą w wykładach dotyczących m.in. zdrowia, regionu, historii swojego miasta, współczesnych
problemów Tczewa. Atrakcją są też
wycieczki, w tym roku zorganizowano
wyprawę po Mierzei Wiślanej, seniorzy
odwiedzili m.in. muzeum w Sztutowie,
Krynicę Morska, Stegnę. Powodzeniem
cieszą się warsztaty artystyczne – malarstwo na szkle, na folii, rękodzieło.
Aby wzbogacić swoja ofertę, Uniwersytet III Wieku współpracuje m.in.
z Forum Inicjatyw Społecznych (Bank
Czasu), Centrum Wystawienniczo-Regionalnym Dolnej Wisły, Centrum Edukacji Dorosłych, Fundacją dla Tczewa.
Zakończenie roku akademickiego było okazją do podziękowania tym
wszystkim, którzy wspierają działalność tczewskiego uniwersytetu.
Uroczystość uświetnił występ chóru
z Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Tczewie (na zdjęciu).
Inauguracja kolejnego roku akademickiego odbędzie się 4 października.
M.M.

OGŁOSZENIE
Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro)
został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Jedności Narodu, przeznaczonej do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej, obr. 6, KW 17959,
oznaczonej działką nr 201/47 o pow.
380 m2 w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej na rzecz właścicieli.
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Rękaw przeciwpowodziowy pomógł uchronić bulwar przed zalaniem

Tak wysokiej wody nie pamiętają najstarsi tczewianie. 25 maja poziom Wisły w Tczewie sięgnął 1041 cm. Stan alarmowy dla Tczewa to
820 cm. Walka z falą powodziową trwała w Tczewie dzień i noc. Tylko dzięki ułożeniu rękawa przeciwpowodziowego udało się uratować przed zalaniem Bulwar Nadwiślański i ulice Zamkowa i Samborówny. Ta bitwa, dzięki pracy setek ludzi – strażaków, pracowników
ZUK, strażników miejskich, została wygrana.
Tak wysokiego stanu wody w Wiśle
nie było od 166 lat – twierdzi Marcjusz
Fornalik, dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Tczewie.
Mimo ogromnego niebezpieczeństwa, Tczew udało się uratować przed
zalaniem. Przyczynił się do tego plastikowy rękaw wypełniony wodą, ułożony wzdłuż brzegu Wisły – od ulicy
Nadbrzeżnej do Mostu Tczewskiego,
w niektórych miejscach podwójnie,
w innych nawet potrójnie. – Pozwoliło to
„podnieść” brzeg Wisły o przynajmniej
40-50 cm – tłumaczy Jerzy Laskowski, naczelnik Wydziału Zarządzania
Kryzysowego UM. – Ważące kilka ton
rękawy z wodą szczelnie przylgnęły do
podłoża stanowiąc skuteczną zaporę.
Dodatkowo wzmocniono je workami
z piaskiem. O tczewskim rękawie mówiła cała Polska. To innowacyjne rozwiązanie zastosowano po raz pierwszy
w naszym województwie. Gdyby nie
rękaw, zalany zostałby Bulwar Nadwiślański, niebezpieczeństwo groziło
też m.in. mieszkańcom ulic Zamkowej,
Samborówny, Nad Wisłą. Mieszkańcy
tych ulic obłożyli swoje domy workami
z piaskiem. Na szczęście te zabezpieczenia nie były konieczne. Straty ponieśli natomiast właściciele niektórych ogródków
działkowych położonych nad Wisłą.
Gdy przez Tczew przechodziła fala
kulminacyjna, zamknięte zostały ulice
dojazdowe do Wisły. Mimo tego oraz
taśm zabezpieczających, setki mieszkańców m.in. z Mostu Tczewskiego,
obserwowało rzekę. Do bitwy o Tczew

Wokół nas

włączyły się setki ludzi – strażacy, pracownicy Zakładu Usług Komunalnych,
wojsko, strażnicy miejscy, policja i dziesiątki wolontariuszy, m.in. z Fundacji
Pokolenia, Lokalnego Centrum Wolontariatu w Tczewie. Pomoc tych ostatnich
przydała się przede wszystkim przy przygotowywaniu worków z piaskiem.
Wszystko skończyło się dobrze,
ale władze miasta brały pod uwagę
również pesymistyczny scenariusz.
Na wypadek konieczności ewakuacji,
do przyjęcia mieszkańców przygotowywane były szkoły. Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej zgromadził 3 tony
zapuszkowanej żywności oraz 1000 litrów wody pitnej.
Tczew w walce z powodzią nie był
pozostawiony sam sobie. Do prezydenta Tczewa nadeszły propozycje pomocy z innych miast. Pomoc zaproponował m.in. Jacek Karnowski, prezydent
Sopotu oraz szef aresztu ze Starogardu
Gdańskiego, który, w razie potrzeby,
zadeklarował przekazanie więźniów
do pracy przy umacnianiu wałów.
Gdy wydawało się, ze zagrożenie
powodziowej już za nami, 12 czerwca
nadeszła kolejna fala kulminacyjna.
Tego dnia na bulwarze pojawił się premier Donald Tusk.
Druga fala na szczęście była niższa
– sięgnęła 986 cm. Służby obawiały się
jednak o stan o mocno już nasiąkniętych wałów przeciwpowodziowych. Na
szczęście i tę próbę sił z naturą Tczew
przeszedł zwycięsko.
M.M.

www.bip.tczew.pl

www. tczew.pl

PODZIĘKOWANIE
Pod koniec maja wiele regionów Polski dotknęły tragiczne skutki powodzi. Miastem zagrożonym falą powodziową był również Tczew. Podtopienia groziły położonym nad Wisłą domom
mieszkalnym, odnowionemu niedawno Bulwarowi Nadwiślańskiemu, przystani.
Dzięki ogromnej, trwającej dzień i noc, pracy i zaangażowaniu wielu ludzi – przede wszystkim strażaków – z Tczewa, Słupska, Gdyni i Gdańska, pracowników Zakładu Usług Komunalnych, Straży Miejskiej, wojska, policji, Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji, a także wielu
osób prywatnych, wolontariuszy, młodzieży, udało się stoczyć zwycięską walkę z żywiołem.
Dziękuję wszystkim ludziom uczestniczącym we wszelkich formach działania w ramach
akcji powodziowej – tym, którzy za pomocą rękawa przeciwpowodziowego chronili brzeg Wisły, przygotowywali i układali worki z piaskiem, dniem i nocą monitorowali stan wałów przeciwpowodziowych, przygotowywali ewakuację (która na szczęście nie była konieczna), a także
tym, którzy zadbali, aby ratownikom nie zabrakło ciepłego posiłku i herbaty. Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zażegnania niebezpieczeństwa, w obliczu
którego stanęło nasze miasto.
Szczególnie zaś dziękuję za to, że w chwili zagrożenia okazaliśmy się społeczeństwem solidarnym i gotowym do wspólnego działania.

ZENON ODYA
PREZYDENT TCZEWA

W okolicach przystani woda znalazła się powyżej poziomu
chodnika

Mieszkańcy budynków położonych w sąsiedztwie bulwaru
zabezpieczali swoje domy przed zalaniem

Kto żyw pomagał przygotowywać worki z piaskiem

Workami z piaskiem uszczelniano rękaw przeciwpowodziowy

Wokół nas
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KRÓTKO
Bajkowy świat

Przez dwa tygodnie czerwca na najmłodszych tczewian, którzy odwiedzili
Centrum Wystawienniczo-Regionalne
Dolnej Wisły czekały wielkie emocje.
„Bajkowy Świat” to wystawa przygotowana specjalnie dla nich. Aby się
tam dostać i spotkać bohaterów ulubionych bajek, dzieci musiały przekroczyć zwodzony most i przejść przez
wrota zaklętego zamku.
Na wystawie zgromadzono lalki
z teatru „Miniatura” z Gdańska oraz
prace malarskie autorstwa Dariusza
Wałaszewskiego. Wystawa otwarta
została 1 czerwca. Tego dnia odwiedziły ją dzieci z tczewskich przedszkoli
i szkół podstawowych. Na wystawę
przybył też Zenon Odya, prezydent
Tczewa (na zdjęciu) oraz starosta
tczewski Witold Sosnowski. Obaj samorządowcy złożyli życzenia najmłodszym obywatelom naszego miasta.
Angielski dla najmłodszych

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Tczewie przy współpracy z nauczycielami zorganizował Turniej Wiedzy
z Języka Angielskiego pt. „GO AND
KNOW” dla uczniów klas I-II szkół
podstawowych. Celem turnieju było zachęcenie uczniów do rozwijania umiejętności językowych oraz poszerzenie
zasobów wiedzy z języka angielskiego.
Każdą szkołę reprezentowały 4-osobowe drużyny. Turniej składał się z 9
zadań o różnych poziomach trudności,
odpowiadających zagadnieniom programowym w klasach I-II, które przeplatane były wspólnym śpiewaniem
poznanych piosenek angielskich.
Uczniowie bardzo dobrze się bawili
i zaprezentowali wysoki poziom wiedzy
w zakresie języka angielskiego.
Organizatorzy dziękują sponsorowi, Jakubowi Bąkowi z Wydawnictwa MACMILLAN, który ufundował
nagrody dla uczestników Turnieju.
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Tczew pełen harcerzy

Zakończył się XXVI Rajd Rodło

Uczestnicy Rajdu Rodło

W przedostatni weekend maja w Tczewie zaroiło się od harcerzy.
Powodem było zakończenie w naszym mieście XXVI Rajdu Rodło.
Rajd ten to harcerskie przedsięwzięcie Gdańskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego organizowane od 1984 roku, a tczewscy
harcerze uczcili w ten sposób jubileusz 750-lecie miasta Tczewa.
W niedzielę 23 maja w amfiteatrze w Parku Miejskim odbyła się
harcerska msza polowa z udziałem władz miasta, po której 721
harcerzy przemaszerowało na plac
Hallera. Tam nastąpiło uroczyste
podsumowanie zmagań na trasach
oraz wręczenie pucharów i nagród
dla najlepszych patroli.
Harcerze z Komendy Hufca
Tczew zajęli pierwsze miejsce na
trasie zlotowej. Puchar oraz nagrodę wręczył Komendant Chorągwi Gdańskiej harcmistrz Bogdan
Mierzejewski. Zwycięska drużyna
będzie reprezentowała tczewskich
harcerzy na Jubileuszowym Zlocie
Harcerstwa Polskiego w Krakowie,
który odbędzie się w sierpniu. Upamiętnia on 100 rocznicę powstania
harcerstwa na ziemiach polskich.
Sejmik Województwa Pomorskiego pragnąc uhonorować ta rocznicę
ustanowił rok 2010 Rokiem Harcerstwa na Pomorzu.
Na apelu również zostało podpisane porozumienie dotyczące
współpracy pomiędzy Ministrem
Edukacji Narodowej i Związkiem
Harcerstwa Polskiego. Podpisały je
Katarzyna Hall, minister resortu
edukacji i harcmistrz Małgorzata
Sinica, naczelniczka ZHP.
W porozumieniu Związek
Harcerstwa Polskiego zadeklarował m.in.: gotowość włączania się
w doskonalenie nauczycieli i kadry
pedagogicznej, możliwość prowadzenia przez podstawowe jednostki harcerskie zajęć opiekuńczych

Młodzież

i wychowawczych, uwzględniających potrzeby i zainteresowania
uczniów, udział instruktorów harcerskich, aktywnych na terenie
szkoły, w posiedzeniach rady pedagogicznej poświęconych problemom
wychowawczym, współpracę z kuratorami oświaty oraz dyrektorami
szkół i placówek oświatowych.
Minister Edukacji Narodowej
zadeklarowała m.in. współpracę
przy promowaniu dobrych praktyk
harcerskich, dotyczących działalności wychowawczej i kształcenia
kadry harcerskich wychowawców,
zachęcanie do tworzenia środowisk
harcerskich w szkołach i placówkach oświatowych, konsultowanie
z ZHP projektów aktów prawnych
z zakresu oświaty i wychowania
dzieci i młodzieży.
AGNIESZKA NISKOWSKA
Sekretarz Komendy Hufca ZHP
w Tczewie

Podpisanie porozumienia między MEN
i ZHP

www.bip.tczew.pl
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Festiwal FAMILIA

Puchar Przechodni pojechał do
Starogardu, Grand Prix – do Słowacji
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
Nagrody regulaminowe:
Nagroda III regulaminowa dla:
zespołu rodziny Sachoń z Lidy
Nagroda II regulaminowa dla:
zespołu Familia Bauman
z Aizkraukle
Nagroda I regulaminowa dla:
zespołu Akord z Gostyni
Śląskiej
Nagroda GRAND PRIX dla:
zespołu Kurtulik Band
z Namestova
Puchar przechodni dla:
miasta Starogard Gd.
Nagroda publiczności dla:
zespołu Akord z Gostyni
Śląskiej
Zespół HP ze Starogardu Gdańskiego

XIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Rodzinnej FAMILIA – Tczew za
nami. Tym razem Grand Prix wyśpiewali Słowacy – zespół Kurtulik Band
z Namestowa. Puchar Przechodni otrzymało miasto Starogard Gdański,
a nagroda publiczności trafiła do zespołu Akord z Gostyni Śląskiej.
W Familii wzięły udział zespoły z różnych regionów Polski, a także ze Słowacji, Niemiec, Łotwy, Białorusi. Nowością
tegorocznego festiwalu było wykonanie
przez każdy z zespołów piosenki z okazji jubileuszu 750-lecia miasta Tczewa.
Artyści otrzymali słowa, napisane przez
Ludwika Kiedrowskiego, dyrektora
festiwalu, a ich zadaniem było skomponowanie muzyki i wykonanie utworu.
Jurorzy nie wyłonili zdecydowanego faworyta tej rywalizacji, ale przyznali cztery wyróżnienia – pierwsze z nich otrzymał zespół HP ze Starogardu Gd.
W trzynastej edycji festiwalu wzięło udział jedenaście zespołów, a nie
trzynaście, jak zapowiadano. – Z powodu powodzi w ostatniej chwili wycofała
się Rodzina Bugajskich z Kęt i zespół
góralski z okolic Zakopanego – tłumaczy Ludwik Kiedrowski. – Rodzina
Bugajskich połączyła się jednak telefo-

Zespół rodziny Sachoń z Lidy

nicznie z festiwalem podczas koncertu
i przez telefon zaśpiewała piosenkę na
750-lecie Tczewa. To był bardzo wzruszający moment.
Jury festiwalu jednogłośnie stwierdziło, że poziom muzyczny, organizacyjny, merytoryczny i dydaktyczno-wychowawczy w czasie tegorocznej imprezy
był wysoki. Wysoka ocena poziomu muzycznego występujących zespołów dotyczy kilku aspektów a w szczególności:
• wysokiej jakości kunsztu muzycznego wykonawców
• odpowiedniego doboru wykonywanych utworów
• wykorzystania niekiedy oryginalnych i muzycznie trudnych instrumentów
• oryginalnej prezentacji muzyki ludowej
• ciekawej prezentacji polskich strojów regionalnych
• wspaniałych przykładów integracji
rodzinnej poprzez wspólne śpiewanie
• wyraźnego zaakcentowania w programie jubileuszu 750-lecia miasta Tczewa
W jury zasiadali: Maria Kańska –
redaktor Telewizji Gdańsk, Dorota
Abbe – aktorka Teatru Współczesnego – Wrocław, Urszula Giełdon
– wiceprezes Fundacji Domu Kultury w Tczewie, Grzegorz Sutt – profesor Akademii Muzycznej w Gdańsku i Bydgoszczy, Ks. Paweł Rąbca
– ksiądz, kompozytor, muzyk, poeta,
Tadeusz Żmijewski – Dyrektor i dyrygent orkiestry „Le Quattro Stagioni”, dyrektor CKiS.

Kultura

Wyróżnienia regulaminowe:
Wyróżnienie III – nie przyznano
Wyróżnienie II dla: zespołu
Wicek Band z Gdyni
Wyróżnienie II dla: zespołu
Lubichowskie Kociewiaki
z Lubichowa
Wyróżnienie I dla: Kapeli MO
ze Starogardu Gd.
Nagrody specjalne:
Nagroda specjalna dla: Ivety
Baumane (skrzypaczka zespołu
Bauman z Aizkraukle)
Nagroda specjalna dla: Ivany
Kurtulik (solistka zespołu Kurtulik Band z Namestova)
Nagrody specjalne za Piosenkę
jubileuszową na 750-lecie Tczewa:
Nagroda specjalna dla: zespołu
HP ze Starogardu Gd
Nagroda specjalna dla: zespołu
Akord z Gostyni Śląskiej
Nagroda specjalna dla: zespołu
Lubichowskie Kociewiaki
z Lubichowa
Nagroda specjalna dla: zespołu
Teatr Kuźnia Bracka ze Starogardu Gd.
Wyróżnienia:
Wyróżnienie dla: zespołu „Ogród
Wyobraźni” – Brańsk
Wyróżnienie dla: zespołu „Teatr
Kuźnia Bracka” – Starogard Gd.
Wyróżnienie dla: zespołu „Familia HP” – Starogard Gd.
Wyróżnienie dla: zespołu
„Krohnenberg Musikanten”
– Hauswalde
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Noc w bibliotece

NIEUSTR ASZENI BIBLIOFILE W AKCJI

Niesamowitą przygodę przeżyły dzieci z Tczewa i Lisewa, które 28 maja
wzięły udział w akcji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie zatytułowanej „Noc w Bibliotece”.
O godz. 19:00 wszyscy zebrali się na dziedzińcu Biblioteki Głównej, by odbyć krótki
spacer po mieście. Po powrocie do biblioteki uczestnicy wykonali własnoręcznie
wizytówki i zostali podzieleni na grupy:
niebieskich, pomarańczowych, zielonych
i żółtych. Po zabawie integracyjnej dzieci
weszły do sali rozpraw, by obserwować proces sądowy Wincentego Klemensa Książkalskiego oskarżonego o nieprzeczytanie
żadnej książki z wyjątkiem.... książki telefonicznej. Pracownicy biblioteki wcielili się
w poszczególne role: oskarżonego, sędziego Anny Marii Śmiechowskiej, adwokata
Apolonii Mądralińskiej, prokuratora Zenobii Oskarżycielskiej, sekretarza sądowego
Pani Piórko, klawisza i narratora, który
wprowadził dzieci w tematykę rozprawy.
Argumenty oskarżyciela, który udowadniał, że warto czytać książki bardziej
przemówiły do pani sędzi aniżeli pseudonaukowe wywody obrońcy, w efekcie czego
Wincuś został skazany na karę obłożenia
1200 książek, którą odbył pod czujnym
okiem Ducha Zniszczonej Książki Vollumenny Gutenberg.
Dzieci dzielnie pomogły skazanemu
w odbywaniu kary i przy okazji dowiedziały się, jak wygląda naprawianie zniszczonych książeczek. Zaprowadziły także Win-

centego do celi,
gdzie czekała
na niego siostra
bliźniaczka
Apolonii M. Do
skazanych dołączyły dzieci,
którym zrobiono pamiątkowe
zdjęcia w... dybach. Następnie po wspólnej
kolacji, która pozwoliła
wszystkim nabrać sił, można
było wykazać
się zręcznością Uczestnicy „Nocy w Bibliotece”
i sprawnością
fizyczną. Wiele frajdy przyniosły dzieciom to trudne zadanie, bowiem co pewien czas
następujące ćwiczenia: skoki w workach, budziły się pewne dwa naprawdę straszslalom z przeszkodami, japońskie pałeczki, ne duchy... Po tak emocjonującym zadadomki do wynajęcia, bieg z jajkiem.
niu nastąpiła chwila relaksu – układanie
Kolejny punkt imprezy – to ogląda- puzzli, rozwiązywanie krzyżówek. A na
nie starych oraz unikatowych pod wzglę- zakończenie każdy uczestnik „Nocy w Bidem formatu książek wraz z nietypowym bliotece” otrzymał upominek i certyfikat
przewodnikiem – Panem Tajemniczym. „Nieustraszonego Bibliofila” za wykazanie
Gdy dwie grupy zwiedzały wystawę, po- się: nieziemską sprawnością w łapaniu
zostałe bawiły się chustą terapeutyczną aż moli książkowych, niebywałą odwagą, dunadszedł chyba najbardziej wyczekiwany żym poczuciem humoru, orientacją w przepunkt wieczoru – szukanie skarbu na Za- strzeni bibliotecznej.
pomnianym Strychu. Trzeba było wyka„Noc w Bibliotece” dostarczyła dzieciom
zać się nie lada odwagą, żeby wejść do tego dużo frajdy, ponieważ w nietypowy sposób
strasznego pomieszczenia i znaleźć siedem poznały pracę bibliotekarzy i historię buukrytych przedmiotów. Tym bardziej było dynku – siedziby Biblioteki Głównej.

Tczew – Witten

NIEŁATWE ROZMOWY O WSPÓLNEJ HISTORII
Zapewne nie wszyscy mieszkańcy
wiedzą, że swoistym rzecznikiem
partnerstwa Tczewa z niemieckim
Witten jest działające od 1998 roku
w mieście nad Ruhrą Towarzystwo Przyjaźni Tczew-Witten.
Przewodniczącym i głównym inicjatorem większości projektów Towarzystwa jest Peter Liedtke. W latach 70.
właśnie jego ojciec urodzony w Tczewie
tworzył zręby porozumienia pomiędzy
oboma miastami. Jednym ze statutowych celów działalności towarzystwa
jest szeroko rozumiana promocja i upowszechnianie wiedzy na temat Tczewa. Służą temu m.in. organizowane od
wielu lat spotkania i prelekcje, podczas
których członkowie, zaproszeni gości
i sympatycy Towarzystwa mają możność poznawać polską historię, kulturę, obyczaje, ze szczególnym uwzględnieniem naszego regionu.
W bogatym programie spotkań Towarzystwa w latach ubiegłych znalazły
się m.in.: wykłady, spotkania autorskie,
prezentacje filmowe, czytanie poezji
i prozy wybitnych polskich i niemieckich twórców czy chociażby informacje na temat kuchni polskiej połączone
z degustacją tradycyjnych potraw.
11 maja w Sali Ewangelickiego Domu
Kultury w Witten odbył się wykład Arkadiusza Wełniaka Ziemie odzyskane. Próba bilansu (Wiedergewonnene Gebiete.
Probe der Zusammenfassung). Prelekcja
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została połączona z prezentacją dokumentów źródłowych, plakatów, ulotek,
fotogramów oraz wybranych fragmentów
polskich filmów fabularnych i dokumentalnych poświęconych ziemiom północnym i zachodnim. Wśród nich znalazły się
między innymi fragmenty filmów „Sami
swoi”; „Agnieszka 46”, „Pan na Żuławach”
i wybrane kroniki filmowe z pierwszych
lat po wojnie. Założeniem wykładu było
ukazanie charakterystycznych procesów
ludnościowych i możliwości rozwojowych
zachodzących w miastach i na obszarach
wiejskich tzw. ziem odzyskanych. Dla
wielu, szczególnie starszych Niemców
historia tych ziem kończy się wraz z ich
utratą przez państwo niemieckie w 1945
roku, a świadomość tego jak wyglądała
ich powojenna rzeczywistość jest praktycznie żadna. W tym kontekście szczególnie zaakcentowana zostanie kwestia
przesiedlenia na te tereny ludności z polskich Kresów.
Arkadiusz Wełniak jest kierownikiem Oddziału Ewidencji, Opracowania
i Informacji Archiwum Państwowego
w Malborku i jednocześnie doktorantem Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Związany przede
wszystkim z elbląskim środowiskiem
historycznym, kończy obecnie przygotowanie rozprawy doktorską na temat
skomplikowanych stosunków ludnościowych Elbląga w pierwszej dekady
powojennej.

Społeczeństwo

To już trzecia wizyta tczewskiego historyka w Witten. Wiosną 2008 roku tematem wykładu były Wysiedlenia ludności
niemieckiej województwa gdańskiego, prowadzone na mocy decyzji poczdamskich
w okresie 1946-1947. Na marginesie wysiedleń ludności niemieckiej z Gdańska
i Elbląga omówiono także sytuację prawno-bytową i wyjazdy mniejszości niemieckiej z Tczewa po 1946 roku. Zaprezentowany temat budzący nadal duże emocje,
podsycany czasami przez samych polityków, spotkał się w Witten z dużym zainteresowaniem. Potwierdziła to ożywiona
dyskusja po zakończeniu prelekcji. Jednym z słuchaczy był ówczesny burmistrz
Witten. Pobyt Arkadiusza Wełniaka
zbiegł się z wyjazdem naukowym do archiwów federalnych w Berlinie, Koblencji i Bayreuth, gdzie przechowywane są
archiwalia wytworzone przez powojenne
władze stref okupacyjnych oraz obszerny
dział Wschodni (Ostdokumentation).
Spotkania i rozmowy z członkami
Towarzystwa Przyjaźni Tczew-Witten
i młodymi Niemcami zainteresowanymi przeszłością dawnego polskoniemieckiego Pogranicza pokazują, że
nadal istnieje duże różnice w interpretacjach różnych wydarzeń. Prelekcje
dotyczące powojennych dziejów naszego regionu i dyskusja także o sprawach
trudnych długo dzielących Polaków
i Niemców może być przynajmniej minimalną cząstką do ich przezwyciężania.
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Sailing Team
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Z TCZEWEM NA ŻAGLACH

Od I miejsca w VII Regatach im. Mariana Mokwy na Jeziorze Wdzydzkim rozpoczął sezon Sailing Team
Tczew. Reprezentująca i wspierana
przez samorząd miasta Tczewa, załoga intensywnie przygotowuje się
do startów w wielu prestiżowych zawodach i całym cyklu regat Pucharu
Polski klasy 505.
W dniach 5-6 czerwca załoga Sailing Team Tczew uczestniczyła w regatach o Puchar Prezydenta Gdyni
rozgrywanych na Zatoce Gdańskiej
w Gdyni. W ramach regat rozegrano
wyścigi klasy 505 zaliczane do Pucharu Polski.
– Nasza załoga zajęła dobre trzecie miejsce, ale największym sukcesem było spore zaciekawienie, skąd
Tczew znalazł się w Gdyni – mówi
Jarosław Paszko, kapitan załogi.
– Logo i herb miasta prezentowane
na żaglach jachtu wzbudziło duże

zainteresowanie, było
bardzo wiele
pytań dotyczących miasta
i duże uznanie
dla władz miasta, że w taki
sposób zdecydowały się na promowanie Grodu Sambora.
Kolejne,
chyba najbardziej p rest iżowe regaty
w tym sezonie w których
wystartuje
Sailing Team
Tczew odbędą się w Gdańsku w Górkach Zachodnich. Będą kolejną eliminacją do Pucharu Polski klasy 505

Tczew w projekcie PRESTO

Rower a rekreacja i turystyka
Rower w naturalny sposób kojarzy się z rekreacją i turystyką. Bywa
symbolem swobody, niezależności, luzu. I słusznie. Warto może jednak uściślić pojęcia. Jeśli rekreacja to nie sport i niekoniecznie rywalizacja. Co to ma wspólnego z promocją użytkowego korzystania
z roweru, na przykład z dojazdami do pracy?
Nie musimy wszystkiego widzieć oddzielnie. Jadąc do pracy w przyjaznym
otoczeniu możemy traktować to jako
formę rekreacji. Decydując się na dojazd
rowerem do pracy, bez stresu, w przewidywanym czasie dotrzemy na miejsce.
Nie denerwują nas korki (to znaczy inni
dojeżdżający), nie boimy się że spóźnimy się na umówione spotkanie. Do pracy przyjeżdżamy zenergetyzowani, nie
musimy budzić się tradycyjną filiżanką
kawy. Oszczędzamy pieniądze. Od razu
zaczynamy zarabiać na siebie, a nie na
utrzymanie swojego samochodu i to nas
też zrelaksuje.
Regularne dojeżdżanie do pracy
lub szkoły (i z powrotem) zajmuje
nam zwykle nie więcej niż 20-30 minut dziennie. Z czasem doprowadzi do
sytuacji, gdy trudno nam będzie się
obejść bez codziennej porcji aktywności fizycznej. Gdy nadejdzie weekend,
ciągnie nas dalej. Po codziennej porcji
lekkiej zaprawy zaczynamy liczyć nie
kilometry a godziny jazdy. Na początek
– trzygodzinna przejażdżka z przystankami (między śniadaniem a obiadem
w domu). Ani się nie obejrzymy, jak
przejedziemy 30 km. Półtorej godziny
w jedną stronę, półtorej godziny w drugą. Na początek zupełnie wystarczy.
Gdy jedziemy z rodziną, pierwsza
wycieczka będzie może trochę krótsza
i trochę wolniejsza. Bardzo szybko nasze
dzieci zaczną nas namawiać na dłuższe
wyjazdy. Przyjdzie czas na pierwszy wyjazd z nocowaniem poza domem. Wtedy
dopiero zostaniemy turystami.
Zacznie nam się chcieć wyjeżdżać
coraz dalej i na dłużej. Energia wyzwolona w czasie codziennych dojazdów

i weekendowej rekreacji spowoduje,
że coraz więcej rzeczy nam zacznie
wychodzić. Zaczniemy czuć, że żyjemy! Lepsze kontakty z ludźmi, lepszy
humor, lepsze spanko – zaczniemy
mieć nowe pomysły. Być może zachce się nam pozyskać nową wiedzę,
zmienić pracę – rower da nam nowy
power!. Na świat zaczniemy patrzeć
z nowego punktu widzenia – nawet
z wielu nowych punktów widzenia.
Zaczniemy lepiej rozumieć innych.
Staniemy się bardziej atrakcyjnymi
towarzyszami w pracy i w podróżach.
To wszystko wydarzy się z większym prawdopodobieństwem gdy
zaczniemy faktycznie uprawiać turystykę rowerową – nie tylko w czasie
weekendu. Badania tej najbardziej
masowej formy turystyki aktywnej
prowadzone profesjonalnie wskazują,
że turyści rowerowi (tzw. sakwiarze)
to ludzie ponad przeciętnie wykształceni i ponad przeciętnie zarabiający.
To się nie dzieje z niczego. Warto
spróbować wejść w to towarzystwo.
Przestaniemy smucić, zaczniemy
myśleć o tym, jak poprawić warunki
uprawiania tej formy rekreacji i turystyki. Spotkamy ciekawych ludzi.
Poznamy nowe zatoki, widoki i trasy.
Wyższa wydolność i odporność na niepogodę skłoni nas do podjęcia kolejnych form aktywności. Zarobi na tym
wielu naszych ziomków oferujących
ciekawe posiłki, o których dotychczas
nie mieliśmy pojęcia. Zaczniemy się
inaczej odżywiać. Spróbujmy sami!
Na Pomorzu jest dużo możliwości.
PIOTR KUROPATWIŃSKI

Rekreacja

i jednocześnie Mistrzostwami Polski
klasy 505. Regaty zostaną rozegrane
w dniach 8-11 lipca br.

Centrum Edukacji Dorosłych
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tczewie
83-110 Tczew, ul. 30 Stycznia 1,
tel. 532-13-97, 531-69-50, 777-52-75, fax: 777-62-86

KURSY BIUROWE

Kursy finansowo-księgowo-kadrowe
„Kadry i płace – SYMFONIA”
– 50 godz./400,00 zł
obliczanie i dokumentacja wynagrodzeń
sporządzanie dokumentów dla ZUS i US
obsługa komputerowego programu płacowo-kadrowego

„Finanse i rachunkowość w systemach
komputerowych” – 120 godz./960,00 zł
Podstawowe zasady rachunkowości i finansów – 75 godzin
VAT w systemach komputerowych – 20 godzin
System finansowo-księgowy
„Symfonia”– 25 godzin

„Kadry i płace z elementami
księgowości” – 125 godz./975,00 zł
Komputerowy Program „Płatnik” – 20 godz.
Elementy rachunkowości – 50 godz.
Księga przychodów i rozchodów – 15 godz.
Podatki – 10 godz.
Ubezpieczenia społeczne – 15 godz.
Kadry i płace – 15 godz.

„Kurs dla kandydatów na samodzielnych
księgowych” – 140 godz./1000,00 zł
Rachunkowość – 80 godz.
System podatkowy – 20 godz.
Zastosowanie komputera do operacji finansowo-księgowo-kadrowych – 40 godz.

„Kurs sekretarka – asystentka
menadżera” – 96 godz./850,00 zł
Przygotowanie do profesjonalnego zarządzania nowoczesnym sekretariatem (obsługi klienta, prowadzenia korespondencji,
zarządzania czasem, komunikowania się
– w tym także przez telefon).
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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

POLSKA: 320 KG ŚMIECI NA OSOBĘ JAK OBCHODZILIŚM

Z archiwum Pracowni Edukacji Ekologicznej

Eurostat opublikował dane dotyczące zagospodarowania odpadów
w poszczególnych krajach Unii Europejskiej w 2008 roku.
Przeciętny Polak wyprodukował
320 kg śmieci. To mniej niż średnia
europejska, która wynosi 524 kg.
Najwięcej śmieci – bo ponad 700 kg
– według danych unijnego biura
statystycznego Eurostat produkują
Irlandczycy, Cypryjczycy, Luksemburczycy i Duńczycy (ci ostatni 802
kg śmieci rocznie).
Najmniej odpadów komunalnych
produkuje statystyczny Czech – 306
kg odpadów na osobę.
Jak podaje raport, 40 proc. odpadów komunalnych w UE składuje się
na wysypiskach bądź zakopuje w ziemi. W Polsce ten odsetek wynosi aż 87
proc. Gorzej pod tym względem wypadają Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia

i Bułgaria, gdzie niemal wszystkie
śmieci trafiają na wysypiska.
Ogółem 20 proc. śmieci wyprodukowanych przez Europejczyków jest
spalanych, 23 proc. poddawanych
recyklingowi, a 17 proc. kompostowanych. Spalanie jako główną metodę stosują Duńczycy (54 proc. śmieci), Szwedzi (49 proc.), Holendrzy,
Belgowie, Luksemburczycy, Niemcy
i Francuzi (powyżej 30 proc.). Polska
spala zaledwie 1 proc. swoich odpadów. Na recykling i kompostowanie
jako główną metodę obróbki zdecydowały się Austria (70 proc. śmieci), Niemcy (65 proc.), Holandia (60
proc.) i Belgia (59 proc.)
źródło: PAP 03-2010

EUROPEJSKI URZĄD STATYSTYCZNY (ang. European Statistical Office) – zwany EUROSTATEM, urząd Komisji Europejskiej z siedzibą
w Luksemburgu.
Urząd zajmuje się sporządzaniem prognoz i analiz statystycznych
dotyczących obszaru Unii Europejskiej i EFTA, istotnych dla podejmowania decyzji przez organy wspólnotowe oraz koordynowaniem i
monitorowanie prac narodowych urzędów statystycznych w celu unifikacji stosowanych przez nie metod badań a także konsolidowaniem
statystyk krajowych, państw członkowskich.
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Środowisko

Co roku dniu 5 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Ochrony Środowiska. Obchodzony
jest on już w ponad 100 krajach,
a początek miał miejsce w roku
1972. Dzień ten został proklamowany przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na Konferencji w Sztokholmie. Odbyła się ona właśnie
w dniu 5 czerwca – 1972 roku.
Pomimo tego, że w Polsce obchodzimy ten dzień już od 15 lat,
nie zyskał on jeszcze takiej renomy jak Dzień Ziemi, chociaż
propagowane są przy tej okazji
te same kwestie, czyli ekologia
i ochrona środowiska.
Celem akcji organizowanych
w Polsce z okazji Dnia Ochrony Środowiska jest zwrócenie uwagi na korzyści płynące z ochrony środowiska
w codziennym życiu. Są to korzyści
proekologiczne, społeczne oraz finansowe. Obchody skierowane są
do osób w każdym wieku. Jednakże
na terenie Tczewa, Pracownia Edukacji Ekologicznej kieruje co roku
zaproszenie do obchodów tego dnia
przez najmłodszych uczestników
– uczniów klas II i III szkoły podstawowej oraz do przedszkolaków.

SZKOŁY
Dzięki uprzejmości i dobrej współpracy ze Szkołą Podstawową nr 12
w Tczewie, już po raz ósmy udało się
zorganizować kolejną edycję Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy Przyrodniczo-Ekologicznej
„Przyjaciel Przyrody”.
W konkursie tym – zorganizowanym przez Bibliotekę Szkolną
Szkoły Podstawowej nr 12 w Tczewie oraz Pracownię Edukacji Ekologicznej wzięły udział 3-osobowe
drużyny składające się z przedstawicieli uczniów klas II oraz uczniów
klas III, którzy zostali wytypowani
na podstawie eliminacji, jakie odbyły się w szkołach podstawowych
na terenie miasta. Dla wszystkich
startujących przewidziano nagrody
książkowe oraz torby ekologiczne.
Ponadto uczestnicy, którzy zajęli
czołowe miejsca otrzymali komplety książek o tematyce przyrodniczej
i ekologicznej.
Uczniowie biorący udział w konkursie wykazali się nie tylko wiedzą
i umiejętnościami z zakresu ekologii,
zdobytymi na zajęciach lekcyjnych,

www.bip.tczew.pl

www. tczew.pl
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

IŚMY ŚWIATOWY DZIEŃ OCHRONY ŚRODOWISKA
pozalekcyjnych, zajęciach w pracowni edukacji ekologicznej, ale także
ogólnym oczytaniem dotyczącym tematyki eliminacji.
Zadania konkursowe nawiązywały również do problematyki odpadowej – jednym z zadań
było wykonanie maskotki z surowców wtórnych.
LAUREATAMI KONKURSU ZOSTALI:
w kategorii klas 2.
I MIEJSCE – drużyna ze Szkoły
Podst. nr 12
II MIEJSCE – drużyna ze Szkoły
Podst. nr 11
III MIEJSCE – drużyna ze Szkoły
Podst. nr 2
w kategorii klas 3.
I MIEJSCE – drużyny z SP 8 i SP 2
II MIEJSCE – drużyna ze Szkoły
Podst. nr 11
III MIEJSCE – drużyna ze Szkoły
Podst. nr 12

Najlepsze drużyny w kategorii klas III wraz z opiekunami

Konkurs ten jest doskonałą formą
popularyzacji wiedzy ekologicznej
wśród uczniów oraz przyczynia się
do rozwoju zainteresowań młodego
człowieka.

PRZEDSZKOLA
Jeszcze w czerwcu nasze przedszkolaki zmierzą się w Quzie Ekologicznym , który odbędzie się w Ekologicznym Przedszkolu „Jodełka”.

Ekologiczna maskotka z surowców
wtórnych – dzieło uczniów z SP 11

Przedszkolaki co roku uroczyście
obchodzą Dzień Ochrony Środowiska

Na wszystkich uczestników tego
wydarzenia czekają komplety książek o zwierzętach i funkcjonowaniu
świata przyrody. Natomiast dyrektorzy przedszkoli, które wykazały się najlepszymi wynikami
w selektywnej zbiórce surowców wtórnych otrzymają dyplomy
oraz nagrody dla swoich placówek
w postaci sprzętu lub innych pomocy dydaktycznych.

Przyjaciele przyrody muszą znać ukształtowanie powierzchni Polski

Środowisko

NAJLEPSZE WYNIKI UZYSKAŁY
PRZEDSZKOLA:
I MIEJSCE – Przedszkole Sióstr
Miłosierdzia ( 5,65 kg surowców
w przeliczeniu na 1 dziecko)
II MIEJSCE – Przedszkole „Chatka Puchatka” (4,34 kg/1 dziecko)
III MIEJSCE – Przedszkole „Muszelka” (3,24 kg/1 dziecko)
IV MIEJSCE – Przedszkole „Akademia Krasnoludków”
(2,56 kg/1 dziecko).
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W Tczewie żyli, w Tczewie byli...

WŁADYSŁAW MYK (1929-1998)
Władysław Myk, chociaż urodzony
w naszym mieście, jest tutaj osobą
mało, żeby nie powiedzieć, zupełnie
nierozpoznawalną. Chociaż w Tczewie przebywał przez bardzo krótki
okres czasu, to w historii zapisał się
na tyle, że warto poświęcić mu jedno, krótkie wspomnienie.
Nasz bohater przyszedł na świat
18 stycznia 1929 r. w Tczewie. Jego
ojciec był kolejarzem. Od najwcześniejszych lat był przyzwyczajony do
przenikających się dwóch kultur:
polskiej i niemieckiej. Gdy przeprowadził się już w inne rejony Polski,
część jego rodziny nadała mu przydomek „Kociewiak” na pamiątkę
jego tczewskich korzeni.
Bardzo szybko musiał dorosnąć,
gdyż w dziesięć lat po jego narodzeniu
wybuchła II wojna światowa. Rodzina było zmuszona opuścić Tczew.
Początkowo zamieszkali w Bydgoszczy, gdzie w latach 1943-1945
Władysław Myk pracował jako
uczeń malarski, później murarski.
Już po wojnie, w 1950 r., zakończył szkołę średnią, zdając maturę.
W tym czasie ojciec Władysława

Myka, negatywnie ocenił ówczesną
działalność PKP za co został napomniany. Jednocześnie synowi zaczęto sprawiać trudności w podjęciu
nauki czy pracy. Nie mając innego
wyjścia przeniósł się na wschodnie
ziemie, gdzie w Lublinie pracował
jako nauczyciel. Równocześnie podjął dalszą naukę na tamtejszym
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na kierunku historia, inne,
państwowe uniwersytety nie chciały go przyjąć na studia. Pamiętano
jeszcze „wybryk” jego ojca. W 1955
roku obronił pracę magisterską dotyczącą gospodarki miast pruskich
w piętnastym stuleciu. Jak widać temat Pomorza był obecny w życiu Władysława Myka w dalszym ciągu.
Pracował dalej jako nauczyciel,
nierzadko zmieniając szkoły. Na
dłuższy czas związał się z Liceum
Ogólnokształcącym w Świdniku.
W 1971 r. został jego dyrektorem,
jednocześnie uczył tam historii i języka niemieckiego. W tym też czasie, a dokładnie w 1977 r., obronił
doktorat na temat informacji i prasy siedemnastego stulecia.

Jako znający biegle język niemiecki został powołany do komisji
polsko-niemieckiej do spraw podręczników do historii pod patronatem Ministerstwa Oświaty i Wychowania oraz UNESCO.
Wybuch stanu wojennego miał
dla Władysława Myka przykre konsekwencje. Młodzież uczęszczająca
do kierowanego przez niego liceum,
ogłosiła strajk, który miał wesprzeć
strajkujących robotników w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego.
Władysław Myk nie podjął przeciwko temu żadnych kroków, co więcej
po cichu wspierał dążenia uczniów.
Władza postanowiła, że w najbliższym czasie przejdzie na emeryturę.
Stało się to bardzo szybko.
Dopiero w 1989 roku z rąk lubelskiego kuratora oświaty otrzymał na piśmie przeprosiny. Z żoną
Lucją doczekał się trójki dzieci.
Bardzo miło wspominał nasze miasto, chociaż z trudem przypominał
sobie czasy, które nazywał „bajką”
albo „legendą”. Zmarł w Świdniku
w 1998 r.
PIOTR PALUCHOWSKI

KS. FRANCISZEK KONRAD RYDZIEWSKI (1889-1965)
Był pierwszym w historii kapelanem Szkoły Morskiej w odrodzonej po rozbiorach Polsce. Przez
wiernych postrzegany jako osoba
niezwykle wyczulona na bliźnich,
pełniąca swoją posługę ze zrozumieniem dla ludzkich słabości.
Franciszek Konrad Rydziewski urodził się 26 czerwca 1889 r.
w Szymbarku (pow. Olsztyn). Jego
rodzice, Augustyn i Róża, zajmowali się prowadzeniem gospodarstwa
rolnego. Gdy był jeszcze chłopcem,
rodzina przeniosła się do Rumiana.
Naukę w progimnazjum rozpoczął
w Lubawie, kontynuował ją w gimnazjum iławskim. Egzamin maturalny zdał 25 lutego 1909 r., następnie
postanowił wstąpić do Seminarium
Duchownego w Pelplinie. Święcenia
kapłańskie uzyskał 9 marca 1913 r.
Wkrótce potem pełnił posługę wikariusza w Wygodzie, Kartuzach,
Grudziądzu, Bysławiu, oraz Chełmży. Doświadczenia, jakie zdobył
w wymienionym okresie, szczególnie
w pracy pedagogicznej z młodzieżą,
miały się mu przydać w zadaniu, jakie powierzono mu w Tczewie.
Ksiądz Rydziewski pełnił funkcję kapelana Państwowej Szkoły
Morskiej od 1 września 1992 r.
Zadanie, które mu wyznaczono nie
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należało do najłatwiejszych. Szkoła
znana była z kształcenia ludzi o niełatwym charakterze. Młody ksiądz
potrafił jednak dotrzeć do swoich
wychowanków. Oprócz nauczania
w szkole powierzono mu również
funkcję kapelana statku szkolnego „Lwów“. Ksiądz Rydziewski nie
brał udziału w rejsach „Lwowa”,
prowadził natomiast przed wszystkimi ważnymi rejsami uroczyste
Eucharystie. W Tczewie kapelan
Państwowej Szkoły Morskiej cieszył
się ogromnym szacunkiem i sympatią. Zapamiętano go jako niezwykle
pogodnego, życzliwego i gościnnego.
Wysoka kultura osobista oraz szacunek, który okazywał każdemu
człowiekowi przyczyniły się do tego,
iż pamiętano o nim jeszcze wiele lat
po zakończeniu posługi w naszym
mieście.
W 1926 r. ks. Franciszek Rydziewski otrzymał tytuł profesora,
który nadawano doświadczonym
pedagogom za pracę z młodzieżą.
Angażował się w politykę, należał
do Stronnictwa Narodowego, oraz
zrzeszenia Rodaków z Warmii, Mazur i Ziemi Malborskiej.
Od 1 grudnia 1936 r. pełnił funkcję Proboszcza w Kamieniu. Miejscowa ludność pochodzenia niemie-

Historia

ckiego bojkotowała go ze względu
na ograniczenie liczby mszy w języku niemieckim, przy jednoczesnym
zwiększaniu mszy polskich.
Po wybuchu II wojny światowej
ks. Franciszek Rydziewski wyjechał
do swojej matki w Chełmży, w okresie tym Niemcy masowo aresztowali polskich kapłanów z dekanatu
kamieńskiego. Ukrywał się do sierpnia 1940 r., po ujawnieniu się, został
aresztowany. Więziono go w Toruniu i Bydgoszczy. Wolność odzyskał
18 sierpnia 1941 r., zamieszkał
w Grzywnie, w którym zastępował
chorego proboszcza parafii, a po jego
śmierci objął po nim stanowisko. Po
zakończeniu działań wojennych powrócił do swojej parafii w Chełmży,
pełnił funkcje radcy duchowego,
kanonika honorowego Kapituły Kolegiackiej, dziekana dekanatu oraz
delegata biskupiego. Od 1 stycznia 1965 r. został prepozytorem
odnowionej Kapituły Kolegiackiej
w Kamieniu. Posługę tę pełnił, aż do
śmierci 31 lipca 1965 r.
MICHAŁ MARYNIAK
Bibliografia:
J. Więckowiak, Kościół katolicki
w Tczewie, Pelplin 2001.
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Ekspozycja na dziedzińcu CWRDW

ZBRODNIA K ATYŃSK A

Piotr Szubarczyk opowiadał młodzieży o kłamstwie katyńskim

Do 30 czerwca na dziedzińcu Centrum Wystawienniczo-Regionalnego Dolnej Wisły, można oglądać wystawę pod tytułem „Zbrodnia
Katyńska”. Prezentowanych na niej jest 15 paneli przygotowanych
przez pracowników Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci
Narodowej. Każdy z nich to tragiczna historia ofiar katyńskich.
O zbrodni katyńskiej, a przede wszyst- władzę PRL-u przez wiele lat, jednakże
kim o kłamstwie katyńskim i PRL-ow- prawda o niej nie została rozstrzelaskiej zmowie milczenia wokół tego aktu na w mrocznych lasach Katynia. Doludobójstwa wobec narodu polskiego wodem na to jest niniejsza wystawa.
mówił podczas otwarcia ekspozycji
Na wystawie zobaczyć można m.in.
Piotr Szubarczyk z Instytutu Pa- kopię podpisanego przez Stalina rozmięci Narodowej. Zbrodnia katyńska kazu likwidacji polskich oficerów oraz
była jednym z najokrutniejszych epizo- informację niemiecką o odkryciu masodów II wojny światowej. Wymierzona wych grobów w 1943 r. Prezentowane
w samo „serce” narodu polskiego, mia- dokumenty pochodzą ze zbiorów Instyła go złamać i zniewolić raz na zawsze. tutu Pamięci Narodowej, Muzeum KaSowieccy oprawcy, razem z oficerami, tyńskiego oraz zbiorów prywatnych.
policjantami, inteligentami polskimi
Organizatorami ekspozycji są CWchcieli, w lesie katyńskim, zamordo- RDW, Instytut Pamięci Narodowej oraz
wać również kulturę i ducha narodu. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie w TczeKłamstwo negujące tą makabryczną wie. Wstęp na tę wystawę (tak jak i inne
zbrodnię podtrzymywane było przez propozycje CWRDW) jest bezpłatny.

Konkurs plastyczny

„Wiatr, wypadek,
ogień, woda…”
Zakończyły się eliminacje powiatowe XII edycji konkursu plastycznego „Wiatr, wypadek, ogień,
woda – strażak zawsze rękę poda”.
W konkursie uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych w wieku od 6 do 16 lat
oraz wychowankowie szkół specjalnych, świetlic terapeutycznych
i ośrodków terapii zajęciowej.
Do etapu powiatowego zakwalifikowało się 71 prac. Uroczyste ogłoszenie
wyników i wręczenie nagród odbyło się
9 czerwca. Nagrody i wyróżnienia przyznano następującym osobom:
I GRUPA ( 6-8 LAT): I m. Paulina Rus
(Lignowy Szlacheckie), II m. Wojciech
Więckowski (Morzeszczyn), III m. Nikodem Naleczyński (Pelplin), wyróżnienia
– Jakub Wicki (SP 10 Tczew) i Sandra
Smugaj (SP Polskie Gronowo);
II GRUPA (9-12 LAT): I m. Natalia Kaszuba (Kulice), II m. Sara Piotrowicz
(SP 7 Tczew), III m. Wiktoria Baniecka
(Gogolewo), wyróżnienia – Marta Seyda (SP 12 Tczew), Emila Karcz (Tymawa), Dominika Dąbkowska (Subkowy);
III GRUPA (13-16 LAT): I m. Emilia
Wawrzyniak (Gimn. Subkowy), Karolina Bochenek (Gimn. Subkowy),
III m. Marzena Gardzielewska (Gimn.
Morzeszczyn), wyróżnienia – Paulina
Fieducik (Gimn. Morzeszczyn), Iwona
Potapska (Gimn. Morzeszczyn), Marta
Szramowska (ZS Pelplin);
IV GRUPA (UCZNIOWIE NIEPEŁNOSPRAWNI): I m. Laura Dziąba (SP 10 Tczew),
II m. Mateusz Podjatzki (ZET Gimn.
Gniew), III m. Paweł Borris (ZET
Gimn. Gniew), wyróżnienia: Czesław
Gajewski (ŚDS Tczew), Małgorzata
Rejmus (ZET Gimn. Gniew).
Wyżej wymienieni laureaci konkursu powiatowego zakwalifikowali się do
eliminacji wojewódzkich.

Konkurs: Najładniej utrzymany dom, balkon, elewacja budynku, otoczenie
Do 30 lipca czekamy na zgłoszenia
na konkurs na „Najładniej utrzymany dom, balkon, elewację budynku,
otoczenie”. Na zwycięzców czekają
atrakcyjne nagrody pieniężne.
Konkurs organizowany przez Urząd
Miejski w Tczewie przeprowadzany
jest w następujących kategoriach:
A) DLA BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH
– oceniana będzie elewacja budynku, zagospodarowanie działki oraz
utrzymanie otoczenia
B) DLA BUDYNKÓW WIELOMIESZKANIOWYCH
• zagospodarowanie i utrzymanie
otoczenia
• najładniej utrzymany balkon
• elewacja budynku na obszarze rewitalizacji zgodnie z załącznikiem
graficznym (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).
Za zajęcie pierwszych trzech miejsc

w następujących kategoriach przyznane zostaną nagrody pieniężne
w wysokości (brutto);
• dla budynków jednorodzinnych:
I miejsce – 1 000 zł
II miejsce – 800 zł
III miejsce – 600 zł
• dla budynków wielomieszkaniowych:
ZA OTOCZENIE:
I miejsce – 1 100 zł
II miejsce – 900 zł
III miejsce – 700 zł
ZA NAJŁADNIEJSZY BALKON:
I miejsce – 400 zł
II miejsce – 300 zł
III miejsce – 200 zł
ZA WYKONANIE REMONTU – ODNOWIENIA ELEWACJI BUDYNKU w obszarze rewitalizacji
Starego Miasta – 40 000 zł (do podziału).
Udział w konkursie mogą brać wyłącznie osoby fizyczne z terenu miasta
Tczewa, a w przypadku budynków
wielomieszkaniowych (w kat. zagospo-

darowanie i utrzymanie otoczenia oraz
elewacja budynku na obszarze rewitalizacji) również wspólnoty mieszkaniowe). Do oceny miejsc konkursowych
powołana zostanie przez Prezydenta
Miasta komisja konkursowa, która po
15 sierpnia br. dokona przeglądu wytypowanych posesji, balkonów, otoczenia i elewacji budynków.
ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia najładniejszej posesji, balkonu, otoczenia lub elewacji może dokonać
każdy mieszkaniec miasta. Zgłoszenia
przyjmowane są w Wydziale Spraw Komunalnych Urzędu Miejskiego (II p.,
tel. 058 77 59 346) do 30 lipca.
Więcej informacji oraz regulamin konkursu można znaleźć na
miejskiej stronie internetowej
www.tczew.pl oraz w Wydziale
Spraw Komunalnych Urzędu
Miejskiego, tel. 58 77 59 346.
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