
www.bip.tczew.pl                                                                                                                                www. tczew.pl

1

BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY SAMORZĄDU MIASTA TCZEWA
NR 6/211 • TCZEW • CZERWIEC/LIPIEC  2008 r.           ISSN 1234-5911

T C Z E W

PANORAMA MIASTAPANORAMA MIASTA

750-LECIE MIASTA TCZEWA
1 2 6 0 - 2 0 1 0

Więcej na str. 3

• Przystań otwarta

• Tczewem rządziła 
13-letnia pani prezydent

• Dzień Otwarty Urzędu 
Miejskiego - odwiedziło nas 

ok. 600 osób

• Studenci na wózkach 
inwalidzkich spenetrowali 

Stare Miasto

• W Tczewie rusza 
Nauczycielskie Kolegium 

Języków Obcych

• Informator - nowe zasady 
przyznawania świadczeń 

rodzinnych

• 20-22 czerwca - Dni Ziemi 
Tczewskiej 

• Lato w mieście - nie ma 
czasu na nudę

W NUMERZE

Tczew znalazł się na szóstym miejscu w województwie pomorskim 
w rankingu najlepszych  lokalizacji dla biznesu. Spośród miast i gmin województwa 
pomorskiego wyprzedzają nas jedynie Gdańsk, Gdynia Sopot, Słupsk i Pruszcz 
Gdański. Ranking przygotował Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej, a jest 
on podsumowaniem 2007 roku. 
Opracowanie Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej to nie pierwszy przy-
kład docenienia gospodarczego potencjału Tczewa. W ubiegłym roku, w rankingu 
opracowanym przez magazyn „Forbes”,  Tczew znalazł się na 25 miejscu w Polsce 
w kategorii najbardziej atrakcyjnych dla biznesu miast poniżej 100 tys. mieszkańców. 

Tczew

DOBRE MIEJSCE DLA BIZNESU
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KTO JEST KIM W RADZIE MIEJSKIEJ
Antoni Truszkowski 
Ma 56 lat. W radzie Miejskiej pracuje po raz 

pierwszy. Reprezentuje Porozumienie na Plus. 
Jest radnym wybranym przez mieszkańców Sta-
rego Miasta, Zatorza i Osiedla Staszica. 

Interesuje się sprawami gospodarczymi Tcze-
wa, w szczególności budową nowych dróg i mo-
dernizacją już istniejących. Stara się sumiennie 
wywiązywać z powierzonych obowiązków. 

W latach 1969 - 1979 pracował w Państwo-
wych Gospodarstwach Rolnych, a od 5 maja 
1979 r. prowadzi działalność gospodarczą jako 
kierowca taksówki osobowej. W latach 1993 - 
1999 był wiceprezesem Zrzeszenia Transportu 
Prywatnego w Gdańsku. Od kilku lat pełni funkcję prezesa Stowarzysze-
nia TAXI Plus - Gryf w Tczewie.

Od sześciu lat jest wdowcem, jego żona była pracownikiem Urzędu 
Miejskiego w Tczewie w latach 1987-2002. Ma dwoje dzieci - dorosłą cór-
kę oraz syna, który uczy się w drugiej klasie liceum ogólnokształcącego. 

W wolnych chwilach chętnie ogląda w telewizji zawody sportowe. Od 
czasu do czasu uczestniczy jako kibic w meczach piłkarskich miejsco-
wych zespołów. 

DYŻURY W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW MIESZKAŃCÓW
Prezydent Miasta, Zenon Odya przyjmuje interesantów – w środy od godz. 1400 do 1600.
Zastępcy Prezydenta Miasta, Mirosław Pobłocki – w poniedziałki od godz. 1400 do 1500, 

Zenon Drewa – w poniedziałki od godz. 1400 do 1530.
Przewodniczący Rady Miejskiej, Włodzimierz Mroczkowski – w środy od godz. 1545 do 1645.

Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta, naczelnicy i pracownicy wydziałów przyjmują interesantów we wszystkich sprawach, 
w tym skarg i wniosków, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.

Aktualności

ILU NAS JEST?
Na początku czerwca 2008 r. w Tczewie zameldowanych było 

60 280 osób, w tym 59 208 na pobyt stały i 1 072 na pobyt czasowy. 
Od początku maja 2008 r. przybyło 27 mieszkańców miasta.

XXIII SESJA
Proponowany porządek obrad  XXIII sesji Rady 

Miejskiej w Tczewie na dzień 26 czerwca  2008 r. 
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 29 maja  2008 r.
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa. 
6. Informacja ze zgłoszonych interpelacji przez radnych 

w okresie od 29 maja  do 25 czerwca 2008 r. 

II . Część druga:
7.  Sprawozdanie z przebiegu Akcji Zima 2007/2008.
8. Informacja o stanie czystości i porządku na terenie miasta. 
9.  Informacja na temat dróg w mieście Tczewie.
10.  Raport z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych w mieście Tczewie w 2007 roku.
    - Ocena realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych dokonana przez  Prezydenta Miasta.
11.  Podjęcie uchwał w sprawie:
      11.1  zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta 

na 2008 rok,
       11.2  przystąpienia Gminy Miejskiej Tczew do realizacji 

projektu systemowego w ramach Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,

      11.3  przyjęcia od Samorządu Województwa Pomor-
skiego pomocy fi nansowej udzielonej na realiza-
cję Programu  „Moje boisko - Orlik 2012”,

      11.4  przyjęcia od Samorządu Województwa Pomor-
skiego pomocy fi nansowej udzielonej na realiza-
cję projektu „Przystań na rzece Wiśle w Tczewie 
połączona z inauguracją sezonu turystycznego 
województwa pomorskiego”,

      11.5  zmiany uchwały o powołaniu Młodzieżowej Rady 
Miasta Tczewa,

      11.6  zatwierdzenia Strategii Rozwoju Tczewa na lata 
2008 – 2015,

      11.7  oddania w najem w drodze bezprzetargowej bok-
su nr 18 znajdującego się w hali nr I na targowisku 
przy ul. Żwirki w Tczewie.

      11.8  procedury uchwalania budżetu gminy miejskiej 
Tczew oraz rodzaju i szczegółowości materiałów in-
formacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. 

      11.9  zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 
II półrocze 2008 r.    

      11.10 ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmioto-
wej na rok 2008 dla Zakładu Gospodarki Komu-
nalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie,

      11.11  udzielenia pomocy fi nansowej dla Powiatu Tczew-
skiego,

      11.12  uchylenia uchwały w sprawie utworzenia do-
chodów własnych pod nazwą ”Egzaminy eks-
ternistyczne” przy Centrum Edukacji Dorosłych 
w Tczewie.

12. Zgłaszanie interpelacji i wniosków.
13. Wolne wnioski, oświadczenia.

Ci, któ-
rzy uważnie  
oglądali re-
lacje z Euro 
2008 mieli 
szansę na 
w i d o w n i 
z o b a c z y ć 
polską fl a-
gę z napi-
sem TCZEW.
PL. Grupa 
tczewskich 
k i b i c ó w , 
zanim wy-
ruszyła na 
mistrzostwa 
dopingować 
polską dru-
żynę, odwiedziła prezydenta Tczewa Zenona Odyę. Kibice otrzymali 
od prezydenta gadżety promocyjne, w tym fl agę, koszulki i czapecz-
ki promujące miasto. 

- Jesteśmy szczęściarzami, bo udało nam się wylosować bilety na 
Euro 2008, mamy nadzieję uczestniczyć we wszystkich meczach polskiej 
reprezentacji - powiedział Andrzej Pocztaljanowiecz. - Wyruszamy pię-
cioosobową grupą z Tczewa, w Gdańsku dołączą do nas jeszcze dwie 
osoby. Będziemy kibicować Polakom i promować Tczew.

W grupie „szczęściarzy”, jak sami siebie określają kibice, był też 
Krzysztof Misiewicz, radny miasta Tczewa.

Kibice zabrali na Euro 2008 również bęben marszowy - w ubiegłym 
roku otrzymali go od prezydenta Tczewa jako nagrodę za promocję Tcze-
wa podczas meczu Polska - Finlandia. Podczas relacji z tamtego meczu 
kilkakrotnie  mogliśmy oglądać w telewizji baner z napisem TCZEW.

 M.M.

Tczewscy kibice na EURO 2008
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W zestawieniu COIG, spośród miast 
i gmin województwa pomorskiego wyprzedza-
ją nas jedynie Gdańsk, Gdynia Sopot, Słupsk 
i Pruszcz Gdański. Za Tczewem uplasowa-
ły się takie ośrodki jak Wejherowo, Rumia, 
Chojnice i Starogard Gd.  Według tego 
opracowania w 2007 r.  w Tczewie powstało 
18 nowych fi rm (tyle samo w Pruszczu Gd. 
i Wejherowie), zaś ogółem działało 261 fi rm. 
Statystycznie na 1000 mieszkańców w Tcze-
wie przypadają 4,3 fi rmy.

Jako kryterium rankingu, jego inicjato-
rzy, przyjęli liczbę podmiotów zarejestro-
wanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, 
czyli podmiotów o największym potencjale 
ekonomicznym w poszczególnych gminach 
i powiatach. W rankingu podano liczbę wszyst-
kich zarejestrowanych podmiotów oraz tych, 
które zarejestrowały się  w 2007 r. 

Tczew ponownie doceniony 

Dobra lokalizacja dla biznesu

W rankingu ogólnopolskim Tczew znalazł 
się na 82 miejscu. 26 pierwszych miejsc zaj-
mują miasta na prawach powiatów. Liderem 
jest Warszawa, w której decyduje się uloko-
wać swoje  siedziby 20 proc. przebadanych 
fi rm. Na kolejnych miejscach znalazły się 
Kraków, Wrocław, Poznań i Łódź.

Jak podają autorzy rankingu: „Analizując 
dane dotyczące fi rm z całej Polski  można 
stwierdzić, iż populacja danej miejscowo-
ści  bądź gminy bezpośrednio przekłada się 
na liczbę średnich i dużych fi rm. Mniejsze 
znaczenie ma położenie, chyba, że jest to 
sąsiedztwo dużej aglomeracji. Ta sytuacja 
wynika z faktu, iż biznes podejmując, de-
cyzje o ulokowaniu swojej siedziby zwraca 
uwagę na dostępność i wielkość rynku pra-
cy, a jednocześnie na wielkość lokalnego 
rynku klientów.  Stąd wniosek, że dla rozwoju 

Od października w CED
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych

Czas na inwestycje drogowe
Nowe nawierzchnie i oświetlenie
Trwają inwestycje drogowe na ulicach 

miasta. Z końcem października mija termin 
wykonania większości remontów - pętli 
autobusowej przy ul. Konarskiego, a także 
ulic Tetmajera, Czerwonego Kapturka, Ja-
sia i Małgosi, Kubusia Puchatka, Księżnicz-
ki Dobrawy, Wyzwolenia i Saperskiej. Pod 
koniec czerwca rozpocznie się przebudowa 
kolejnych ulic: Chrobrego, Rycerskiej i Sta-
rowiejskiej. Zakończenie tych prac przewi-
dziane jest na koniec listopada br.

Przebudowę ulic Czerwonego Kapturka, 
Jasia i Małgosi, Kubusia Puchatka , Księż-
niczki Dobrawy, Wyzwolenia i Saperskiej 
realizuje starogardzkie Przedsiębiorstwo 
Budowy Dróg. Łączny koszt tych inwestycji  
wynosi 5,2 mln zł. Inwestycje na Czyżyko-
wie - przy ul. Tetmajera i pętli wykonuje fi rma 
Bazalt ze Sztumu. Koszt tych dwóch zadań 
to 1,3 mln zł. Zakres prac jest podobny. Na 

przedsiębiorczości trzeba zainwestować w in-
frastrukturę mieszkaniową i dbać o wizerunek 
miejsca, w którym ludzie mają mieszkać.” 

Wyniki rankingu Centralnego Ośrodka 
Informacji Gospodarczej to nie pierwszy 
przykład docenienia gospodarczego poten-
cjału Tczewa. W ubiegłym roku Tczew znalazł 
się na 25 miejscu w Polsce w kategorii naj-
bardziej atrakcyjnych dla biznesu miast po-
niżej 100 tys. mieszkańców. Tamten ranking 
opracowany został  przez  magazyn Forbes 
(nr 6/2007). Przesłankami do umieszczenia 
na liście była liczba spółek prawa handlo-
wego zarejestrowanych w poszczególnych 
miejscowościach w ciągu ostatnich 5 lat 
(pomniejszona o upadłości i likwidacje). Do-
datkowo zestawiono lokalizacje preferowane  
przez inwestorów zagranicznych. 

Nauka w NKJO realizowana jest w formie 
3-letnich studiów licencjackich. Na 3 roku słu-
chacze NKJO stają się automatycznie studen-
tami licencjatu UAM w Poznaniu. Nauka w ko-
legium kończy się uzyskaniem dyplomu NKJO 
w Tczewie, który uprawnia do podjęcia pracy 
w szkołach podstawowych, gimnazjalnych 
i średnich. Absolwent NKJO może przystąpić 
do egzaminu na stopień licencjata przed ko-
misją uczelni sprawującej opiekę naukowo-dy-
daktyczną i uzyskać tytuł zawodowy licencjata. 

Absolwenci kolegium, po uzyskaniu tytułu 
licencjata, mają możliwość kontynuacji nauki 

na studiach drugiego stopnia na Uniwersy-
tecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
i uzyskania dyplomu ukończenia studiów 
z tytułem zawodowym: magister. 

Nabór na studia został uruchomiony 
9 czerwca 2008 roku w sekretariacie Cen-
trum Edukacji Dorosłych w Tczewie. Zajęcia 
będą się odbywać w budynku CED. Inaugu-
racja przewidziana jest na 10 października 
2008 r.

Na stronie internetowej NKJO w Tcze-
wie: www.nkjo-tczew.edu.pl umieszczone są 
informacje dla zainteresowanych.

Czyżykowie przy ul. Tetmajera wykonana 
zostanie nawierzchnia ulicy i chodników 
z polbruku, będzie nowe oświetlenie i kana-
lizacja deszczowa. Dodatkowo wymienione 
zostaną instalacje wodno-kanalizacyjne i ga-
zowe. Na Os. Bajkowym - ulice Jasia i Mał-
gosi oraz Czerwonego Kapturka otrzymają 
nową asfaltową nawierzchnię, oświetlenie 
i kanalizację deszczową.  ZWiK dodatko-
wo poprowadzi kanalizację sanitarną.  Przy 
ul. Kubusia Puchatka wykonany zostanie 
parking z kostki betonowej. Przy ul. Księż-
niczki Dobrawy będzie nowa nawierzchnia 
i odwodnienie. Nową nawierzchnię bitumicz-
ną otrzyma pętla autobusowa przy ul. Konar-
skiego. Wykonane zostaną dojazdy do blo-
ków przy ul. Saperskiej i Wyzwolenia. Tam 
również położona zostanie nawierzchnia 
z kostki betonowej, wykonane oświetlenie 
i odwodnienie. 

Tczew znalazł się na szóstym miejscu w województwie pomorskim w rankingu najlep-
szych  lokalizacji dla biznesu. Ranking przygotował Centralny Ośrodek Informacji Gospo-
darczej, a jest on podsumowaniem 2007 r. W ubiegłym roku Tczew znalazł się na 25 miejscu w 
Polsce w kategorii najbardziej atrakcyjnych dla biznesu miast poniżej 100 tys. mieszkańców 
w rankingu miesięcznika „Forbes”.

W związku z prawomocną decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2008 
roku od roku akademickiego 2008/2009 zostało utworzone niepubliczne Nauczycielskie 
Kolegium Języków Obcych w Tczewie, ze specjalnością język angielski prowadzoną 
w dziennym i zaocznym systemie kształcenia, pod opieką naukowo-dydaktyczną Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kolegium ma swoją siedzibę w Centrum 
Edukacji Dorosłych w Tczewie.

Od 2 czerwca przy ul. Chopina 33 działa 
punkt informacyjno - konsultacyjny dotyczą-
cy rewitalizacji Starego Miasta. Już krótko po 
jego otwarciu pojawili się pierwsi zaintereso-
wani. Okazało się, że mieszkańcy Starego 
Miasta nie są obojętni na to, jakie zmiany 
czekają ich dzielnicę. Mieszkańcy mogą nie 
tylko zasięgnąć dokładnych informacji na te-
mat realizowanego przez samorząd miasta 
projektu rewitalizacji tczewskiej starówki. 
Wkrótce również będą mieli okazję skorzy-
stać z kiosku multimedialnego i tam zoba-
czyć wizualizację zamierzeń programu.

- Bardzo nam zależy na uwagach i pro-
pozycjach mieszkańców Tczewa dotyczą-
cych rewitalizacji - mówi Danuta Morzuch-
Bielawska, naczelnik Wydziału Planowania 
Przestrzennego UM. - Zachęcam do odwie-
dzenia naszego punktu także osoby, które 
pracują na terenie Starego Miasta, prowadzą 
sklepy, punkty usługowe. Ich uwagi mogą być 
bardzo przydatne przy realizacji programu.

Punkt czynny jest w poniedziałki 
i wtorki w godz. 12.00-14.00 oraz w środy 
w godz. 15.00-17.00. Na razie dyżurują tam 
pracownicy Wydz. Planowania Przestrzen-
nego. Wkrótce dołączą do nich wolontariusze 
z Forum Inicjatyw Społecznych w Tczewie.

Rewitalizacja 
Ruszył punkt 
informacyjny

Jednym z pierwszych gości punktu informa-
cyjnego był prezydent Zenon Odya.
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Zgodę na realizację przedsięwzięcia pn. 
„Regionalny System Gospodarki Odpadami” 
wyrazili radni podczas sesji 15 maja. War-
tość planowanej inwestycji to ok. 160 mln zł. 
Wykonawcą przedsięwzięcia ma być Zakład 
Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o.

Dostosowanie do wymogów UE systemu 
ochrony środowiska i gospodarki odpadami w 
polskich gminach wymaga wprowadzenia pro-
gramu inwestowania w nowoczesne obiekty, 
technologie i urządzenia, co pociąga za sobą 
konieczność poniesienia znacznych nakła-
dów. Kwoty, które należałoby zainwestować 
przekraczają zazwyczaj kilkakrotnie możliwo-
ści gmin czy zakładów komunalnych. Członko-
stwo Polski w UE stwarza jednak możliwości 
na dofi nansowanie tego typu przedsięwzięć 
z funduszy pomocowych.

Ministerstwo Środowiska ogłosiło konkurs 
na projekty z dziedziny gospodarki odpadami, 
które mogą być dofi nansowane ze środków 
unijnego Funduszu Spójności. Termin złożenia 
wniosku upływał 26 maja br., a dokumentacja 
musiała zawierać  uchwałę organu założyciel-
skiego spółki ZUOS, będącej benefi cjentem 
projektu. Stąd dodatkowa sesja - 15 maja. 

Głównym zadaniem Zakładu Utylizacji 
Odpadów Stałych, powołanej w 2000 r. jed-
noosobowej spółki Gminy Miejskiej Tczew 
jest prowadzenie gospodarki odpadami sta-
łymi na terenie miasta. Spółka oprócz upo-
rządkowania terenu składowiska przy ulicy 
Rokickiej uzyskała niezbędne pozwolenia 
oraz przygotowała Gminny Plan Gospodarki 
Odpadami dla Miasta Tczewa. 

W 2002 r. Rada Miejska pozytywnie za-
opiniowała projekt przygotowanego planu. 
Oprócz bieżącego prowadzenia gospodarki 
odpadami, zakładał on stworzenie Regio-
nalnego Systemu Gospodarki Odpadami 
oraz prowadzenie działań dla pozyskania 
zewnętrznych środków fi nansowych. 

W listopadzie 2004 roku Rada Miejska 
pozytywnie potwierdziła prowadzone dzia-
łania dla pozyskania środków fi nansowych 
w ramach Funduszu Spójności. Dla przy-
gotowania dobrego projektu niezbędne było 
przeprowadzenie konsultacji w ramach po-
mocy technicznej, która została zrealizowa-
na dzięki porozumieniu pomiędzy Miastem 
Tczew a Narodowym Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wybrany przez NFOŚiGW zespół konsul-
tantów przedstawił raport końcowy dla przed-
sięwzięcia „Regionalny System Gospodarki 
Odpadami Tczew” wraz ze studium wykonal-
ności. Dla prowadzenia dalszego postępowa-
nia w celu uzyskania środków fi nansowych 
w ramach Funduszu Spójności konieczne było 
uzyskanie zgody Rady Miejskiej na realizacje 
tego programu. Zgodę taka wyrazili radni pod-
czas sesji 15 maja - 20 głosami „za”, przy 1 
przeciwnym i 2 wstrzymujących.

- Mieliśmy pewne wątpliwości przed 
podjęciem tej uchwały, ale wszystkie zosta-
ły wyjaśnione - powiedział radny Kazimierz 
Smoliński. - Ta inwestycja to największe 
przedsięwzięcie dotychczasowych kadencji. 
Długo dyskutowaliśmy na temat lokalizacji in-
westycji przy ul. Rokickiej, ale okazało się, że 
innego miejsca po prostu w Tczewie nie ma. 
Realizacja inwestycji oznaczać będzie jed-
nak, że zmniejszy się uciążliwość gospodar-
ki odpadami. Zakład wybudowany zostanie 
zgodnie z wysokimi wymogami europejskimi. 

                                                        M.M. 

Zadanie za 160 mln
Radni za śmieciową 

inwestycją

Od stycznia przyszłego roku czeka-
ją nas zmiany w komunikacji miejskiej. 
Zmienią się ceny biletów, będą one zależ-
ne m.in. od długości przejechanej trasy  
i wprowadzony zostanie bilet elektronicz-
ny. O zmianach zadecydowali radni pod-
czas majowej sesji. Za przyjęciem uchwa-
ły glosowało 20 radnych, 3 wstrzymało 
się od głosu. 

W 2008 r. kończy się umowa między 
Gminą Miejską Tczew a fi rmą ZKM Veo-
lia Transport Tczew na świadczenie usług 
transportu zbiorowego w Tczewie w latach 
2001-2008. Zgodnie z przepisami niezbędne 
jest przeprowadzenie przetargu i zawarcie 
umowy na kolejne trzy lata. Istnieje możli-
wość jednoczesnego wprowadzenia zmian 
w opłatach za przewozy w formie biletów 
elektronicznych. System ten pozwoli na  
dokładniejsze określenie liczby przejazdów 
ulgowych oraz przemieszczania się pasa-
żerów. Równocześnie bilet elektroniczny ma 

Od stycznia zmiany w komunikacji miejskiej  
Nowe bilety, nowe ceny

Codzienne nieumundurowane patrole 
policji poruszające się nieoznakowanym sa-
mochodem, kamery monitoringu, współpra-
ca policji i Straży Miejskiej, coraz szersza 
oferta zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży 
to istotne elementy poprawy bezpieczeń-
stwa w Tczewie. Nie brakuje jednak prob-
lemów. Stan bezpieczeństwa w mieście był 
jednym głównych tematów majowej sesji 
Rady Miasta. 

- W ciągu ostatnich czterech lat przestęp-
czość na terenie powiatu tczewskiego  spada, 
wzrasta wykrywalność, ale, niestety na tym 
samym poziomie utrzymuje się liczba wypad-
ków drogowych - powiedział podczas sesji 
Robert Sudenis, komendant powiatowy policji 
w Tczewie. - Aby wzmocnić sekcję ruchu dro-
gowego, przeniosłem tam cztery etaty z innych 
pionów. W tym roku udało nam się pozyskać 
nowy samochód dla „drogówki”. Wkrótce pla-
nujemy zakup trzech nowych samochodów 
służbowych, a to dzięki współfi nansowaniu  
przez samorządy lokalne. 

W 2007 r. na drogach i ulicach Tczewa do-
szło do 58 wypadków drogowych, w ich następ-
stwie zginęły 2 osoby, a 76 zostało rannych. 
Najwięcej wypadków (10)  zanotowano na 
ul. Armii Krajowej, Bałdowskiej (9), al. Solidar-
ności (7), Gdańskiej i Wojska Polskiego (po 6). 

Zdaniem R. Sudenisa, przedsięwzięcia, 
których realizacja przyczyniłaby się do poprawy 
bezpieczeństwa to: dalsza rozbudowa monito-
ringu wizyjnego, realizacja dotychczasowych 
i podejmowanie nowych przedsięwzięć edu-
kacyjnych dotyczących bezpiecznego za-
chowania, propagowanie organizowania 
parkingów strzeżonych, pomocy sąsiedzkiej, 
wdrażanie programów prewencyjnych zmie-
rzających do ograniczenia przestępczości 
i aspołecznych zachowań, poprawa przepływu 
informacji pomiędzy instytucjami działającymi 
na rzecz bezpieczeństwa, współpraca ze Stra-
żą Miejska. 

Radna Grażyna Antczak podziękowała 
komendantowi za pomoc policji w rozmai-
tych imprezach masowych, zwłaszcza dla 
dzieci i młodzieży. Podziękowania złożył też 
prezydent Tczewa Zenon Odya, m.in. za 
udział policjantów w Dniu Otwartym Urzędu 
Miejskiego 27 maja, podczas którego odbyła 
się akcja znakowania rowerów. 

Jak zwracali uwagę radni, duży problem 
stanowią pseudokibice. Nie chodzi wyłącznie 
o mieszkańców Tczewa, ale też o zwolenni-
ków np. trójmiejskich klubów, którzy przyjeż-
dżają do Tczewa i tu dają upust swojej agresji. 
Chuligani uczestniczą nie tylko w meczach, 

Problemy z pseudokibicami, monitoring się sprawdza
Radni o bezpieczeństwie

ale wykorzystują 
miejskie imprezy 
masowe, aby za-
kłócać porządek .

Jak tłu-
maczył R. Su-
denis, policja, 
w miarę swoich 
możliwości, nad-
zoruje mecze 
oraz transport ki-
biców. Pomagają 
w tym funkcjo-
nariusze Straży 
Miejskiej. Nie-
stety służby te 
nie są w stanie 
zapobiec wszystkim burdom wywoływa-
nym przez te grupy. Komendant sugero-
wał, aby pomogły w tym kluby sportowe 
i starły się dyscyplinować swoich zwolenników. 

O bezpieczeństwie mówił też Waldemar 
Walejko, komendant Powiatowej Straży Po-
żarnej. Prócz problemów, z którymi boryka 
się jednostka, np. w zakresie sprzętu, wy-
mienił ten, w którego pokonaniu mogą pomóc 
sami mieszkańcy. Podczas interwencji często 
zdarza się, że samochód strażacki nie jest 
w stanie dojechać dostatecznie blisko budynku 
ze względu na źle zaparkowane samochody. 
Z tego samego powodu często niemożliwe lub 
bardzo utrudnione jest dostanie się do hydran-
tu.  Jest jednak i dobra wiadomość - komen-
dant wojewódzki obiecał w przyszłym roku za-
kup podnośnika dla tczewskiej jednostki. Jego 
zasięg wynosić będzie 40 m, co pozwoli na 
skuteczne interwencje np. w wieżowcach.

Komendant Straży Miejskiej - Andrzej 
Jachimowski zwrócił uwagę na skutecz-
ność systemu monitoringu wizyjnego. Na 
terenie miasta działa 20 kamer. Obraz z nich 
jest nagrywany. Wcześniej średnio były 3-4 
interwencje dziennie wynikające z monitorin-
gu, teraz jest ich po ok. 30. 

Komendant zwrócił uwagę na poprawę 
czystości w mieście, zwłaszcza na starów-
ce i Nowym Mieście. Widać też, że więcej 
mieszkańców wyprowadza psy na smyczy 
i w kagańcu. To efekt działania funkcjonariu-
szy podczas ostatnich kilku miesięcy.

- Od września jeden ze strażników, wspól-
nie z policyjną sekcją ds. narkotyków,  będzie 
współpracował ze szkołami  - powiedział 
A. Jachimowski. - Wspólnie z policją będziemy 
też prowadzić działania związane z zapewnie-
niem bezpieczeństwa podczas wakacji. 

M.M.

powiązać system komunikacyjny Tczewa 
i aglomeracji trójmiejskiej. 

Oznacza to, że od stycznia obowiązywać 
będą trzy rodzaje biletów - papierowy, który 
jednak będzie stopniowo wycofywany, bilety 
miesięczne zastąpione zostaną przez kartę 
elektroniczną, ale nadal u kierowcy będzie 
można nabyć jednorazowy bilet.

Ceny biletów zostały opracowane na lata 
2009, 2010, i 2011. Bilet normalny  za jedno-
razowy przejazd na podstawie biletu papie-
rowego od stycznia 2009 r. będzie kosztował 
2,10 zł (w 2010 - 2,20 zł, w 2011 - 2,30 zł). 
Bilety ulgowe to odpowiednio 50 proc. tych 
kwot, zaś bilet nocny kosztował będzie dwu-
krotnie więcej niż dzienny. 

Nowość to bilet elektroniczny - cena 
przejazdu będzie uzależniona od odległości, 
którą zamierzamy przejechać oraz wysoko-
ści doładowania naszej karty. Tabela zapro-
ponowanych opłat znajduje się w dodat-
ku z uchwałami.

M.M.
Samorząd

Robert Sudenis, komen-
dant powiatowy policji. 
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Na stoisku przygotowanym przed Urzę-
dem Miasta można było zasięgnąć infor-
macji o pracy urzędu, otrzymać bezpłatne 
gadżety, a na najmłodszych czekały słodko-
ści, baloniki, wiatraczki. Urzędowy parking 
zamienił się w prawdziwy plac zabaw. Dzie-
ci otrzymały kolorową kredę i wkrótce na-
wierzchnia parkingu pokryła się kolorowymi 
rysunkami. W specjalnym namiocie można 
było skorzystać z malowania twarzy. Długa 
kolejka ustawiała się też do stanowiska poli-
cji, gdzie znakowano rowery. Ogromne zain-
teresowani wzbudził nowy samochód Straży 
Miejskiej. Można było do niego wsiąść, zatrą-

Dzień Otwarty Urzędu Miejskiego 

Atrakcje dla dzieci i dorosłych

Mnóstwo atrakcji przygotowaliśmy na Dzień Otwarty Urzędu Miejskiego. Z tej okazji 
urząd odwiedzili podopieczni świetlic środowiskowych, przedszkolaki, uczniowie i do-
rośli mieszkańcy Tczewa. Na każdego czekały niespodzianki. Tego dnia (27 maja) moż-
na było zwiedzić wszystkie zakamarki urzędu, zobaczyć gdzie obradują radni, gdzie za-
padają najważniejsze decyzje dotyczące miasta, zobaczyć gabinet prezydenta, a nawet 
sprawdzić, czy prezydencki fotel jest wystarczająco wygodny. Mieszkańcy mogli też aż 
do godz. 18.00 załatwić wszystkie urzędowe sprawy.

bić klaksonem, porozmawiać ze strażnikami. 
W sali konferencyjnej przygotowana 

została ekspozycja nagród, pucharów, wy-
różnień, dyplomów, które otrzymało miasto. 
Wśród nich m.in. najnowsze laury - główna 
nagroda 7 Cudów Unijnych Funduszy przy-
znana w maju br. Centrum Wystawienniczo-
Regionalnemu Dolnej Wisły, nagroda Przy-
jaznego Brzegu - za bulwar nadwiślański 
i przystań, nagroda „Samorząd  przyjazny 
oświacie” i wiele innych. Można było zobaczyć 
fotografi e wszystkich honorowych obywate-
li miasta, kolorowe slajdy Tczewa, plansze 
przedstawiające kierunki rozwoju miasta i in. 

Urzędowy parking zamienił się w plac zabaw.

Mieszkańcy chętnie korzystali z możliwości 
zmierzenia ciśnienia.

Policjanci znakowali rowery.

Samochód Straży Miejskiej to prawdziwa 
atrakcja. 

Po raz pierwszy Tczewem rządziła 
kobieta. Pani prezydent ma 13 lat i na co 
dzień jest uczennicą Szkoły Podstawo-
wej nr 12. Julia Jankowska objęła urząd 
z okazji Dnia Dziecka - 2 czerwca. Poma-
gali jej wiceprezydenci - zastępcą ds. go-
spodarczych był Michał Martyniak, uczeń 
SP 5, zastępcą ds. społecznych Aneta 
Bulczak z „jedenastki”.  

Dzień pracy nowej władzy rozpoczął się 
od narady z naczelnikami, a po niej wszyscy 
prezydenci rzucili się w wir pracy. Trzeba było 
zapoznać się z dokumentami i podejmować 
ważne decyzje. Nowych prezydentów nie 
oszczędzali interesanci, którzy wyjątkowo 
tłumnie  przybyli do urzędu. 

Najpilniejsze sprawy do załatwienia to 
zdaniem młodych petentów (byli to głównie 
uczniowie tczewskich szkół) - aquapark i no-
woczesne kino. Przydałyby się też szafki na 
książki w szkołach, aby uczniowie nie musie-
li dźwigać ciężkich tornistrów. Były też proś-
by o fajny koncert. - Przecież niedawno był 
w Tczewie koncert Gosi Andrzejewicz - odparła 
pani prezydent. - Dlaczego nie przyszliście?

W razie problemów z ze znalezieniem 
odpowiedzi, prezydent Julia Jankowska tele-
fonowała do swoich zastępców. Prezydenci 

13-letnia prezydent Tczewa 

Nowa władza na Dzień Dziecka
musieli też ofi cjalnie reprezentować samo-
rząd miasta. Uczestniczyli w rozdaniu nagród 
i dyplomów laureatom Miejskiego Konkursu 
Języka Niemieckiego i Angielskiego w CED. 

- Chciałabym, aby w Tczewie powstało 
nowoczesne kino, abyśmy nie musieli na 
fi lmy jeździć do Trójmiasta. Powinno być 
więcej imprez kulturalnych i więcej zieleni 
w mieście - powiedziała nam pani prezydent.  

Zanim Julia Jankowska objęła urząd 
prezydenta, szkolni koledzy podpowiadali, 
czym ma się zająć - Tczewowi potrzebne są 
boiska, szczególnie na Os. Staszica i na Su-
chostrzygach. Poza tym nie mogą doczekać 
się aquaparku. 

Po czterech godzinach pracy, Julia Jan-
kowska przyznała, że bycie prezydentem to 
nie tylko siedzenie za biurkiem i picie kawy. 
- Bycie prezydentem to ciężka praca - po-
wiedziała. - Prezydent musi podpisywać sto-
sy dokumentów, podejmować wiele decyzji, 
spotykać się z mieszkańcami, wydawać po-
lecenia urzędnikom.

Julia Jankowska nie wiąże swojej przy-
szłości z polityką i nie marzy o fotelu pre-
zydenta. - W polityce za bardzo się kłócą 
- mówi. Julia zamierza wybrać karierę aktor-
ską lub zostać dziennikarką. 

Prezydent Tczewa Zenon Odya cieszy 
się, że młodzież interesuje się sprawami 
miasta i urzędu. - Gdy chodziłem do szkoły 
nie do pomyślenia było, żeby ktoś z dzieci 
usiadł na fotelu prezydenta, odwiedził jego 
gabinet. - wspomina. - Większość z nas nie 
wiedziała nawet kim jest prezydent, co robi. 
Dzisiaj młodzi ludzie maja większą wiedzę. 
Takie inicjatywy jak wybór małego prezyden-
ta, dzień otwarty urzędu czy działalność Mło-
dzieżowej Rady Miasta Tczewa sprawiają, 
że młode pokolenie oswaja się z samorzą-
dem miasta, wie, co dzieje się za drzwiami 
urzędu. A przez to urząd staje się bardziej 
przyjazny społeczeństwu.

                 M.M.

Fot. Prezydent Julia Jankowska przyjmowa-
ła interesantów.

Dorośli bardzo chętnie korzystali z moż-
liwości zmierzenia ciśnienia. W urzędzie 
dostępna była także bezpłatna kawiarenka 
internetowa. 

                                                        M.M.
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Parafi a  p.w. Podwyższenia Krzy-
ża Św. w Tczewie  otrzymała z budżetu 
miasta dotację na przeprowadzenie prac 
remontowych. Wsparcie fi nansowe dla 
parafi i przeznaczone jest na prace kon-
serwatorskie przy ołtarzu p.w. Niepokala-
nego Poczęcia NMP.

Dotacja przyznana została na podstawie 
uchwały nr XXXI/292/2005 Rady Miejskiej  
w Tczewie z 28 kwietnia 2005 r. w sprawie 
przyjęcia zasad i trybu udzielania i rozli-
czania dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 
znajdujących się na terenie miasta Tczewa 
oraz uchwały nr XL/355/2006 Rady Miejskiej  
w Tczewie z 26 stycznia 2006 r. zmieniają-

cej uchwałę w sprawie przyjęcia zasad i try-
bu udzielania i rozliczania dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do re-
jestru zabytków (treść wymienionych uchwał 
znajduje się w Biuletynie Informacji Publicz-
nej Urzędu Miejskiego w Tczewie: www. bip.
tczew.pl) oraz uchwały budżetowej określa-
jącej przyznanie środków fi nansowych na 
udzielenie dotacji i po zasięgnięciu opinii 
Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej 
Rady Miejskiej w Tczewie. 

Przypomnijmy, w ubiegłym roku dotację 
przyznano również parafi i  p.w. Podwyższenia 
Krzyża Św. - na renowację ołtarza św. Józefa 
i ołtarza Matki Boskiej Częstochowskiej (daw-
niej św. Anny) oraz właścicielom budynku daw-

nego zajazdu 
przy ul. Woj-
ska Polskiego 
15 - na prze-
prowadzenie 
prac remon-
towych. 

J e d n o -
cześnie in-
formujemy, 
że termin 
składania wniosków o przyznanie dotacji 
na prace konserwatorskie, restaurator-
skie i roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków znajdu-
jących się na terenie miasta Tczewa na 
rok 2009 ubiega z dniem 30.09.2008 r.

Samorząd wspiera renowację zabytków

Dotacja dla kościoła farnego

Już w czerwcu w korekcie budżetu 
ma zostać uwzględnionych 100 tys. zł 
na wydatki związane z jubileuszem 750-
lecia nadania Tczewowi praw miejskich. 
Inauguracja obchodów nastąpi dopiero 
30 stycznia 2010 r., ale przygotowania już 
nabrały rozpędu.  

O objęcie honorowego patronatu nad 
imprezą wystąpiono do premiera Donalda 
Tuska, Bogdana Borusewicza, marszałka 
Senatu RP oraz biskupa pelplińskiego Jana 
Bernarda Szlagi. B. Borusewicz i biskup J. 
Szlaga to jednocześnie Honorowi Obywatele 
Miasta Tczewa.

Komitet organizacyjny ustalił wstępną li-
stę publikacji okolicznościowych, pierwsze z 
nich miałyby się ukazać jeszcze w tym roku. 
Na 2008 r. zaplanowano m.in. albumy Józe-
fa Golickiego - dotyczące ogólnych widoków 
Tczewa oraz fary i zespołu podominikańskie-
go. W tym roku ukazać się mają także reprin-
ty starych pocztówek.

Wśród propozycji wydawniczych na ko-
lejne dwa lata są m.in. publikacja Zbignie-
wa Nawrockiego - „Jak w Tczewie niegdyś 
mieszkano” oraz książka poświęcona księ-
ciu Samborowi II, pod redakcją prof. Błażeja 
Śliwińskiego oraz dr Marka Smolińskiego z 
Uniwersytetu Gdańskiego. Zaproponowano 
także publikacje poświęcone Janowi Pawło-
wi II. Jedna z nich, zainicjowana przez Alicję 
Gajewska, dyr. Centrum Wystawienniczo-
Regionalnego Dolnej Wisły, zawierałaby fo-
tografi e papieża - Polaka. Poseł Jan Kulas 
zaproponował z kolei udokumentowanie w 
formie książki spotkań tczewian z Janem 
Pawłem II. (czytaj obok)

Podczas posiedzenia komitetu organi-
zacyjnego rozważano organizację między-
narodowej wystawy fi latelistycznej I stopnia 
z udziałem fi latelistów z miast partnerskich 
Tczewa. Mogłaby się odbyć w Centrum Kul-
tury i Sztuki. Wydana ma zostać także karta 
okolicznościowa dla krótkofalowców. W 2010 
r. do historycznego jubileuszu nawiązywać 
będzie Noc Muzeów, impreza, która po raz 
pierwszy odbyła się w Tczewie 17 maja br. 

w CWRDW. Centrum zostałoby oddane we 
władanie założycielowi Tczewa - Samborowi 
II i jego żonie Mechtyldzie. 

Komitet poparł propozycję powołania w 
Tczewie Szkoły Muzycznej II stopnia im. 750-
lecia miasta.  Rozważana jest także sprawa 
zorganizowania w Tczewie konferencji doty-
czącej dokonań sportowców pochodzących  
z Tczewa.

                 M.M. 

Pierwsze publikacje już w tym roku
Obradował Komitet Organizacyjny 

jubileuszu 750-lecia
Zbliża się 30. rocznica wyboru 

(16.10.1978 r.) papieża Jana Pawła II. 
Pontyfi kat Papieża-Polaka miał olbrzymie 
znaczenie dla dziejów Kościoła, Polski i dla 
wielu z nas. Z myślą o uhonorowaniu tego 
doniosłego wydarzenia przygotowuję oko-
licznościową książkę na którą złożą się m. 
in. relacje i świadectwa. Załączona ankieta 
pt. „Moje spotkania z Janem Pawłem II” ma 
ułatwić własną wypowiedź autorską. 

Odpowiedź na ankietę (od 2 do 8 
stron) proszę przesłać drogą elektronicz-
ną lub pocztową na adres: biuro@janku-
las.pl lub Biuro Poselskie Jana Kulasa, 
ul. Kołłątaja 9, 83-110 Tczew, w terminie 
najpóźniej do 30 czerwca 2008 roku.

Jan Kulas, poseł RP

1. Czy i co było Panu (i) wiadomo o Kar-
dynale Karolu Wojtyle przed jego wy-
borem na papieża?

2. Kiedy i w jakich okolicznościach do-
wiedział się Pan (i) o wyborze Karola 
Wojtyły na papieża?

3. Jakie odczucia i nadzieje wywołała 
w Panu (i) informacja o  wyborze 
Papieża-Polaka?

4. Czy, kiedy  i w jaki sposób uczestniczył 
Pan (i) w bezpośrednich spotkaniach 
z Janem Pawłem II (pielgrzymki, au-
diencje itp.)?

5. Czy i w jaki sposób przeżył Pan (i) spot-
kanie z Janem Pawłem II w Pelplinie, 
pamiętnego dnia 6 czerwca 1999 roku?

6. W jaki sposób nauczanie duszpaster-
skie Jana Pawła II wpłynęło na Pana (i) 
życie?

7. Co z nauczania Jana Pawła II należało-
by dzisiaj przekazać naszej młodzieży?

8. Jaką generalnie rolę odegrał Jan Pa-
weł II, w Pana (i) ocenie, w dziejach  
naszej Ojczyzny i Kościoła? 

9. Inne istotne Pana (i) zdaniem informa-
cje i refl eksje, związane z działalnością 
Jana Pawła II, godne popularyzacji?  
Imię i nazwisko, wiek, wykształce-

nie, miejsce zamieszkania, adres do 
korespondencji ...

Ankieta
Moje spotkania 

z Janem Pawłem II

Przed Urzędem Miejskim, pod zega-
rem odliczającym czas do jubileuszu 750-
lecia nadania Tczewowi praw miejskich, 
stanęła trójwymiarowa tablica z logo jubi-
leuszu. To kolejny znak przygotowań do 
uroczystości Roku Jubileuszowego. 

Przypomnijmy, logo zostało wyłonio-
ne w drodze konkursu. Jego autorem jest 
Bartłomiej Siwek z Gdańska. Tablicę za-
montowano z inicjatywy Biura Promocji. 
Wykonała ją fi rma Projekt 3D z Tczewa.
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Najsilniejsze kobiety świata można było 
obejrzeć na tczewskim bulwarze podczas 
mistrzostw Świata Strongwoman  24 maja. 
Trwająca ok. czterech godzin impreza po-
zwoliła paniom zmierzyć się w wielu siło-
wych konkurencjach i wyłonić tę najsilniejszą 
wśród „słabej” płci. Mistrzynią świata Stron-
gwoman została Aneta Florczyk - miesz-
kanka Malborka i członkini Tczewskiego To-
warzystwa Kulturalnego BRAMA. 

Rywalkami Anety Florczyk, znanej też 
m.in. z telewizyjnego programu „Gwiazdy 
tańczą na lodzie”, były reprezentantki Szwe-
cji, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Danii, Stanów 
Zjednoczonych. Podziwiały je tłumy kibiców, 
śmiałkowie próbowali nawet sprawdzić się 
w niektórych konkurencjach. Panie były 
jednak silniejsze. W nagrodę otrzy-
mały niezwykłe medale - wykonane 
z kamienia. Ale dla tak silnych kobiet no-

Strongwoman w Tczewie

Aneta Florczyk najsilniejsza

Aneta Florczyk. 
Fot. Andrzej Połomski

Przystań to kolejna nadwiślańska in-
westycja, dzięki której Tczew powraca nad 
Wisłę - po bulwarze nadwiślańskim oraz 
Centrum Wystawienniczo-Regionalnym Dol-
nej Wisły. Jak powiedział podczas otwarcia 
Zenon Odya, prezydent Tczewa, przystań 
wkomponowuje się w szlak wodny z Berlina 
do Kaliningradu i Kłajpedy. 

Wielu uczestników otwarcia przybyło do 
Tczewa drogą wodną. Statkiem przypłynął 
m.in. Jan Kozłowski, marszałek woj. pomor-
skiego wraz z  Mieczysławem Strukiem, wi-
cemarszałkiem, Bogdanem Borusewiczem, 
marszałkiem Senatu RP i wieloma innymi goś-
ćmi. Niektórzy wodniacy zacumowali w Tcze-
wie już kilka dni wcześniej. Tego dnia przy-
stań odwiedziło łącznie ok. 10 tys. osób.

Marszałek Jan Kozłowski  przekazał 
pocztowi fl agowemu banderę - To bandera 
dla miasta, które tak pięknie otworzyło się  
na wodę i wraca do tradycji miasta nadwi-
ślańskiego -  powiedział marszałek. - To był 
strzał w dziesiątkę i nie mówię tylko o przy-
stani, ale także o bulwarze nadwiślańskim  
i Centrum Wystawienniczo-Regionalnym Dol-
nej Wisły, które niedawno otrzymało miano 
jednego z siedmiu cudów funduszy europej-
skich. Ten sezon rozpoczyna kolejne duże in-
westycje  w całym województwie pomorskim. 
W najbliższych latach przewidujemy wykorzy-
stanie ok. 100 mln euro na działania związa-
ne z turystyką w naszym województwie. 

Jan Kozłowski, Bogdan Borusewicz oraz  
Zenon Odya uroczyście przecięli wstęgę ofi -
cjalnie otwierając przystań. Nowy obiekt po-
święcił ks. prałat Piotr Wysga.

- Dzięki nadwiślańskim inwestycjom 
Tczew nie tylko zbliżył się do Wisły, ale 
zszedł do Wisły - powiedział Bogdan Boru-
sewicz. - Zachęcam do korzystania z Wisły 
i do zwiedzenia Tczewa. Często tu przyjeż-
dżam i widzę jak miasto się zmienia, pięknie-
je. Życzę, aby tak było dalej. 

Otwarciu przystani towarzyszyła konfe-

W Tczewie

Przystań otwarta, rozpoczął się sezon turystyczny

Przy nabrzeżu trudno było znaleźć miejsce do cumowania.

rencja dotycząca szlaków wodnych i wyko-
rzystania przystani. Przed Tczewem jeszcze 
wiele wodnych inwestycji. Planowane na 
przyszlość projekty to zagospodarowanie 
cypla nadwiślańskiego przy ujściu Kanału 
Młyńskiego, stworzenie zespołu rekreacyj-
nego „Park nadwiślański”  i sportowej przy-
stani wioślarskiej w sąsiedztwie dzisiejszych 
hangarów nad Wisłą oraz utworzenie portu 
jachtowego i kompleksu sportów wodnych 
(aquapark). 

Przystań powstała dzięki środkom z bu-
dżetu miasta oraz dofi nansowaniu z Progra-
mu Sąsiedztwa Interreg IIIA – w ramach pro-
jektu „Infrastruktura turystyczna drogi wodnej 
Berlin – Kaliningrad – Kłajpeda w Tczewie
i Kłajpedzie”. Jest to projekt partnerski miast 
Tczewa i Kłajpedy na Litwie. Łączny koszt 

przystani to ok. 6 mln zł. Zgodnie z projek-
tem, dotacja z funduszu unijnego dla tczew-
skiej części projektu wynosi 788 857,73 euro. 
Pozostała kwota pochodzi z budżetu miasta. 

M.M.

szenie kamiennych medali nie jest przecież 
problemem…

Imprezę zorganizowali:  TTK Brama, Ro-
man Liebrecht i Urząd Miejski w Tczewie.

To było prawdziwe oblężenie. Mnóstwo żeglarzy, wodniaków, turystów i mieszkańców 
miasta uczestniczyło w otwarciu przystani żeglarsko-pasażerskiej 24 maja. Na nabrze-
żu wręcz zabrakło miejsc do cumowania - zaroiło się od jachtów, kajaków, motorówek. 
Tego dnia w Tczewie marszałek Jan Kozłowski zainaugurował także sezon turystyczny 
w województwie pomorskim. 

Chętni mogli skorzystać z krótkiego rejsu po 
Wiśle.

Uroczyste otwarcie przystani.

Wielu tczewian przybyło zobaczyć przystań.
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Kukiełki, pacynki, marionetki używa-
ne w spektaklach teatralnych można było 
zobaczyć na wystawie „Bajkowy świat” 
zorganizowanej z okazji Dnia Dziecka 
przez Centrum Wystawienniczo-Regio-
nalne Dolnej Wisły w Tczewie oraz Miejski 
Teatr „Miniatura” w Gdańsku. 

Wystawa cieszyła się ogromnym po-
wodzeniem, zwłaszcza najmłodszych tcze-
wian. Zaprezentowano na niej lalki, które 
„grały” w wielu spektaklach Teatru Minia-
tura - „Calineczka”, Oliwer Twist”, Koziołek 
Matołek”, „Pippi Langstrump”, ”Czarodziej 
z Krainy Oz” i wielu innych. Mali tczewianie 
mieli okazję spotkać się  z aktorami Teatru 
Miniatura. Irena Sawicka i Arkadiusz Ur-
ban w barwny i jednocześnie prosty sposób 
opowiedzieli dzieciom, jak pracują. Wytłu-
maczyli zasady animowania lalkami, jak są 
zbudowane lalki, a na zakończenie zagrali 
fragment spektaklu „Calineczka”. Jak się 
okazało, większość dzieci doskonale zna 
gdański Teatr Miniatura i niejednokrotnie 
bywała na jego przedstawieniach. Podczas 
spotkania dzieci mogły same przymierzyć 
maski i próbować niełatwej sztuki animo-
wania lalkami. Z małymi gośćmi CWRDW 
rozmawiał także prezydent Zenon Odya. 

Dyrektor gdańskiej „Miniatury” - Konrad 
Szachnowski, zaprosił najmłodszych do od-
wiedzenia teatru i obejrzenia spektaklu „Pi-
nokio”, którego premiera odbyła się w Dzień 
Dziecka.

M.M.

„Bajkowy Świat”  

Lalki ożyły 
w Centrum 

Podczas nocy muzeów nie tylko wszyst-
kie drzwi placówki były otwarte. Imprezę roz-
poczęło otwarcie wystawy sztuki kaszubskiej 
z bardzo bogatym zbiorem eksponatów haf-
tu kaszubskiego, rzeźby ludowej,  malarstwa 
na szkle. Podziw budziły kunsztownie haf-
towane czepce, rzeźbione „świątki” i wiele 
innych prac. Ekspozycja czynna będzie do 
10 sierpnia. Można było także poznać zawiło-
ści języka kaszubskiego i gwary kociewskiej 
oraz spróbować kaszubskiej tabaki. Czyn-
ne były wszystkie sale wystawowe - można 
było zwiedzić m.in. wystawę fotografi i Iwo 
Dylkiewicza oraz posłuchać jego opowieści 
o Tczewie, sporo osób zwiedziło wystawę 
„Tczew od osady do współczesności” oraz 
wystawę kajakarstwa. Duże zainteresowa-
nie wzbudziły emisje fi lmów archiwalnych 
o Tczewie. Nie tylko do miłośników żeglar-
stwa  adresowane były pokazy wiązania 
węzłów żeglarskich. Można było zobaczyć 

Blisko 2 tysiące osób w CWRDW

Tłumy w muzeach - nocą ciekawiej
Blisko dwa tysiące osób odwiedziło Centrum Wystawienniczo-Regionalne Dol-

nej Wisły oraz Muzeum Wisły podczas Europejskiej Nocy Muzeów w sobotę 17 maja. 
Inicjatywa okazała się strzałem w dziesiątkę. Tej nocy pobity został absolutny rekord 
frekwencji w placówce (dotychczasowy to ponad 1000 osób podczas dnia otwartego 
CWRDW - 24 lutego 2007 r.).

jachty „Opty”, „Dal” i „Kumka” oraz przeko-
nać się, jak złożyć kajak. Przez całą noc po 
salach wystawowych krążyły duchy i duszki. 

Prawdziwym hitem okazały się jednak 
warsztaty. Chętni mogli samodzielnie wy-
konać  prace z gliny, papier czerpany oraz 
bursztynową biżuterię. 

Na tych, którzy zgłodnieli podczas zwie-
dzania sal wystawowych, czekały przysmaki 
przygotowane przez koła gospodyń wiej-
skich oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Tczewskiej. Oprócz słodkości był chleb ze 

smalcem i pieczone 
prosię.

Najbardziej wy-
trwali, a było ich ok. 
180, wyruszyli na 
nocne zwiedzanie 
zabytków Tczewa pod 
opieką przewodnika 
Zdzisława Bergiela.

Jak zapowiedzia-
ła Alicja Gajewska, 
dyr CWRDW oraz 
inicjatorka Europej-
skiej Nocy Muzeów 
w Tczewie, to nie 
ostatnia taka impre-
za w Tczewie. Za rok 
znowu spotkamy się 
nocą w muzeum…

M.M.

Warsztaty garncarskie po kierunkiem Józefy 
Tymińskiej wzbudziły ogromne zainteresowanie. 

Wystawa sztuki kaszubskiej.

Podczas imprezy można było spróbować potraw kuchni regionalnej.

OGŁOSZENIE
Prezydent Miasta Tczewa informuje, 

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Tczewie (II piętro) zostały wywieszone 
wykazy nieruchomości - lokali mieszkalnych 
przeznaczonych do sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej na rzecz najemców oraz 
wykazy nieruchomości  przeznaczonych do 
sprzedaży w drodze bezprzetargowej na 
rzecz właścicieli lokali mieszkalnych.
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Warsztaty dla przyszłych architektów to 
element programu „Miasta bez barier”. Poro-
zumienie w sprawie jego realizacji zawarł sa-
morząd miasta Tczewa z Politechniką Gdań-
ską. To już piąta edycja programu, Tczew 
uczestniczył w nim po raz pierwszy. Celem 
programu jest uwrażliwienie społeczeństwa 
na potrzeby osób o niepełnej sprawności. 
Odbiorcami działań mają być samorządy, 
pracodawcy, projektanci, inwestorzy, a tak-
że sami studenci Wydziału Architektury jako 
przyszli projektanci przestrzeni publicznej. 

- Chcielibyśmy wasze spostrzeżenia 
i rady wykorzystać realizując zadania zwią-
zane z rewitalizacją Starego Miasta i powro-
tem Tczewa nad Wisłę - powiedział Zenon 
Odya, prezydent Tczewa otwierając war-
sztaty. - Mam nadzieję, że zwrócicie nam 
uwagę na to, co zrobić, aby barier było jak 
najmniej, a te których nie uda się zlikwido-
wać, aby były jak najmniej uciążliwe. Zale-
ży nam, aby osoby niepełnosprawne mogły 
w pełni korzystać z oferty naszego miasta.

Przyszli architekci spenetrowali m.in. 
Stare Miasto, okolice szpitala, Park Miejski, 
urzędy, Tczewskie Centrum Sportu i Rekrea-
cji, bulwar nadwiślański.  Studenci zwracali 
uwagę na zbyt wąskie podjazdy, na niektó-
rych wręcz nie mieścił się wózek inwalidzki. 
Zdarzały się również podjazdy, nawet dość 
wysokie, zupełnie pozbawione poręczy. 
Większość banków posiada podjazdy, ale 
z pokonaniem masywnych drzwi wejścio-
wych nie każdy sobie poradzi. Podobnie 
z dostaniem się na wyższą kondygnację. Nie 
wszystkie bankomaty znajdują się na takiej 
wysokości, aby mogła skorzystać z nich oso-
ba na wózku. Prawdziwy problem jest z miej-
skimi szaletami - albo zupełnie nie sposób 
wjechać tam wózkiem, albo w kabinie nie ma 
żadnych możliwości manewru. 

Pochwały zebrał natomiast budynek 
Centrum Kultury i Sztuki - za podjazd i ob-
szerne toalety dla osób niepełnosprawnych. 

Tczew w programie „Miasta bez barier” 

Studenci na wózkach spenetrowali starówkę
Mimo, że już wiele instytucji, fi rm czy punktów usługowych w Tczewie wykonało podjazdy i inne udogodnienia dla osób niepeł-

nosprawnych, większość okazuje się przydatna tylko w sytuacji gdy osobie na wózku towarzyszy opiekun. Co więcej niektóre tzw. 
udogodnienia okazują się dla niepełnosprawnych barierą nie do przebycia. Inwalidzi, którzy chcieliby poruszać się po mieście samo-
dzielnie, niewiele spraw są w stanie załatwić. O tym, jak wiele barier muszą pokonać, przekonali się studenci Wydziału Architektury 
Politechniki Gdańskiej, którzy usiedli na wózki inwalidzkie lub przeistoczyli się w osoby niewidome i ruszyli „zwiedzać” Tczew.

Jako przyjazny niepełnosprawnym ocenio-
ny został bulwar nadwiślański. W Urzędzie 
Miejskim osoba niepełnosprawna może 
dostać się do Biura Obsługi Klienta za po-
mocą windy zamontowanej przy schodach, 
chociaż przyda się tutaj pomoc pracownika 
UM. Niepełnosprawni interesanci nie muszą 
natomiast pokonywać kolejnych schodów, 
ponieważ urzędnicy są zobowiązani zejść 
do nich na parter i tam załatwić sprawę. 
W urzędzie dostępna jest również obszerna 
toaleta dla niepełnosprawnych.

Studenci mówili o złym stanie niektórych 
chodników, a także o zagłębieniach odprowa-
dzających wody opadowe, w które wpadają 
kółka wózka inwalidzkiego. Okazuje się, że 
brak zróżnicowania wysokości między kra-
wężnikiem a jezdnią też nie jest komfortowy 

- osobom niewidomym trudno od-
naleźć granicę między chodnikiem 
a ulicą. 

Miejsca parkingowe przezna-
czone dla osób niepełnospraw-
nych często zajmowane są przez 
pojazdy nieuprawnione, ale, jak 
sprawdzili studenci,  na taki sygnał 
tczewska policja zareagowała na-
tychmiast.

Przyszli architekci zwrócili 
uwagę na to, że często przy wej-
ściu głównym do budynku brakuje 
informacji o podjeździe dla niepeł-
nosprawnych jeśli znajduje się on 
z innej strony obiektu. I kolejny 
przykry wniosek  - w praktyce oka-
zało się, że niektóre „udogodnie-
nia” wykonane zostały jedynie po 
to, by nie być na bakier z przepisa-

mi, ale z ułatwieniem życia niepełnospraw-
nym niewiele mają one wspólnego…. 

Warsztaty „Miasta bez barier” to nie 
jedyne wspólne przedsięwzięcie samorzą-
du miasta Tczewa i Politechniki Gdańskiej. 
Współpraca trwa od wielu lat, a jej przykła-
dem były m.in. przygotowane przez studen-
tów koncepcje zagospodarowania terenów 
przydworcowych oraz projekty uzupełnień 
zabudowy mieszkaniowej Starego Miasta 
w Tczewie.

Małgorzata Mykowska 

Studenci sprawdzili, czy tczewskie urzędy, in-
stytucje i sklepy są przyjazne niepełnosprawnym.

Zyta Myszka, sekretarz miasta, oprowadziła studentów po 
Urzędzie Miasta. 

Danuta Morzuch-Bielawska
naczelnik Wydz. Planowania Prze-

strzennego UM
- Takie warsztaty 

pozwoliły spojrzeć na 
miasto z perspektywy 
osób niepełnospraw-
nych. Zwróciliśmy 
uwagę na rzeczy, 
których człowiek 
zdrowy zwykle nie 
dostrzega, a które 
są poważnym prob-
lemem dla niepełnosprawnych. Nie za-
wsze samorząd miasta może mieć wpływ 
na likwidację tych barier. W grę wchodzą 
m.in. uwarunkowania konserwatora za-
bytków, różni zarządcy dróg, świadomość 
inwestorów. Realizując program rewitali-
zacji Starego Miasta, planując kolejne 
inwestycje chętnie skorzystamy z rozwią-
zań podpowiedzianych przez studentów. 
Chcielibyśmy, aby był to obszar przyjazny 
niepełnosprawnym.
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W dniach 28 – 30 maja 2008 roku od-
było się XVI posiedzenie Sejmu. Po raz 
pierwszy zajęto się problematyką mor-
ską. Parlamentarzyści wysłuchali prze-
mówienia Prezydenta Francji Nikolasa 
Sarkozy. Poseł Jan Kulas został przyjęty 
w Ministerstwie Edukacji Narodowej przez 
wiceministra Zbigniewa Włodkowskiego. 
Uzgodniono wstępny projekt konferencji 
nt. szkolnictwa zawodowego w Tczewie.

27 maja poseł Jan Kulas został zapro-
szony do Ministerstwa Edukacji Narodowej. 
W gabinecie wiceministra Zbigniewa Włod-
kowskiego odbyła się rozmowa na temat 
szkolnictwa zawodowego i oczekiwań praco-
dawców. W rezultacie uzgodniono wstępny 
projekt konferencji poświęconej kształceniu 
zawodowemu, z udziałem tego wiceministra, 
w Tczewie w połowie października 2008 roku. 

Podczas posiedzenia Klubu Parla-
mentarnego PO 27 maja 2008 r. odbyło 
się spotkanie z Ministrem Sprawiedliwości 
p. Zbigniewem Ćwiąkalskim. Poseł Jan Ku-
las zadał kilka pytań w sprawie usprawnienia 
funkcjonowania Prokuratury i sądownictwa 
oraz roli resortu sprawiedliwości.

XVI posiedzenie Sejmu odbyło się 
w dniach 28 – 30 maja 2008 r. Po raz pierw-
szy stanęła na nim problematyka morska. 
Przedstawiono w tzw. pierwszym czytaniu 
rządowy projekt ustawy o ochronie żeglugi 
i portów morskich. Na zapytanie posła Jana 
Kulasa, o przygotowanie debaty na temat 

stanu i perspektyw gospodarki morskiej 
w kontekście polityki morskiej państwa, od-
powiedzi udzieliła wiceminister infrastruktury 
Anna Wypych-Namiotko. Stwierdziła ona, iż 
w tej sprawie powołano już międzyresortowy 
zespół roboczy, który w ciągu najbliższego 
półrocza przygotuje materiały do właściwej 
debaty parlamentarnej.

Podczas XVI posiedzenia Sejmu posło-
wie zapoznali się z „Informacją o realizacji 
działań wynikających z Krajowego progra-
mu przeciwdziałania narkomanii w 2006 r.”.  
Sejm wysłuchał również rządowego sprawo-
zdania z działalności Bankowego Funduszu 
Gwarancyjnego w 2006 r. Posłowie odbyli 
też debatę na temat bezpieczeństwa ener-
getycznego kraju. Jednak najwięcej posłów 
wypowiedziało się w debacie nad „Spra-
wozdaniem z realizacji przedsięwzięć Euro 
2012”. Odnotowano duży postęp w pracach 
rządowych, ale nadal potrzebna jest deter-
minacja i konsekwencja działań!

Pierwszego dnia obrad (28.05.2008) miało 
miejsce Zgromadzenie Narodowe czyli wspól-
ne posiedzenie posłów i senatorów. Wysłu-
chano Prezydenta Francji Nikolasa Sarkozy. 
Prezydent Francji przypomniał piękne i bogate 
tradycje współdziałania polsko-francuskiego. 
Przy okazji jednak zaapelował o współpracę 
we wspólnej, unijnej  polityce rolnej oraz za-
oferował doświadczenia francuskie przy pro-
gramie budowy elektrowni jądrowych. (…)

Poseł Jan Kulas wykazał wysoką ak-

tywność na XVI po-
siedzeniu Sejmu. 
Drugiego dnia obrad 
(29.05.2008) Sejm 
rozpatrzył zapyta-
nie naszego posła 
w sprawie wspólnego 
polsko-niemieckie-
go podręcznika do 
nauczania historii. 
W dyskusji głos wspie-
rający zabrał gdański 
poseł Arkadiusz Rybicki. Z wypowiedzi wice-
ministra MEN Krzysztofa Stanowskiego wyni-
kało, że taki wspólny podręcznik historii zosta-
nie przygotowany w ciągu najbliższych 3 lat.

Poseł Jan Kulas zabierał głos w kil-
ku debatach sejmowych. I tak w debacie 
o bezpieczeństwie energetycznym upomniał 
się o rządowe wsparcie dla małych i śred-
nich elektrowni wodnych. Przy omawianiu 
realizacji „Krajowego programu przeciw-
działania narkomanii” opowiedział się za 
większą profi laktyką i wzmocnieniu pomocy 
realnej w stanie ostrego zatrucia organizmu. 
W trakcie dyskusji nad Bankowym Fundu-
szem Gwarancyjnym poseł J. Kulas pod-
kreślił jego duże znaczenie dla ratowania 
i wzmocnienia sektora banków spółdziel-
czych. Podczas omawiania „Sprawozdania 
z realizacji przedsięwzięć Euro 2012” poseł 
zaapelował o większą współpracę z samo-
rządami terytorialnymi przy tworzeniu cen-
trów pobytowo-treningowych. Za kluczowe 
zadania uznał dofi nansowanie Lotniska 
im Lecha Wałęsy w Gdańsku oraz szybką 
i konsekwentną budowę autostrady A-1.                    
Więcej na www.jankulas.pl

                                Biuro Poselskie
  Posła Jana Kulasa

Z działalności posła Ziemi Tczewskiej Jana Kulasa

XVI posiedzenie Sejmu RP

2 czerwca uroczyście ogłoszo-
no wyniki i wręczono nagrody w Miej-
skim Konkursie Języka Angielskiego 
i Języka Niemieckiego pod patronatem 
Prezydenta Miasta Tczewa. Konkurs 
odbył się 12 i 14 maja 2008 w auli CED. 
Przeznaczony był dla uczniów szkół pod-
stawowych i gimnazjalnych. Jego celem 
było doskonalenie kompetencji języko-
wych oraz wzbogacanie form pracy z ucz-
niem uzdolnionym językowo.

Po eliminacjach szkolnych,  do etapu 
miejskiego zakwalifi kowało się 131 uczest-
ników w tym:
•   z języka angielskiego – 59 (27 uczniów 

szkół podstawowych i 32 gimnazjalistów)
•  z języka niemieckiego – 72 (35 uczniów 

szkół podstawowych i 37 gimnazjalistów)

Miejski Konkurs Języka Niemieckiego i Angielskiego

Nagrody dla młodych poliglotów
Konkurs przebiegał w dwóch etapach:

a)  I część pisemna w formie testu leksy-
kalno-gramatycznego, poszerzonego 
o zadania sprawdzające rozumienie 
tekstu pisanego i ze słuchu

b)  II część ustna. 
Ponieważ uroczystość odbywała się 

2 czerwca, w dniu gdy Tczewem rządzili mali 
prezydenci (Julia Jankowska - prezydent 
oraz wiceprezydenci - Aneta Bulczak i Michał 
Martyniak), to oni wspólnie z organizatorami 
wręczali nagrody i wyróżnienia.

Konkurs zorganizowało Centrum Edu-
kacji Dorosłych – Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli w Tczewie. Przedsięwzięcie 
wsparli: Urząd Miasta, Wydawnictwo WSiP, 
nauczyciele Gimnazjum Katolickiego.

• Laureaci konkursu jęz. angielskiego:
- szkoły podstawowe: I miejsce - Paweł Bieliński (SP 11), II m. - Natalia Niemczyk (SP 12), III m. - Dominika Bielińska (SP 11), wyróżnie-

nia - Aleksandra Laniecka (SP 8),  Karol Sosnowski (SP 11), Klaudia Woromowicz ( SP 12), Wiktoria Wojtuszkiewicz (SP 12), Anna Pezała 
(SP 11), Aleksandra Sokołowska (SP 11), Zuzanna Rinc (SP 11), Filip Czaplicki (SP 11);

- gimnazja: I miejsce - Maja Jaszczerska (Gim. 1), II m. - Martyna Kardasz (Gim. Katolickie), III m. - Anna Bonczkowska (Gim. Katoli-
ckie), wyróżnienia - Marta Sandach (Gim. 3), Wojciech Libera (Gim. 3), Mateusz Maszotta (Gim. 1), Bartosz Krakowski (Gim. Katolickie), 
Izabela Szumal (Gim. 3), Dominika Andrzejewska (Gim. Katolickie), Bartosz Pióro (Gim. Katolickie), Mateusz Juroić (Gim. 1), Agata Szar-
mach (Gim. 1), Katarzyna Huszcza (Gim. 1), Justyna Szcześniak (Gim. Katolickie), Paweł Ickiewicz (Gim. 1). 

• Laureaci konkursu jęz. niemieckiego:
- szkoły podstawowe: I miejsce - Kuba Janicki (SP 10), II m. - Natalia Szymanowska (SP 10), III m. - Joanna Czechura ( SP 10), wyróż-

nienia: Aleksandra Kujawa (SP 10), Aleksandra Wyczling (SP 5), Maciej Schleser (SP 10), Mikołaj Podjacki (SSP 2), Agnieszka Żur ( SSP 
2), Dominika Jakubowska ( SP 7), Paweł Moder (SP 10); poza konkursem wyróżnione zostały Agnieszka Klamann i Nadine Brzozowska 
z SP 10;

- gimnazja: I miejsce - Julia Kaszubowska (Gim. 1), II m. - Dominika Andrzejewska (Gim. Katolickie), III m. - Anna Bonczkowska (Gim. 
Katolickie), wyróżnienia - Anna Kuchta (Gim. Katolickie), Artur Turzyński (Gim. 1), Katarzyna Zielińska ( Gim. 1), Martyna Kardasz (Gim. Ka-
tolickie), Aneta Janiszewska (Gim. 1). Ponadto w kategorii uczniów urodzonych w Niemczech I m. zajął Filip Jankowski (Gim. 1), II - Phillip 
Stepnakowski (Gim. 1), III - Jan Bittorf ( Gim. 3).
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XI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Rodzinnej 
FAMILIA - TCZEW 2008

Pierwsze nagrody 
dla Grodna i Starogardu

Zakończył się trzeci rok działalności 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tczewie. 
W zajęciach uniwersytetu uczestniczy ok. 
80 osób. Biorą udział w wykładach, war-
sztatach, spotkaniach integracyjnych. 26 
maja słuchacze podsumowali mijający 
rok akademicki. 

- W roku 2007/2008 mieliśmy 17 wy-
kładów z rozmaitych dziedzin - od fi lozofi i 
i psychologii po politykę i  sprawy związane 
z kosmetyką - mówiła Irena Klein, przewod-
nicząca Zarządu Tczewskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. - Bardzo aktywnie współ-
pracujemy z Centrum Wystawienniczo-Re-
gionalnym Dolnej Wisły, uczestniczyliśmy 
w cyklu spotkań w Pracowni Edukacji Ekolo-
gicznej, współpracujemy także ze stowarzy-
szeniem Civitas Christiana oraz parafi ą Pod-
wyższenia Krzyża Św. Trzy wykłady wygłosił 
poseł Jan Kulas.

Słuchaczki uniwersytetu, bo są to wy-
łącznie kobiety, chętnie uczestniczą w roz-
maitych warsztatach. Pod kierunkiem Ka-
tarzyny Hausman uczyły się wykonywać 
biżuterię z bursztynu, ponadto uczestniczy-
ły w warsztatach kulinarnych, rękodzieła 
artystycznego. Jak zapowiedziała Alicja 
Gajewska, dyr Centrum Wystawienniczo - 
Regionalnego Dolnej Wisły, pod koniec roku 
w placówce zorganizowana zostanie wy-
stawa prac powstałych podczas warsztatów 
Tczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
Panie chętnie zwiedzają wystawy, uczestni-
czą w zajęciach kulturalnych, edukacyjnych 
(m.in. regionalnych w CWRDW) oraz w zaję-
ciach gimnastyki usprawniającej.

- Gratuluję zakończenia kolejnego roku 
akademickiego i życzę dobrej pracy uni-
wersytetu w przyszłości - powiedział Zenon 
Odya, prezydent Tczewa - Mam tylko jedno 
zastrzeżenie… gdzie ci mężczyźni. Proponu-
ję, aby w przyszłym roku każda ze słucha-
czek obowiązkowo przyprowadziła przynaj-
mniej jednego pana na zajęcia uniwersytetu. 

Podczas uroczystego spotkania z okazji 
zakończenia roku akademickiego przekaza-
no podziękowania wszystkim, którzy wsparli 
działalność uniwersytetu oraz zaangażo-
wali się w jego prace. Program artystyczny 
przedstawiły dzieci ze Szkoły Podstawowej 
nr 10 oraz Szkoły Podstawowej nr 5. 

Uniwersytet III Wieku 
Gdzie ci mężczyźni…

Prezydent Zenon Odya odbiera podziękowa-
nia za pomoc w działalności placówki.

Nie przyznano Grand Prix, ale za to 
jury XI Międzynarodowego Festiwalu Mu-
zyki Rodzinnej Familia Tczew 2008 przy-
znało dwie pierwsze nagrody. Otrzymali 
je zespół Dach z Grodna na Białorusi oraz 
Familia HP ze Starogardu Gd. Puchar 
Przechodni zdobył zespół „Malinowy 
dzwon” z Aizkraukle na Łotwie.

W tegorocznym festiwalu Familia wzię-
ło udział 13 zespołów, w tym 12 wystąpiło 
w części konkursowej, zaś rodzina Bugaj-
skich - ubiegłoroczni laureaci, dali w Tcze-
wie gościnny koncert. II miejsce przypadło 
zespołowi „Makówki” z Makówki, III miejsce 
- grupie The Lirium” z Łebienia. Nagrodę 
publiczności otrzymał izraelski zespół z Lev 
Hasharon. I tu ciekawostka! Nagrodą dla 
grupy z Izraela był rower. Ponieważ z jego 
transportem do kraju byłby duży problem, ro-
wer przekazano Miejskiemu Ośrodkowi Po-
mocy Społecznej w Tczewie. Od kilku mie-
sięcy działa tam seniorskie koło rowerowe, 
więc niespodziewany podarunek na pewno 
się przyda. 

Jury, pracujące pod kierownictwem Tade-
usza Żmijewskiego, dyrektora Centrum Kultu-
ry i Sztuki, stwierdziło jednogłośnie, że poziom 
tegorocznego festiwalu był bardzo wysoki 

i zdecydowa-
nie  wyższy 
od prezen-
t o w a n e g o 
w poprzed-
nich edy-
cjach. Bardzo 
wysoka ocena 
poziomu mu-
zycznego wy-
stępujących 
z e s p o ł ó w 
dotyczy kilku 
aspektów, a 
w szczegól-
ności:

Grupa z Aizkraukle wyśpiewała Puchar 
Przechodni. 

Wystawa prac plastycznych 
“Powrót Tczewa nad Wisłę…”.

Original Kronenberg  - Musikanten z Niemiec.

- wysoka jakość kunsztu muzycznego wyko-
nawców

- odpowiedni dobór wykonywanych utworów
- wykorzystanie niekiedy bardzo oryginalnych 

i muzycznie trudnych instrumentów
- oryginalna prezentacja muzyki ludowej
- ciekawa prezentacja strojów regionalnych 

polskich i zagranicznych
- całkowita rezygnacja z prezentacji typu 

„playback”
- wspaniałe przykłady integracji rodzinnej 

przez wspólne śpiewanie.
Podczas prezentacji konkursowych wy-

stąpiło siedem grup z Polski, a także zespoły 
z Łotwy, Białorusi, Niemiec, Rosji oraz Izraela. 

Po raz pierwszy na Familii, obok ze-
społów rodzinnych, rywalizowali uczestnicy 
konkursu karaoke. Najlepsi okazali się ucz-
niowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
z Gniewa - duet Agata Paluchowska  i Jakub 
Kirszenstein.

Imprezą towarzyszącą festiwalowi Fami-
lia był rodzinny wernisaż plastyczny „Powrót 
Tczewa nad Wisłę – Nadwiślańska Przystań”. 
Na wystawie pokazano prace podopiecznych 
Warsztatów Terapii Zajęciowej. 

Organizator Międzynarodowego Festi-
walu Muzyki Rodzinnej  Familia Tczew to 
Fundacja Domu Kultury, zaś współorga-
nizatorem po raz pierwszy było Centrum 
Kultury i Sztuki w Tczewie. Celem festiwalu 
jest integracja międzynarodowa poprzez ro-
dzinne muzykowanie, propagowanie muzyki 
różnych regionów Polski, Europy, świata, 
promowanie wartości rodzinnych poprzez 
muzykę i śpiew, promocja Tczewa. 

M.M.
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Członkowie zespołu „Wiecznie Młodzi” 
mają za sobą kolejny udany występ. Tym ra-
zem roztańczeni tczewscy seniorzy 13 maja 
wzięli udział w castingu do nowego programu 
rozrywkowego „Mam talent!”, który od wrześ-
nia będzie nadawany w telewizji TVN. Wzięli 
udział i… zakwalifi kowali się do kolejnego 
etapu programu. W dniach 14-15 czerwca 
w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku tancerze 
z zespołu „Wiecznie Młodzi” zaprezentowali 
się w tańcu nowoczesnym trzyosobowemu 
jury i publiczności. 

„Mam talent!” to znane na całym świe-
cie show, podczas którego uczestnicy pre-
zentują swoje różne, typowe i mniej typowe, 
zdolności. Program otwiera przed wszyst-

Tczewscy seniorzy w TVN 

• XXV Festiwal Chórów
Tczewianie mieli okazję uczestniczyć 

w jubileuszowym XXV Tczewskim Festiwa-
lu Pieśni Chóralnej. Gościem specjalnym był 
Chór Zakładów Naprawy Taboru Kolejowego 
Węgierskich Kolei Państwowych z Szolnok. 
Ponadto dla publiczności zebranej w Centrum 
Kultury i Sztuki zaśpiewały: Chór Męski Echo 
z Tczewa, Gdański Chór Nauczycielski, Chór 
Męski „Bel Canto” z Trąbek Wielkich, Chór Mę-
ski „Harmonia” z Wejherowa, Chór Akademicki 
Uniwersytetu Gdańskiego, Chór Młodzieżowy 
„Juventus” z Tczewa, Stowarzyszenie Śpiewa-
cze Męski Chór „Hasło” z Bydgoszczy. 

Festiwal zainaugurowało wspólne od-
śpiewanie „Gaude Mater Polonia”. Imprezę 
otworzyli prezydent Tczewa - Zenon Odya, 
oraz dyr CKiS - Tadeusz Żmijewski.

Pomysłodawcą Tczewskich Festiwa-
li Pieśni Chóralnej jest Chór Męski ECHO, 
który w tym roku obchodzi jubileusz 85-lecia 
istnienia. Festiwale na stałe wpisały się w ka-
lendarz imprez chóralnych Pomorza. Dotych-
czasowy dorobek Tczewskich Festiwali Pieśni 
Chóralnej jest imponujący. W dotychczaso-
wych edycjach Festiwalu mieszkańcy Tczewa 
usłyszeli i oklaskiwali ponad 220 chórów.  Od 
XXI edycji organizatorzy zapraszają do udziału 
w imprezie zaprzyjaźnione chóry zagraniczne.
Dzięki tej inicjatywie, prócz chóru z Węgier, 
gościliśmy już w Tczewie chóry z Niemiec, Li-
twy, Ukrainy. 

Celem imprezy jest: upowszechnienie 
kultury muzycznej i podnoszenie poziomu ar-
tystycznego zespołów, popularyzacja śpiewu 
chóralnego, integracja środowiska zespołów 
muzyki chóralnej i ich sympatyków, popula-
ryzacja dorobku tczewskich zespołów, pro-
mocja miasta i regionu tczewskiego.

KRÓTKO

Chór Męski ECHO.

kimi, bez względu na 
wiek i posiadane umie-
jętności, szansę na 
zwycięstwo i zdobycie 
wielkiej popularności. 
Najważniejsze jest 
w tym przypadku to, 
aby w ciekawy i orygi-
nalny sposób podzielić 
się z innymi swoim nie-
przeciętnym talentem. 
Mamy nadzieje, że ta 
sztuka uda się również 
naszemu tczewskiemu 
zespołowi. 

Ł. Sz.

Ma za sobą 3302 kilometry na 
rowerze i waży 10 kg mniej niż 
przed wyprawą. W ciągu czterech 
tygodni tczewianin Krzysztof Szla-
gowski przejechał trasę z Tczewa 
do partnerskiego Lew Hasharon 
w Izraelu. Jak mówi, gdy 
dotarł do celu, miał łzy 
w oczach. Ogromne zmęczenie 
i wielka satysfakcja.  Przemierzył 
sześć krajów - Polskę, Ukrainę, 
Rumunię, Bułgarię, Turcję i Cypr. 
Krzysztof Szlagowski wyjechał na 
trasę 9 maja, a 8 czerwca wrócił 
do domu samolotem z Tel Avivu. 
Już w poniedziałek następnego 
dnia pojawił się w pracy. Do urzę-
du przyjechał… rowerem.

- Rower mnie nie zawiódł 
- mówi. - Przez te ponad 3 tysiące kilome-
trów  wymieniłem zaledwie jedną szprychę 
i dwa razy dętki. Dopiero na Cyprze, pod ko-
niec podróży, czterokrotnie złapałem gumę. 

Krzysztof Szlagowski regularnie informo-
wał tczewian o swojej podróży. Niemal każde-
go dnia udawało mu się z kawiarenek interne-
towych wysyłać maile z relacjami z kolejnych 
etapów wyprawy. Publikowaliśmy je także na 
miejskiej stronie internetowej: www.tczew.pl

- W podróży  doświadczyłem ogrom-
nej życzliwości ze strony ludzi, których 
spotykałem. - Wielu ofi arowało mi pomoc 
w znalezieniu noclegu, a nawet oferowali 
nocleg we własnych domach, wielu często-
wało kolacją. Dzięki temu poznałem smaki 
kuchni bułgarskiej, tureckiej, żydowskiej, na-
wet pakistańskiej, ponieważ spotykałem ludzi 
różnych narodowości, nie tylko pochodzą-
cych z krajów, przez które przejeżdżałem.

Najtrudniejsza w podróży okazała się nie 
odległość, niektóre etapy  liczyły nawet 150-
170 km, ale pogoda. Upały powyżej 30 stopni 
dały się szczególnie we znaki na południu Eu-
ropy i w Turcji. - Aby jakoś zaradzić tej gorącz-
ce i nie dopuścić do odwodnienia organizmu, 
na trasę wyruszałem już ok. godz. 6 rano 
starając się jak najwięcej kilometrów przeje-
chać do południa - mówi K. Szlagowski. 

Krzysztof zmagał się nie tylko z upałem, 
z trasy pisał także o wietrze utrudniającym 
jazdę i stromych, nawet kilkukilometrowych 
podjazdach, gdy nogi odmawiały posłuszeń-
stwa i łatwiej było rower pchać niż na nim 
jechać. Kilka razy rowerzyście udało mu się 
przekroczyć dozwoloną prędkość. Rekord 
na trasie to 70,3 km/godz. 

Dopiero koniec podróży okazał się nieprzy-
jemny – kontrola na lotnisku w Tel-Avivie. Tury-
sta z niewielkim plecakiem i sporą, ale nietypo-
wą torbą, w której znajdował się złożony rower, 
wzbudził „czujność” tamtejszych służb bezpie-

Krzysztof Szlagowski - 3302 kilometry w cztery tygodnie
Rowerem z Tczewa do Izraela

Krzysztof Szlagowski z turecką fl agą podarowaną przez 
studentów.

czeństwa. - Kontrola była bardzo nieprzyjemna 
- opowiada. - Było bardzo wcześnie. Od ok. 
godz. 3 byłem na lotnisku, po godz. 5 startował 
mój samolot. Nikt nie tłumaczył co robi i dlacze-
go, dokąd zabierają mój bagaż i dokumenty, 
dlaczego przetrząsają całą zawartość plecaka. 
Po kontroli bagaż znajdował się w tragicznym 
stanie. Najgorsza była sprawa z rowerem. Tor-
ba na rower była kupiona na miarę, a ułożenie 
w niej roweru naprawdę nie było łatwe. 
Wcześniej na Cyprze zajęło mi to dwie go-
dziny. Gdy oddali mi uszkodzoną torbę 
z rowerem, którego nie byli w stanie z powro-
tem w niej ułożyć, zrobiłem mały raban. W efek-
cie pracownicy służb bezpieczeństwa pomogli 
mi zapakować bagaż i przez kolejne punkty na 
lotnisku przeszedłem już bez problemów. 

Krzysztof Szlagowski Na co dzień jest 
naczelnikiem Wydz. Oświaty, Kultury i Spor-
tu, ale od kilku lat jego sposobem na urlop 
są wyprawy rowerowe. Był już w dziewię-
ciu miastach partnerskich Tczewa - w Dęb-
nie, niemieckich miastach Witten i Werder 
nad Hawelą, Beauvais we Francji, londyń-
skiej dzielnicy Barking&Dagenham, Kursku 
w Rosji, Birżai na Litwie, Aizkraukle na Łotwie 
i wreszcie w Lev Hasharon w Izraelu.  Za rok 
planuje podróż do Iliczjowska na Ukrainie. 
To jedno z najmłodszych miast partnerskich 
Tczewa, oddalone o ok. 1500 km. Krzysztof 
ma nadzieję, że na tę wyprawę uda mu się 
namówić syna. A co potem…

- Nadal będę zwiedzał świat na rowerze 
- mówi. -  Może Skandynawia…

Krzysztof Szlagowski wyjeżdżając na swo-
je rowerowe wyprawy korzysta z urlopu i fi nan-
suje je głównie z własnych środków. Wspierają 
go sponsorzy. W tym roku byli to: Vetrex, Bank 
Spółdzielczy w Tczewie, Restauracja „Hacjen-
da”, Decoraf, Restauracja „Piaskowa”, Risto-
Cafe, Marcin Panek oraz najbliższa rodzina.

M.M.

„Wiecznie Młodzi” mają talent!
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Wybory Małej Miss Lata i Miss 
Lata 2008 

Wybory Małej Miss Lata 2008 to kon-
kurs adresowany do dziewczynek w wieku 
od 5 do 7 lat. Impreza odbędzie się 13 lipca 
w Amfi teatrze o godz. 16.00. W programie 
m. in. show w wykonaniu klaunów, występ 
Jana Wojdaka z zespołem Wawele.

Zapisy kandydatek (osobiste) do 
20 czerwca w Centrum Kultury i Sztuki, 
Tczew, ul. Wyszyńskiego 10. Serdecznie 
zapraszamy!

Lato w mieście

• W szkołach
Pięć z siedmiu tczewskich szkół pod-

stawowych przygotowuje organizację wypo-
czynku letniego dla dzieci i młodzieży. W SP 
nr 8 półkolonie nie odbędą się z powodu wy-
burzania klatki schodowej oraz wyposażania 
budynku szkoły w instalację wodociągowo 
- przeciwpożarową z hydrantami wewnętrz-
nymi. Natomiast w „dziesiątce” półkolonie 
nie odbędą się ze względu na remont kuch-
ni, holu I piętra oraz wymiany posadzek 
w trzech salach lekcyjnych.  

W SSP 2 i SP 12 półkolonie potrwają od 
23.06 do 4.07, w SP 5 - od. 30.06 do 11.07, 
w SP 7 - od 7 do 11.07, w SP 11 - od 11 do 
28.08. 

Szkoły podstawowe planują wiele atrak-
cji na terenie miasta, m.in. gry i zabawy, tur-
nieje, gry zespołowe, konkursy zręcznościo-
we, zabawy sprawnościowe, pokonywanie 
torów przeszkód, zabawy ruchowe, konkur-
sy plastyczne, muzyczne, zajęcia kompute-
rowe, projekcje fi lmów, bajek, itp., pogadanki 
i rozmowy nt. wypoczynku bez nałogów, bez-
pieczeństwa, zdrowego stylu życia. Będą też 
wycieczki do okolicznych miejscowości. 

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 
z Oddziałami Integracyjnymi planuje zorga-
nizowanie grup integracyjnych, w których na 
jedną grupę przypada dwóch opiekunów.   

• W Spółdzielczym Dom Kultury 
Spółdzielczy Dom Kultury Spółdzielni 

Mieszkaniowej organizuje półkolonie dla 
dzieci w wieku od 7 do 13 lat (dwa turnusy: 
07.07.-18.07 i 21.07.-31.07). Planowane są 
m.in. warsztaty bursztynowe, wycieczka do 
Szymbarka, wycieczka autokarowa nad je-
zioro, zajęcia w plenerze, wyjścia na basen, 
konkursy plastyczne, konkursy muzyczne, 
gry i zabawy, turnieje sportowe. 

Informacje: SDK, ul. Żwirki 49, 
tel. (058) 531-05-81

• W CWRDW
Centrum Wystawienniczo-Regionalne 

Dolnej Wisły w Tczewie oferuje udział w war-
sztatach edukacyjno-artystycznych. Wśród 
nich warsztaty bursztynowe, których celem 
jest zapoznanie uczestników z procesem po-
wstawania oraz rzemiosłem obróbki burszty-
nu. Ponadto w ofercie warsztaty garncarstwa, 
malarstwa na szkle, plastyki obrzędowej oraz 
wyrobu papieru czerpanego, podczas których 
uczestnicy maja okazję z bliska zapoznać się 
z danym rzemiosłem. W lipcu w ofercie rów-
nież spacery po Tczewie, spacery wirtualne, 
spotkania z historią oraz regionem. 

Wystawy: 
- 19.06.2008 - 25.08.2008 wystawa kolejar-
ska „Tczew Miastem Kolejarzy” 
- 06.07.2008 - 20.07.2008 r. wystawa „Od 
ołówka do dużego ekranu – punkt widzenia 
ilustratorów”,
- 18.08.2008 - 24.08.2008 wystawa Mode-
larstwa Szkutniczego i Okrętowego połączo-
nej z II Ogólnopolskim Zjazdem Modelarzy 
Szkutniczych i Okrętowych KOGA. 
- do 10.08.2008 trwa wystawa „Kaszubska 
Sztuka Ludowa”.
- do końca roku czynna jest ekspozycja 
„Tczew – od osady do współczesności” prezen-
tująca dzieje miasta od czasów Sambora II aż 
po współczesność.
Informacje: CWRDW, ul. 30 Stycznia 4,  
tel. (058) 530-44-81

Krótko
Miłośników mu-

zyki rozrywkowej 
czekają tego lata dwa 
niezwykłe w koncerty 
plenerowe na bulwa-
rze nad Wisłą. . Wy-
stąpią zespoły BO-
NEY M oraz RICO 
SANCHEZ I GIPSY 
KINGS PARTY. Or-
ganizatorem kon-
certów jest Centrum 
Kultury i Sztuki oraz 
samorząd miasta 
Tczewa. Na obie im-
prezy - wstęp wolny.

• 12 lipca od-
będzie się koncert 
gwiazdy muzyki latino - Rico Sanchez 
i Gipsy Kings Party. Ich wspaniałe show to 
doskonały mix takich przebojów jak: “Vola-
re”, “Bamboleo” czy “Soy”.  Występ gwiaz-
dy poprzedzi zespół Tatuash – dziewczyny 
ze Śląska śpiewające przeboje Tatu. Rozpo-
częcie o godz. 20.30 – Bulwar nad Wisłą.  

• 16 sierpnia wystąpi legendarna 
grupa Boney M, ciesząca się ogrom-
ną popularnością. Do największych 
przebojów zespołu należą: “Bahama 

●Boney M ● Rico Sanchez & Gipsy Kings Party
Lato z gwiazdami

Mama”, “Daddy Cool”, “Sunny” czy 
“Rasputin”. Supportem dla nich będzie 
występ zespołu Thomas. Rozpoczęcie 
o godz. 20.30 – Bulwar nad Wisłą.
Koncertom towarzyszyć będzie wiele atrak-
cji, między innymi pokazy świetlne, lasero-
we, stoiska “mała gastronomia”, konkursy, 
gry i zabawy dla dzieci. 

Ponadto w sierpniu w amfi teatrze CKiS 
organizuje festyn rodzinny. O szczegółach 
poinformujemy na stronie www.tczew.pl

Cykl imprez dla dzieci 
“Baw się z nami”

W ramach cyklu odbędą się cztery 
spotkania: 9 lipca, 23 lipca, 6 sierpnia, 
20 sierpnia. Rozpoczęcie o godz. 10.00 
w parku przy Centrum Kultury i Sztuki.

Organizatorzy proponują wiele atrak-
cji, m.in. programy rozrywkowe i show 
w wykonaniu klaunów, spektakle teatral-
ne, konkursy plastyczne, przejażdżki kon-
ne, zjeżdżalnie dmuchane, konkursy, gry 
i zabawy. 

Rejsy po Wiśle
Podczas wakacji chętni mogą skorzystać 

z rejsów po Wiśle. Realizuje je prywatna fi r-
ma. Każda z dwóch jednostek mieści  10-12 
osób. Rejs między mostami trwający  45-60 
min. kosztuje 12 zł (dzieci) i 20 zł (dorośli). 
Dla grup zorganizowanych, fi rma może rów-
nież zorganizować dalsze trasy, np. do Mal-
borka lub Gniewa.  Rejsy te są jednak uza-
leżnione od stanu wody w Wiśle. 

Zainteresowani mogą uzyskać informacje 
na przystani lub pod numerem tel. 513-068-895.

Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji za-
prasza na kompleks odkrytych basenów przy 
ul. Wojska Polskiego 28a. Baseny czynne będą 
od  21 czerwca w godz. od 10.00 do 19.00. 

Ceny biletów na basen odkryty:
- bilet normalny - 10 zł
- bilet ulgowy (do lat 16) - 7,50 zł
- osoba dorosła z 1 dzieckiem do lat 7 - 10 zł, 
dla każdego następnego dziecka do lat 7 - 4 zł
- bilet na ostatnia godzinę - 5,50 zł.

Ponadto TCSiR organizuje cykl wakacyj-
nych imprez. Przez całe wakacje odbywać 
się będą turnieje w najbardziej popularnych 
dyscyplinach sportu:  

• Piłka nożna szkół podstawowych - 
Stadion Miejski

poniedziałki - 7, 14, 21, 28 lipca oraz 4, 
11, 18, 25 sierpnia - godz. 9.30

• Piłka nożna szkół gimnazjalnych 
- Stadion Miejski

środy - 9, 16, 23, 30 lipca oraz 6, 13, 20, 
27 sierpnia - godz. 9.30

• Unihoc szkół podstawowych i gim-
nazjalnych - boiska przy basenie

wtorki - 8, 15, 22, 29 lipca oraz 5, 12, 19, 
26 sierpnia - godz. 9.30

Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji

Lato na sportowo
• Szkółka tenisowa (bezpłatna) - korty 

przy basenie 
piątki godz. 10.00.
• XI Grand Prix Tczewa w Siatkówce 

Plażowej - boiska przy kompleksie basenów 
odkrytych

czwartki - 3, 10, 17 lipca oraz 14, 21, 28 
sierpnia -  godz. 17.00.

Uwaga, w zawodach wymagane jest po-
siadanie legitymacji szkolnej.
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Bezpieczne wakacje to także i przede 
wszystkim czas wolny dla Twoich dzieci. Nie 
zapominaj, że również w czasie kiedy prze-
bywają z dala od Ciebie mogą potrzebować 
Twojej pomocy.

 Przed wyjazdem dziecka, sprawdź kto 
i gdzie organizuje jego pobyt. Dowiedz 
się czy ktoś ze znajomych nie wysłał na 
wakacje w to samo miejsce swoich dzie-
ci w latach poprzednich.

 Ustal, czy wychowawcy i opiekunowie 
mają odpowiednie kwalifi kacje. Dowiedz 
się jaki jest program pobytu i czy jest on 
zgodny z oczekiwaniami Twoimi i Twoje-
go dziecka.

Bezpieczna ulica, bezpieczny dom
N i e z a l e ż n i e 

od tego gdzie je-
dziesz, pamię-

taj musisz mieć dokąd wrócić. Bezpie-
czeństwo twojego mieszkania to nie 
tylko system zabezpieczeń technicznych. 
Skorzystaj z dobrych rad:

 Postaraj się uzgodnić termin wyjazdów 
wakacyjnych wspólnie ze swoimi najbliż-
szymi sąsiadami. Ich obecność nie tylko 
odstraszy potencjalnego złodzieja, ale 
również może się przydać w razie nie-
oczekiwanej awarii w twoim domu.

 Unikaj rozmów z nieznajomymi osobami, 
które wypytują Cię o termin powrotu nie-
obecnego sąsiada. Nie daj się zwieść. 

Długo oczekiwany wyjazd 
na wakacje to okazja do za-

służonego wypoczynku. Niestety, nie wszy-
scy będą chcieli sprawić, aby ten czas był 
dla Ciebie tylko i wyłącznie okresem zabaw 
i relaksu. Podczas letnich wypraw beztroski 
wczasowicz - turysta często staje się ofi arą 
przestępcy.

 Unikaj samotnych wyjść w miejsca, 
w których nigdy przedtem nie byłeś i nie 
wiesz co Cię może tam spotkać.

 Spacerując staraj się trzymać wszystkie 
wartościowe przedmioty należycie za-
bezpieczone przed złodziejem. Nie trzy-
maj portfela w widocznym miejscu. Nie 
noś torebki niedbale przerzuconej przez 
ramię.

 Nie rozstawaj się ze swoją kartą kredy-
tową. Wychodząc na zakupy, do restau-
racji staraj się pobrać potrzebną kwotę 
z bankomatu. Po skorzystaniu z karty, 
schowaj ją w taki sposób, aby nie stała 
się łatwym łupem złodzieja.

 Zwiedzając uważaj na będących w po-
bliżu „pseudoturystów”. Każde zatłoczo-

Pamiętaj, nie jesteś sam!
Nad zapewnieniem bezpieczeństwa Twojego i Twojej rodziny czuwa wiele instytucji, do których możesz zawsze zwrócić się z prośbą 

o pomoc. Nie obawiaj się skontaktować z nimi, w każdym przypadku, gdy nie jesteś pewien swojego bezpieczeństwa lub jakości ofero-
wanych Ci usług. Korzystaj z wszelkich powszechnie dostępnych źródeł informacji o organizatorach wypoczynku. W razie stwierdzenia 
uchybień lub niesolidności wykupionych usług, nie zwlekaj z powiadomieniem podmiotów właściwych do ich kontroli. Dzięki Twojej pomocy 
być może ktoś inny uniknie przykrej niespodzianki.

Bezpieczne kolonie  bezpieczny obóz

Bezpieczny urlop - bezpieczne wczasy

Zawsze pytaj o imię, nazwisko oraz cel 
wizyty. Rzekomy listonosz, akwizytor 
albo nigdy przedtem nie widziany daleki 
krewny rodziny, może okazać się zło-
dziejem lub oszustem!

 Zwracaj uwagę na nieznajome osoby, 
które często i bez powodu „kręcą się” 
w pobliżu mieszkania  Twojego lub Two-
ich sąsiadów. W podobny sposób trak-
tuj niezapowiedziane wizyty kominiarzy, 
ekipy remontowe, itp. W ten sposób zło-
dzieje mogą próbować ustalić codzienne 
zwyczaje domowników mieszkania, któ-
re chcą okraść. O swoich podejrzeniach 
powiadom niezwłocznie Policję.

 Nie zostawiaj klucza pod wycieraczką 

i nie powierzaj go osobom obcym lub 
mało znanym!!!

 Pamiętaj, aby poinformować osobę, któ-
rej powierzasz opiekę nad mieszkaniem 
kiedy wrócisz i jak może się z Tobą skon-
taktować podczas wyjazdu. Staraj się re-
gularnie telefonować do niej. Sprawdzaj 
czy nic się nie dzieje i czy nie potrzebuje 
pomocy.

 Rozmawiaj ze swoim dzielnicowym 
i poinformuj go o swoich planach, usta-
leniach, propozycjach w organizowaniu 
samoobrony sąsiedzkiej.

 Słuchaj i staraj się stosować do porad 
Policji, Straży Pożarnej. Przekazuj te in-
formacje swoim bliskim i sąsiadom.

ne miejsce może okazać się miejscem 
pracy  kieszonkowca. Pamiętaj! Okazja 
czyni złodzieja.

 Kieszonkowcy zawsze tworzą „sztuczny 
tłok” i grasują w takich miejscach jak: 
dworce, przystanki autobusowe oraz 
ośrodki komunikacji miejskiej.

 W czasie podróży pociągiem unikaj 
przygodnych znajomości i poczęstun-
ków od nieznajomych współpasażerów. 
Staraj się podróżować w towarzystwie 
znanych Ci osób. Unikaj pustych prze-
działów.

 W okresie urlopowym wzrasta zagroże-
nie na drogach. Odnotowuje się wzrost 
wypadków drogowych, kolizji oraz kra-
dzieży pojazdów. Najczęstszymi spo-
sobami kradzieży są sposoby na tzw. 
„stłuczkę” lub „koło”. Nie zatrzymuj się 
w miejscach wyludnionych oraz gdy nie 
jesteś pewien intencji osób Cię zatrzy-
mujących pod jakimkolwiek pozorem.

 Czując znużenie w czasie prowadzenia 
pojazdu, zatrzymaj się i zrelaksuj. Staraj 
się jednak, aby postój miał zawsze miej-

sce na parkingach, zajazdach, wśród in-
nych ludzi.

 W czasie jazdy słuchaj radia, które jest 
Twoim przewodnikiem i sprzymierzeń-
cem bezpieczeństwa wszystkich po-
dróżnych.

 Prowadząc samochód bądź ostroż-
ny przy zabieraniu autostopowiczów. 
Unikaj zatrzymywania się w miejscach 
wyludnionych i zabierania osób o podej-
rzanym wyglądzie. Nie zatrzymuj się, 
gdy nie jesteś pewien czy nic Ci nie gro-
zi. Jeśli nie jesteś pewien, zatrzymując 
się zablokuj drzwi i nie wyłączaj silnika.

 Jadąc za granicę sprawdź, czy fi rma 
z którą jedziesz organizowała wyjazdy 
w latach poprzednich. Spróbuj się skon-
taktować z osobami, które skorzystały 
z jej usług w zeszłym roku. Wiarygod-
ność fi rmy gwarantuje Twoje bezpie-
czeństwo.

 Przebywając w obcym kraju, staraj się 
mieć zawsze przy sobie numer telefonu 
albo adres osoby lub instytucji, u której 
przebywasz.

 Przed wyjazdem Twojego dziecka au-
tobusem, żądaj skontrolowania pojazdu 
i jego kierowcy przez funkcjonariuszy 
służby Ruchu Drogowego najbliższej 
jednostki Policji.

 Wakacje Twojego dziecka w nieznanym 
Ci towarzystwie sprzyjają kontaktom 
z narkotykami, przedstawicielami sekt, 
prostytutkami oraz pedofi lami. Ostrzegaj 
dziecko przed przygodnymi znajomoś-
ciami.

 Uczul swoje dziecko na zagrożenia ja-
kie niosą ze sobą: kąpiel w miejscach 
niedozwolonych, zabawa zardzewiały-
mi przedmiotami znalezionymi w ziemi 

(mogą to być niewypały lub niewybu-
chy).

 Przestrzegaj swoje dziecko przed kon-
taktami z dzikimi zwierzętami i z wałę-
sającymi się psami, które mogą roznosić 
wściekliznę. W razie kontaktu ze zwie-
rzęciem zachowaj spokój, nie biegnij, 
nie próbuj go pogłaskać i nie patrz mu 
w oczy.

 Jeżeli Twoje dziecko nigdzie nie jedzie, 
postaraj się zapewnić mu wypoczynek 
w jego rodzinnym mieście. Spróbuj sko-
rzystać z zorganizowanych form opieki 
nad dziećmi w mieście podczas wa-
kacji.
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Do 11 lipca przyjmowane są zgłoszenia 
do konkursu na „Najładniej utrzymany dom, 
balkon, elewacje budynku, otoczenie”. 
W tym roku organizatorzy wyodrębnili 
dodatkowa kategorię konkursową - do-
tyczy ona elewacji budynku na objętym 
rewitalizacją terenie Starego Miasta. Na 
zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody 
pieniężne. 

Konkurs organizowany przez Urząd 
Miejski w Tczewie przeprowadzony będzie 
w kategoriach:
- dla budynków jednorodzinnych - gdzie oce-

niana będzie elewacja, budynku, zago-
spodarowanie działki oraz utrzymanie 
otoczenia

- dla budynków wielomieszkaniowych:
• zagospodarowanie i utrzymanie otoczenia
• najładniej utrzymany balkon 
• elewacja budynku na obszarze rewi-

talizacji (teren objęty wpisem do re-
jestru zabytków decyzją nr 81 z dnia 
16.07.1959 r., zgodnie z załącznikiem 
grafi cznym, który można otrzymać w 
Wydz. Planowania Przestrzennego oraz 
Wydz. Spraw Komunalnych UM, a także 
na miejskiej stronie internetowej www.
tczew.pl pod zakładką „rewitalizacja”)
Udział w konkursie mogą brać wyłącznie 

osoby fi zyczne z terenu miasta Tczewa.
Do konkursu w kategorii budynek wielo-

mieszkaniowy
- balkony - dopuszcza się zgłoszenia osób 

corocznie
- otoczenie - dopuszcza się zgłoszenia nie 

częściej niż raz na 3 lata terenów po-
przednio nagrodzonych

- elewacja budynku - zgłoszenie winno za-
wierać dokumentację fotografi czną ele-
wacji budynku; dopuszcza się zgłosze-
nia budynków poprzednio nagrodzonych 
nie częściej niż raz na 10 lat.
Do konkursu w kategorii budynek jed-

norodzinny dopuszcza się zgłoszenia nie 
częściej jak  raz na 5 lat posesji poprzednio 
nagrodzonych.

Uczestnik konkursu może być nagrodzo-
ny tylko w jednej kategorii.

Miejsca konkursowe oceni komisja po-
wołana przez prezydenta miasta. Za zajęcie 
trzech pierwszych miejsc w poszczególnych 
kategoriach przyznane zostaną nagrody pie-
niężne.

Zgłoszenia do udziału w konkursie 
może dokonać każdy mieszkaniec mia-
sta. Zgłoszenia są przyjmowane do 11 
lipca 2008 r. w Wydziale Spraw Komunal-
nych Urzędu Miejskiego w Tczewie, pl. 
Piłsudskiego 1, II piętro, pok. 42-43, tel. 
775-93-46. Komisja konkursowa odwiedzi 
zgłoszone miejsca 21 lipca br.

Uwaga konkurs 

Najładniejsze 
posesje

Nagrody
• Dla budynków jednorodzinnych:
I miejsce -  900,00 zł, II miejsce -  700,00 

zł, III  miejsce -  500,00 zł
• Dla budynków wielomieszkaniowych:  
- za otoczenie :  I  miejsce -   900 zł,  II   

miejsce -  700 zł, III   miejsce - 500 zł
- za najładniejszy balkon:  I miejsce -  400 zł, 

II miejsce - 300 zł, III miejsce -  200 zł
- za najlepiej utrzymaną elewację budyn-

ku w obszarze rewitalizacji Starego 
Miasta: I miejsce 10 000 zł, II miejsce 
- 7 000 zł, III miejsce - 5 000 zł.

Zdobyły nagrodę, wydały książkę

Dzieci piszą baśnie

O tym, że mamy w Tczewie utalento-
wane dzieci i młodzież przekonywaliśmy 
się już niejednokrotnie. Tym razem młode 
pokolenie pokazało swoje literackie talen-
ty. 10 czerwca wręczone zostały nagrody 
w Międzyszkolnym Konkursie Literackim 
„ I Ty potrafi sz napisać baśń” organizowa-
nym pod patronatem prezydenta Tczewa. 
Co więcej, właśnie ukazała się książka 
„Jaś Skorupka” napisana przez młodzież 
ze Szkoły Podstawowej nr 10. 

W konkursie literackim wzięli udział ucz-
niowie SP 10 z Tczewa oraz SP 1 z Pelplina. 
Laureatami zostali następujący uczniowie:
I miejsce – Agnieszka Wiśniewska SP 10 

Tczew – opiekun M. Jasionowska
II miejsce – Karolina Romianowska SP 1 

Pelplin – opiekun Hanna Ciesielska
Wyróżnienia:

1. Mikołaj Gajda SP 1 Pelplin – opiekun 
Hanna Ciesielska

2. Kornel Machnikowski SP 1 Pelplin – op. 
Hanna Ciesielska (wyr. jury dziecięce-
go)

3. Anna Kopczyńska SP 10 Tczew – opie-
kun I. Kardasz

4. Adrianna Kurowska SP 10 Tczew - opie-
kun I. Kardasz

5. Iwona Jażdżewska SP 10 Tczew- opie-
kun H. Brange ( wyr. jury dziecięcego). 
Wszyscy laureaci otrzymali nagrody z 

rąk Zenona Drewy, wiceprezydenta Tczewa. 
- Mam nadzieję, ze w przyszłym roku w kon-
kursie weźmie udział więcej szkół z Tczewa i 
powiatu tczewskiego - powiedział Z. Drewa. 
- Idea konkursu jest bardzo cenna. Pozwa-
la dzieciom i młodzieży ujawnić wyobraźnię 
i przelać ją na papier. 

Jedną z nagród przekazanych zwycięz-
com konkursu była wydana niedawno książ-
ka „Jaś Skorupka”. Publikacja sfi nansowana 
przez Urząd Miejski w Tczewie jest prezen-
tem samorządu miasta dla najmłodszych 

 Wiceprezydent Zenon Drewa wręczył upominki  młodym 
bajkopisarzom.

miesz-
k ań - c ó w 
Tczewa z okazji Dnia 
Dziecka. Po- wstała dzię-
ki pracy uczniów Szkoły Pod-
stawowej nr 10 oraz ich nauczycielki 
- Marii Jasionowskiej. Autorzy publikacji 
również byli gośćmi wiceprezydenta Tczewa. 
Książka zdobyła pierwszą nagrodę na ubie-
głorocznym Ogólnopolskim Konkursie Lite-
rackim „Chodź, opowiem Ci bajeczkę”, który 
był imprezą towarzyszącą IV Europejskiemu 
Festiwalowi Filmowemu „Integracja Ty i Ja 
– Bajka” w Koszalinie.

- W kwietniu 2007 roku uczniowie ówczes-
nej klasy Vc  wzięli udział w ogólnopolskim 
konkursie literackim i napisali baśń - mówi M. 
Jasionowska. -  Cała klasa zasiadła w ław-
kach i w wolnym czasie tworzyła opowieść 
o Jasiu Skorupce, którą także uczniowie sami 
zilustrowali. Niektóre pomysły do tej książki 
powstawały nawet na przerwie. Została wy-
słana do Koszalina, w czerwcu otrzymaliśmy 
informację, że jesteśmy laureatami konkursu. 

W czerwcu ubiegłego roku kilka osób 
spędziło w ramach nagrody parę wakacyj-
nych dni w Podgórkach niedaleko Kosza-
lina. Inni we wrześniu pojechali do Mielna 
i Koszalina, aby odebrać nagrodę. Przy-
wieźli do szkoły kamerę cyfrową, a także 
wiele wspomnień, niesamowitych wrażeń 
i nowe przyjaźnie. 

To oni stworzyli tę książeczkę: Joanna 
Czechura, Agata Derowska, Milena Gajewska, 
Michał Giełdon, Jakub Grzybek, Jakub Janicki, 
Agnieszka Klamann, Aleksandra Kujawa, Anna 
Musiał, Paweł Nabakowski, Szymon Polak, 
Bartosz Prokopowicz, Maciej Schleser, Daria 
Siadak, Agata Sołtanowicz, Natalia Szyma-
nowska, Agnieszka Wiśniewska, Mateusz Wit, 
Paulina Zagórska, Wojciech Zgliniecki oraz 
wychowawczyni klasy – Maria Jasionowska. 

Publikacja trafi ła do szkół podstawowych 
w Tczewie.

M.M.
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Patrząc z tej perspektywy, to nie istnie-
je marnotrawstwo. Woda, bez względu na 
to czy się jej używa oszczędnie, czy trwoni, 
i tak zawsze wraca do ogólnego systemu. 
Jeśli wsiąknie w glebę, jej nadwyżka zasila 
pokłady wody podskórnej niezbędnej dla ko-
rzeni roślin i drzew. Jeśli wyparuje, przecho-
dzi w stan pary wodnej w dolnych warstwach 
atmosfery, tworząc chmury, które zwracają 
wodę w postaci deszczu i śniegu. Jeśli przej-
dzie w jeszcze wyższe warstwy, jej pierwiast-
ki składowe ulegają rozbiciu na cząstki ele-
mentarne i transmutacji w inne pierwiastki, 
które schodzą do atmosfery, a następnie 
w takiej lub innej postaci zasilają materię na-
szej planety lub przechodzą w różne stany 
energetyczne. Inaczej mówiąc, jest to za-
wsze to samo dobro należące do ogółu.

Całe uniwersum jest w stanie nieustanne-
go ruchu - gdyby się zatrzymało, w tej samej 
chwili przestałoby istnieć. Ten ruch wyraża się 
w postaci ciągłego recyklingu. Na Ziemi ro-
śliny obumierają, schną i gniją, dostarczając 
kompostu i próchnicy innym roślinom. Skały 
wietrzeją, zamieniając się z czasem w glebę. 
Woda nieustannie krąży w glebie, w rozpad-
linach skalnych pod ziemią, płynie jako stru-
mienie i rzeki, paruje, tworzy chmury i spada 
na powierzchnię. Ilości są zawsze te same, 
bo w przyrodzie nic nie ginie. Nawet ogień 
jest pożytecznym żywiołem, bo pomaga w re-
cyklingu Natury w procesie spalania materii.

Przyrodzie wszystko jest potrzebne
Narzekamy na plagę mrówek, różnych 

owadów i robaków, które nazywamy szkod-
nikami, ale przecież służą one Naturze jako 
sprzątaczki organicznych śmieci pozosta-
wionych przez człowieka oraz jako „fabryki” 
przetwórcze. Ich ciała umierają i wracają do 
Natury, podobnie jak zmarłe szczątki zwierząt, 
ptaków, ryb i ludzi. Pożary, powodzie, trzęsie-
nia ziemi, wybuchy wulkanów, tsunami i inne 
wielkie kataklizmy naturalne spełniają rolę 
czyszczącą na planecie. Nawet epidemie cho-
rób są uzasadnione - patrząc na nie z szerszej 
perspektywy - ponieważ redukują populację 
ludzi i zwierząt na terenach przepełnionych.

Człowiek wprowadza zamęt w Naturze
Zamiast w niej żyć i współpracować, robi 

wszystko, żeby ją opanować. Robi to poprzez 
przeciwstawianie się jej prawom, mecha-
nizmom i procesom. Wprowadza rozmaite 
zakłócenia w jej funkcjonowaniu, wywołując 
zmiany klimatu, krajobrazu, zanieczyszcza-
jąc glebę, wodę i atmosferę. Człowiek uważa 
się za kolonizatora tej planety, biorąc z niej 
o wiele więcej, niż wymagają jego potrzeby 
i nie dając niczego w zamian.

Naczelną cechą kolonializmu jest goni-
twa za pieniądzem stosunkowo niewielkich 
grup ludzi. Aby jeden miał więcej, czasami 
tysiące innych muszą mieć mniej, czyli aby 
jeden człowiek mógł żyć ponad stan, wielu 
innych musi żyć poniżej stanu, z konieczno-
ści ograniczać swoje podstawowe potrzeby, 
a nawet głodować. To nie jest naturalny stan 
i koliduje z prawami Natury. Ta planeta na-
wet obecnie może śmiało wyżywić, ubrać 

UNIWERSALNY  RECYKLING
W przyrodzie nic nie ginie. Z jednej strony mówi nam o tym fi zyka, cytując znane od dawna prawo, że 

energia nie powstaje i nie ginie, lecz ulega ciągłym przemianom w coraz bardziej rafi nowane frakcje lub 
zagęszcza się w coraz bardziej „solidne” postacie materii. Tak utworzona materia z czasem, przy współudzia-
le czynników biologicznych oraz fi zyko-chemicznych, np. temperatury i ciśnienia, z powrotem zamienia się 
w energię. Z drugiej strony sami na co dzień widzimy te procesy w działaniu. 

i zapewnić dach nad głową całej populacji, 
pod warunkiem, że człowiek mieniący się jej 
gospodarzem i właścicielem zacznie wresz-
cie myśleć nie tylko o sobie.

Gdyby ludzie uwierzyli, że Natura jest ol-
brzymim systemem naczyń połączonych i że 
każda jej część - w tym również każdy z nas 
- odgrywa znaczącą rolę w jej działaniach, 
być może ich poczynania byłyby bardziej 
przemyślane. Najważniejszym prawem Na-
tury jest prawo przyczyn i skutków - gdyby-
śmy uwierzyli, że pracuje ono niezależnie od 
naszych preferencji i upodobań, być może 
bardziej byśmy uważali, co myślimy, mówi-
my i robimy. Natura nie tylko daje nam pełny-
mi garściami to, czego chcemy, ale również 
odmawia nam tego, co się nam nie należy. 
Nie tylko nagradza, ale również karze.

Uważny obserwator nie ma wątpliwości, 
że za pozornym automatyzmem działań Na-
tury ukrywać się musi jakaś „inteligencja”, 
jakaś twórcza i sprawcza moc, która kieruje 
każdym jej poruszeniem, każdym procesem, 
każdym wydarzeniem zarówno na miniska-
lę jednostki, jak na makroskalę uniwersum. 
Gdyby nie było tej integrującej i organizu-
jącej mocy, Natura byłaby jednym wielkim 
chaosem, w którym ani człowiek, ani żadna 
inna żywa istota nie mogłyby istnieć. Prze-
ciwstawianie się jej - co nieustannie robimy 
- sprowadza na nas samych rzekomo nie-
sprawiedliwe szturchańce Natury.

Recykling Natury
odbywa się nie tylko na skalę jednostki, 
a nawet nie tylko na skalę globalną. Jest to 
proces, w którym uczestniczy całe uniwer-
sum. Mało kto zdaje sobie sprawę, że każ-
de działanie tu, na Ziemi, ma jakiś mniejszy 
lub większy wpływ na wydarzenia w całym 
Kosmosie. I vice versa - cokolwiek wydarzy 
się w kosmosie, w takiej lub innej formie ma-

nifestuje się na Ziemi. Jesteśmy po prostu 
integralną częścią większej całości.

Dopóki nie zrozumiemy tego prawa, tego 
faktu Natury, działać będziemy każdy na swo-
ją rękę i nigdy nie będzie prawdziwej solidar-
ności. Prawdziwa bowiem solidarność polega 
na dbaniu przede wszystkim o wspólne dobro, 
a nie wygodę jednostki. Używamy aerozoli, 
bo tak się nam podoba; nasz samochód za-
nieczyszcza atmosferę, bo choć stać nas na 
samochód, szkoda nam pieniędzy na częstą 
zmianę oleju lub przeróbkę na ekologiczne 
paliwo; zatruwamy glebę, wodę i powietrze na 
polach i w sadach, bo chcemy więcej pieniędzy 
z naszych plonów. I tak dalej. Takie sobiepań-
skie działania nazywamy egoizmem. Nie myśli-
my o interesie ogółu, lecz o własnym interesie. 
Jest to fałszywe i płytkie rozumowanie, ponie-
waż działając egoistycznie, działamy przeciwko 
interesom ogółu, co nieodmiennie odbija się na 
nas samych, bo przecież jesteśmy integralną 
częścią tego ogółu. W istocie zatem działamy 
na własną niekorzyść i zgubę.

Musimy spojrzeć na świat i życie z szer-
szej perspektywy. Nasze rozumowanie nie 
może sięgać stąd do najbliższej ściany, lecz 
wybiegać trochę dalej. Tylko człowiekowi 
dana została zdolność rozróżniania pomię-
dzy dobrem i złem, pomiędzy właściwymi 
i niewłaściwymi działaniami. Tylko człowiek 
jest zdolny do kojarzenia faktów i przewidy-
wania skutków - jeśli tego nie potrafi , nie za-
sługuje na miano człowieka.

Natura jest niezniszczalna. Gdy sami 
siebie zniszczymy, Natura odetchnie 
z ulgą i w ciągu niespełna stu lat wróci do 
pierwotnego stanu w procesie uniwersal-
nego recyklingu. A potem znów pojawi się 
człowiek i bałagan zacznie się od nowa.

Źródło: Ekoświat 6/08

Pracownia  Edukacji  Ekologicznej  dla 
uczestników półkolonii w dniach 23.06 
– 22.08. 2008 r. organizuje zajęcia  z za-
kresu  edukacji ekologicznej  dotyczące 
zrównoważonego  gospodarowania  za-
sobami  przyrody ożywionej  pod  hasłem  
„Zdobywcy lądów czyli o czym szumią 
drzewa”.  Uczestnicy  zajęć  zapoznają  
się  ze znaczeniem zasobów roślinnych 
dla dalszego utrzymania życia na naszej 
planecie,  dowiedzą  się  o przyczynach  
i skutkach  zmniejszania się powierzchni 
obszarów leśnych, poznają najważniejsze 
gatunki drzew oraz sposoby odzyskiwa-
nia makulatury.

KOLEJNE EDYCJA „PRZYGODY 
Z PRZYRODĄ”

czyli półkolonie w Pracowni Edukacji Ekologicznej
Tematyka zajęć nawiązuje do realizo-

wanych w poprzednich edycjach półkolonii 
i zimowisk zajęć poświęconych propagowaniu 
idei zrównoważonego rozwoju społecznego, 
gospodarczego i ekologicznego. Edukacja na 
rzecz Zrównoważonego Rozwoju podkreśla 
potrzebę respektowania godności ludzkiej, 
poszanowania różnorodności, ochrony środo-
wiska naturalnego i zasobów naszej planety. 

Uczestnicy zimowisk i półkolonii już  uczyli 
się racjonalnie gospodarować energią oraz su-
rowcami naturalnymi, poznali  też   podstawowe 
zasady opieki i odpowiedzialności za zwierzę-
ta. Tegoroczne zajęcia będą więc kontynuacją 
realizowanej w poprzednich latach  tematyki. 
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Zajęcia, w jakich brali udział uczniowie 
naszego miasta były połączone ze zwiedza-
niem ekspozycji Akwarium Gdyńskiego oraz 
wykorzystaniem nowych sal i laboratoriów.

A. REJSY KUTREM HYDROGRA-
FICZNYM

Dotyczyły  biologii organizmów bałty-
ckich i czystości wód Morza Bałtyckiego.

Dzięki współpracy z  Morskim Instytutem 
Rybackim – Sekcja Edukacji i uprzejmości 
organizatorek projektu pani dr Małgorzaty 
Matulaniec i pani mgr Anny Judek tczewscy 
uczniowie otrzymali 4 rejsy: 2 dla uczniów 
I LO i 2 dla uczniów Gimnazjum nr 1 w dniach 
5 i 7 maja 2008 r.

B. WARSZTATY  Z  EKOLOGICZ-
NEJ EDUKACJI MORSKIEJ

Z bezpłatnych zajęć skorzystało 6  grup 
z Tczewa:

– 2 grupy licealistów (I LO) w dniu 5 
czerwca 2008 r.

– 2 grupy gimnazjalistów ( Gimnazjum nr 
2) w dniu 6 czerwca 2008 r.

– 2 grupy uczniów szkół podstawowych 
(Szkoła Podstawowa nr 12) w dniu 4 czerw-
ca 2008 r.

Udział uczniów w tego typu zajęciach 
łączył się nie tylko z takimi korzyściami jak 
kształcenie różnorodnych umiejętności 
przedmiotowych i ponadprzedmiotowych. 
Najważniejszy dla organizatorów był aspekt 
wyrównywania szans edukacyjnych. 

Na czym polega wyrównywanie szans 
edukacyjnych?

• Zajęcia były bezpłatne, więc mogli 
z nich korzystać uczniowie niezależnie od 
zasobów fi nansowych.

PROJEKT
„Minimonitoring wód przybrzeżnych Zatoki Gdańskiej

w okolicach Gdyni 2008”
Bezpłatne zajęcia dofi nansowane przez:

• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
• Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W ramach współpracy Pracowni Edukacji Ekologicznej z Morskim Instytutem Rybackim w Gdyni uczniowie szkół ponadgimna-
zjalnych i gimnazjów z terenu Tczewa w bieżącym roku szkolnym zostali zaproszeni do udziału w zajęciach  z rejsami kutrem hydro-
grafi cznym. Natomiast dla uczniów szkół podstawowych odbyły się zajęcia terenowe bez rejsów.

• Bogate wyposażenie pracowni umoż-
liwiało kształcenie umiejętności przedmio-
towych z przyrody, biologii i chemii (np. 
przygotowanie materiału badawczego, mi-
kroskopowanie, miareczkowanie).

• Sale multimedialne, zajęcia warszta-
towe i laboratoria pozwalają kształcić umie-
jętności ponadprzedmiotowe (np. wyszuki-
wanie informacji, planowanie doświadczeń, 
praca w grupach).

Pracownia Edukacji Ekologicznej 
współuczestniczyła w tym wartościowym 
projekcie poprzez:

• działania informacyjne i promujące pro-
jekt  wśród  nauczycieli

• aktywną współpracę przy organizacji 
grup, które były benefi cjentami projektu (2/3 
tegorocznych uczestników było z Tczewa)

• dofi nansowanie przejazdu uczniów na 
zajęcia.

Dodatkowo PEE dofi nansowała wyjazd 
4 grup na zajęcia realizowane przez ten sam 
zespół w Morskim Instytucie Rybackim poza 
ww. projektem;

- 2 grupy ze Szkoły Podstawowej nr 5  
(1 autokar)

- 2 grupy ze Szkoły Podstawowej nr 2  
(1 autokar)

 

Uczniowie I LO podczas poławiania materiału do badań na kutrze hydrografi cznym

Zajęcia z chemii wody dla tczewskiej młodzieży w laboratorium 
MIR

Niektóre grupy w tym samym czasie pracowały podczas warsztatów 
przy Klifi e Orłowskim. Grupa z I LO – kl. I i II. (zdj. Anna Peichert)

Urząd Miejski w Tczewie - Wydział Spraw Komunalnych           
PRACOWNIA   EDUKACJI   EKOLOGICZNEJ

83-110 Tczew, ul. Obr. Westerplatte 3, tel./fax (058)  531 76 41
pee-tczew.w.pl                                 
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• Stypendia marszałka
Po raz kolejny szczególnie uzdolnieni 

uczniowie i studenci mają szansę otrzymać 
stypendia Marszałka Województwa Po-
morskiego. O stypendia mogą się ubiegać 
studenci, uczniowie szkół podstawowych, 
gimnazjów, szkół średnich i słuchacze szkół 
ponadgimnazjalnych.

Wypełnione wnioski należy składać do 
Departamentu Polityki Społecznej  Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Pomor-
skiego ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk 
p.329. Termin składania wniosków upływa 
30 lipca br.

Szczegółowa informacja na temat zasad 
udzielania stypendiów oraz druki wniosków  
znajdują się na stronie internetowej Urzędu 
Marszałkowskiego: www.woj-pomorskie.pl, 
można ją uzyskać także pod numerem tele-
fonu 058 32 61 568 - Departament Polityki 
Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Woj. 
Pomorskiego (p. Aleksandra Jaszkowska).

• Dożynki działkowe
Wszystkich mieszkańców Tczewa zapra-

szamy na XVI Tczewskie Dożynki Działko-
we, które odbędą się 23 sierpnia br. Impreza 
będzie dla działkowców okazją do pokazania 
swoich plonów, a dla wszystkich szansą na 
wymianę ogrodniczych doświadczeń, wzbo-
gacenia wiedzy oraz na dobrą zabawę.

Z racji obchodów jubileuszu 25-lecia 
ogrodów, organizatorami imprezy są ROD 
im. W. Witosa i ROD „Nad Wisłą”. Dożynki 
odbędą się na terenie ogrodów przy ul. Roki-
ckiej („Okrąglak”).

O szczegółach imprezy poinformujemy 
w sierpniu na miejskiej stronie internetowej 

KRÓTKO

OGŁOSZENIE
Prezydent Miasta Tczewa informuje, 

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Tczewie (II piętro) został wywieszony wy-
kaz nieruchomości przeznaczonych do za-
miany pomiędzy Gminą Miejską Tczew (dz. 
543/1 obr. 8, pow. 93 m2, KW 36764), a De-
kpol Sp. z o.o. w Pinczynie (dz. 653/1 obr. 8, 
pow. 37 m2, KW 19716).

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

Kształci także w Tczewie
Od 1 czerwca mieszczący się 

w tczewskim Centrum Edukacji Doro-
słych Punkt Rekrutacyjny Elbląskiej 
Uczelni Humanistyczno - Ekonomicz-
nej prowadzi rekrutację na wszystkie 
kierunki oferowane przez uczelnię. 
Na razie w Ośrodku Zamiejscowym 
w Tczewie kształcą się studenci pe-
dagogiki, ale jak nam powiedziała 
Ewa Rucińska z EUH-E, jeśli tylko 
uda się zgromadzić w Tczewie ok. 
30-osobową grupę chcącą studio-
wać inny kierunek oferowany przez 
elbląską uczelnię, takie zajęcia rów-
nież będą prowadzone w Tczewie.

Zamiejscowy  Ośrodek Dydak-
tyczny Wydziału Pedagogiki EUH-E 
w Tczewie został uruchomiony w ubiegłym 
roku. - Obecnie w ośrodku realizuje zaję-
cia  40-osobowa grupa studentów I roku 
pedagogiki  - powiedział Henryk Fall, kan-
clerz EUH-E. - Otwierając Ośrodek Dy-
daktyczny w Tczewie myśleliśmy głównie 
o mieszkańcach Kociewia. Mieszkańcy 
Tczewa stanowią 10 proc.  naszych stu-
dentów. Nasza oferta na rynku trójmiej-
skim jest atrakcyjna cenowo i jakościowo, 
w stosunku do innych uczelni, proponu-
jemy bowiem niższe czesne bez szkody 
dla jakości kształcenia. Dajemy szansę 
na studiowanie nawet tym osobom, które 
z powodów ekonomicznych nie zdecydo-
wały się dotąd na studia. Przygotowaliśmy 
w tym roku specjalną promocję wpisowe-
go. Osoby, które do końca lipca zdecy-
dują się u nas złożyć swoje dokumenty 
rekrutacyjne, nie będą musiały ponosić 
z tego tytułu żadnych kosztów.

EUH-E posiada bogaty program sty-
pendialny. Student może ubiegać się o sty-
pendium i nagrody rektora, stypendium za 
wyniki w nauce, stypendium socjalne, na 
wyżywienie, mieszkaniowe, a w sytuacjach 
losowych - zapomogę.

- Od początku funkcjonowania EUH-E sta-
ra się poszerzać ofertę edukacyjną wsłuchując 
się w potrzeby rynku pracy oraz potrzeby edu-
kacyjne mieszkańców regionu - mówi Henryk 
Fall. - Obecnie kształcimy na siedmiu kierun-
kach: administracja, pedagogika, politologia, 
zarządzanie, fi zjoterapia, pielęgniarstwo, ra-
townictwo medyczne, a od przyszłego roku 
akademickiego również ekonomia. Studenci, 
którzy rozpoczną u nas studia I stopnia na kie-

runku pielęgniarstwo otrzymają dofi nansowa-
nia z Unii Europejskiej. Wszystkie oferowane 
przez nas kierunki posiadają akredytację Pań-
stwowej Komisji Akredytacyjnej, na każdym 
z proponowanych kierunków oferujemy bo-
gaty wybór specjalności. Ponadto na pielęg-
niarstwie i pedagogice oferujemy kształcenie 
II stopnia. Mam nadzieję, że od przyszłego 
roku akademickiego będziemy kształcić także 
magistrów na kierunku administracja. 

Jak wynika z ostatniego rankingu tygodni-
ka Newsweek, absolwenci EUH-E są cenieni 
na rynku pracy. Uczelnia zajęła 22 miejsce 
w rankingu 50 uczelni ekonomicznych 
z całej Polski i pierwsze w województwie 
warmińsko-mazurskim i pomorskim. Głów-
nym kryterium była skuteczność kształcenia 
mierzona liczbą absolwentów danej uczelni, 
którzy po jej ukończeniu znaleźli pracę na sa-
modzielnych stanowiskach. Wyniki rankingu 
zostały opublikowane w numerze 20/08 tygo-
dnika, który ukazał się 18 maja br.

Więcej informacji: 
● Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Eko-

nomiczna         
ul. Lotnicza 2 
82-300 Elbląg                                    
Centrum Rekrutacji w Elblągu           
tel. 055 239 38 10

● Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny 
EUH-E w Tczewie                                             
ul. 30 Stycznia 1 /CED/   
83-110 Tczew
Punkt Rekrutacyjny w Tczewie            
058 532 09 95 lub 058 531 69 50  
rekrutacja@euh-e.edu.pl
www.euh-e.edu.pl                                 

Od 2 do 6 czerwca Tczewie i w Gołuniu 
trwał VI Międzynarodowy Przegląd Teatrów 
Wspaniałych. Przegląd powstał z potrzeby 
prezentacji dokonań oraz możliwości ar-
tystycznych osób niepełnosprawnych. Do 
tegorocznej edycji zgłosiło się blisko 70 ze-
społów z Polski, Litwy, Hiszpanii, Niemiec, 
Bośni i Hercegowiny, Łotwy, Rosji, Białoru-
si, Portugalii, Azerbejdżanu, Macedonii. 

Różnorodność tego co zaprezento-
wano na scenie zapiera dech w piersiach. 
Była pantomima. Była gra świateł i barw, 
cała plejada bajkowych i mitycznych po-
staci, poznaliśmy kulturę narodową z wielu 
zakątków Polski i Europy, bawiono się przy 
sporej dawce muzyki i tańca. Przyznano 
23 wyróżnienia oraz 4 nagrody główne:
- Nagrodę Prezesa Zarządu Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych otrzymał ze-
spół Dancers z Baku (Azerbejdżan)
- Nagrodę JURY otrzymał Teatr Wjaz-

VI Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych

Wielka nagroda pozostała w Tczewie 
dowa z Krakowa (Polska)
- Nagrodę Specjalną otrzymał 
Teatr Ciszy z Grodna (Białoruś)
- Wielką Nagrodę VI Międzynaro-
dowego Przeglądu Teatrów Wspa-
niałych otrzymał zespół Tacy Sami 
z Tczewa – zespół działa przy Śro-
dowiskowym Domu Samopomocy.
Publiczność przyznała swoją nagro-
dę zespołowi Mimi Riczi z Tczewa 
– zespół działa przy Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
im. Jana Pawła II.

Gwiazdą VI edycji Przeglądu 
była Justyna Steczkowska, której 
koncert obejrzeli też chętni miesz-
kańcy Tczewa.

Przegląd zorganizował Specjal-
ny Odrodek Szkolno-Wychowawczy w Tcze-
wie oraz Stowarzyszenie na Rzecz Szkolni-
ctwa Specjalnego przy wsparciu samorządu 
miasta Tczewa, Państwowego Funduszowi 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go, Urzędu Marszałkowskiego Woj. Pomor-
skiego.

Zespół Dancers z Baku z Azerbejdżanu.
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 Zasiłek rodzinny
Zasiłek przysługuje rodzicom, jednemu 

z rodziców, opiekunowi prawnemu dziecka, 
opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie 
uczącej się (oznacza to osobę pełnoletnią 
uczącą się, niepozostającą na utrzymaniu 
rodziców w związku z ich śmiercią lub z zasą-
dzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów), 
jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę 
albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 
kwoty 504,00 zł, a w przypadku gdy członkiem 
rodziny jest dziecko legitymujące się orzecze-
niem o niepełnosprawności lub orzeczeniem 
o umiarkowanym albo o znacznym stopniu 
niepełnosprawności, kwoty 583,00 zł.

W okresie zasiłkowym, trwającym od 
1 września 2008 r. do 31 sierpnia 2009 r. 
należy udokumentować dochód osiąg-
nięty przez członków rodziny w 2007 r.

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukoń-
czenia przez dziecko: 
•  18 roku życia lub
•  nauki w szkole (ale nie w szkole wyż-

szej), jednak nie dłużej niż do ukończe-
nia 21 roku życia, 

•  24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę 
w szkole lub w szkole wyższej i legity-
muje się orzeczeniem o umiarkowanym 
albo znacznym stopniu niepełnospraw-
ności.

•  zasiłek rodzinny przysługuje osobie 
uczącej się w szkole lub w szkole wyż-
szej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 
24 roku życia.
Zasiłek nie przysługuje, jeśli:

•  dziecko lub osoba ucząca się pozostają 
w związku małżeńskim;

•  dziecko zostało umieszczone w instytucji 
zapewniającej całodobowe utrzymanie 
albo w rodzinie zastępczej;

•  osoba ucząca się została umieszczona 
w instytucji zapewniającej całodobowe 
utrzymanie;

• pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca 
się jest uprawniona do zasiłku rodzinne-
go na własne dziecko.
UWAGA! Zasiłek rodzinny nie przysłu-

guje także osobie samotnie wychowującej 
dziecko, jeżeli nie zostało zasądzone świad-
czenie alimentacyjne na rzecz dziecka od 
drugiego rodzica, chyba że:
•  rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie 

żyje,
• ojciec dziecka jest nieznany,
• powództwo o ustalenie świadczenia ali-

mentacyjnego od drugiego z rodziców 
zostało oddalone,

• sąd zobowiązał jednego z rodziców do 
ponoszenia całkowitych kosztów utrzy-
mania dziecka i nie zobowiązał drugiego 
z rodziców do świadczenia alimentacyj-
nego na rzecz tego dziecka.
Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi 

miesięcznie:
1) 48,00 zł na dziecko w wieku do ukoń-

czenia 5 roku życia;
2) 64,00 zł na dziecko w wieku powyżej 

5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
3) 68,00 zł na dziecko w wieku powyżej 

18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Niezbędne dokumenty:
• uwierzytelniona kopia dokumentu stwier-

dzającego tożsamość osoby ubiegającej 
się o zasiłek rodzinny;

• odpis skrócony aktu urodzenia dziecka 
lub odpis zupełny aktu urodzenia, gdy 
ojciec dziecka jest nieznany;

• zaświadczenia lub oświadczenia stwier-
dzające wysokość dochodów rodziny, 
w szczególności zaświadczenia z urzę-
du skarbowego o wysokości dochodów 
podlegających opodatkowaniu podat-
kiem dochodowym od osób fi zycznych 
na zasadach ogólnych, uzyskanych 
przez członków rodziny w roku 2007;

• kopia odpisu wyroku sądu lub ugody 
sądowej zasądzającego alimenty, prze-
kazy lub przelewy pieniężne dokumen-
tujące faktyczną wysokość otrzymanych 
alimentów, w przypadku uzyskania ali-
mentów niższych niż zasądzone, oraz 
zaświadczenie komornika o bezskutecz-
ności egzekucji alimentów, a także o wy-
sokości wyegzekwowanych alimentów,

• orzeczenie o niepełnosprawności albo 
o umiarkowanym lub znacznym stopniu 
niepełnosprawności -  w przypadku ro-
dzin wychowujących dziecko niepełno-
sprawne;

• kopia aktów zgonu rodziców lub kopię 
odpisu zasądzającego alimenty w przy-
padku osoby uczącej się;

• kopia odpisu prawomocnego wyroku 
sądu orzekającego rozwód lub separa-
cję albo kopię aktu zgonu małżonka lub 
rodzica dziecka, w przypadku osoby sa-
motnie wychowującej dziecko;

• zaświadczenie szkoły - gdy dziecko 
ukończyło 18 rok życia; lub szkoły wyż-
szej, w przypadku osoby uczącej się lub 
osoby legitymującej się orzeczeniem 
o umiarkowanym albo znacznym stop-
niu niepełnosprawności, jeżeli uczy się 
w szkole wyższej;

• inne dokumenty mające wpływ na prawo 
do świadczeń
Nie ma potrzeby ponownego składania 

dokumentów, które już znajdują się w doku-
mentacji dotyczącej świadczeń rodzinnych 
(np. kopie aktualnych dokumentów tożsamo-
ści, orzeczeń o niepełnosprawności, kopie od-
pisów wyroków, odpisy aktów urodzenia, itp.) 

Dodatki do zasiłku rodzinnego
Dodatki przysługują wyłącznie osobom 

uprawnionym do pobierania zasiłków rodzin-
nych.

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka 
przysługuje do ukończenia przez dziecko 
pierwszego roku życia. Dodatek przysługu-
je jednorazowo, w wysokości 1 000,00 zł na 
każde dziecko.

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem 
w okresie korzystania z urlopu wycho-
wawczego w wysokości 400,00 zł miesięcz-
nie przysługuje przez okres:
• 24 miesięcy kalendarzowych;
• 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawu-

je opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem 
urodzonym podczas jednego porodu;

• 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli 
sprawuje opiekę nad dzieckiem legity-
mującym się orzeczeniem o niepełno-
sprawności albo o znacznym stopniu 
niepełnosprawności.

 Niezbędne dokumenty:
• zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu 

urlopu wychowawczego oraz o okresie, na 
jaki urlop wychowawczy został udzielony;

• zaświadczenie o co najmniej sześciomie-
sięcznym okresie pozostawania w sto-
sunku pracy bezpośrednio przed uzyska-
niem prawa do urlopu wychowawczego;

• zaświadczenie organu emerytalno-ren-
towego stwierdzające, że osoba ubiega-
jąca się była zgłoszona do ubezpieczeń 
społecznych;

• zaświadczenie lekarza zalecające 
przebywanie dziecka legitymującego 
się orzeczeniem o niepełnosprawności 
z powodów terapeutycznych w żłobku 
albo w przedszkolu.
Dodatek z tytułu samotnego wycho-

wywania dziecka przysługuje uprawnio-
nej do zasiłku rodzinnego osobie samotnie 
wychowującej dziecko (oznacza to pannę, 
kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozosta-
jącą w separacji orzeczonej prawomocnym 
wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba 
że wychowuje wspólnie co najmniej jedno 
dziecko z jego rodzicem), jeżeli drugi z ro-
dziców dziecka nie żyje bądź ojciec dziecka 
jest nieznany, bądź powództwo o ustalenie 
świadczenia alimentacyjnego od drugiego z 
rodziców zostało oddalone. Dodatek przysłu-
guje również osobie uczącej się w rozumie-
niu ustawy (patrz wyżej), jeżeli oboje rodzice 
osoby uczącej się nie żyją.

Dodatek przysługuje w wysokości 
170,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej 
jednak niż 340,00 zł na wszystkie dzieci. W 
przypadku dziecka legitymującego się orze-
czeniem o niepełnosprawności lub orzecze-
niem o znacznym stopniu niepełnosprawno-
ści kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł na 
dziecko, nie więcej jednak niż o 160,00 zł na 
wszystkie dzieci.

Niezbędne dokumenty: 
• kopia skróconego aktu zgonu drugiego z 

rodziców dziecka lub
• odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, 

w przypadku gdy ojciec dziecka jest nie-
znany lub

• kopia odpisu wyroku sądu o oddaleniu 
powództwa o ustalenie świadczenia ali-
mentacyjnego.
Dodatek z tytułu wychowywania dzie-

cka w rodzinie wielodzietnej przysługuje 
w wysokości 80,00 zł miesięcznie na trzecie 
i na następne dzieci uprawnione do zasiłku 
rodzinnego.

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabi-
litacji dziecka przysługuje na dziecko legi-
tymujące się orzeczeniem o niepełnospraw-
ności, albo orzeczeniem o umiarkowanym 
albo znacznym stopniu niepełnosprawności 
w wysokości: 
• 60,00 zł na dziecko w wieku do ukończe-

nia 5 roku życia;
cd. na str. 20

Informator

Od września 2008 r.

Świadczenia rodzinne
UWAGA!

W okresie zasiłkowym 2008/2009 świadczenia rodzinne oraz świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego realizowane będą 
w oparciu o: ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992 z późn. 
zm.) oraz ustawę z dnia 7 września 2007 r.  o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378).
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cd. ze str. 19
• 80,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 

roku życia do ukończenia 24 roku życia.
Niezbędne dokumenty: 

• orzeczenie o niepełnosprawności albo 
o umiarkowanym lub znacznym stopniu 
niepełnosprawności.
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku 

szkolnego przysługuje raz w roku, w związ-
ku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, 
lub rocznego przygotowania przedszkolnego 
w wysokości 100,00 zł. Wniosek o wypłatę 
należy złożyć w terminie 4 miesięcy od dnia 
rozpoczęcia roku szkolnego albo rocznego 
przygotowania przedszkolnego.

Niezbędne dokumenty: 
• zaświadczenie szkolne dotyczące roku 

szkolnego 2008/2009 w przypadku na-
uki w szkole ponadgimnazjalnej.
Dodatek z tytułu podjęcia przez dzie-

cko nauki w szkole poza miejscem za-
mieszkania przysługuje od września do 
czerwca następnego roku kalendarzowego. 
w związku z zamieszkiwaniem w miejsco-
wości, w której znajduje się siedziba szkoły 
ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, 
w której realizowany jest obowiązek szkolny 
i obowiązek nauki, a także szkoły podstawo-
wej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub 
osoby uczącej się, legitymującej się orze-
czeniem o niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności - w wysokości 90 zł mie-
sięcznie na dziecko.

W związku z dojazdem z miejsca zamiesz-
kania do miejscowości, w której znajduje się 
siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szko-
ły ponadgimnazjalnej – dodatek przysługuje 
w wysokości 50 zł miesięcznie na dziecko.

Niezbędne dokumenty:
• dokument potwierdzający tymczasowe 

zameldowanie ucznia w bursie, inter-
nacie lub w innym miejscu zapewniają-
cym zamieszkanie, prowadzonych przez 
podmiot publiczny lub osobę fi zyczną, 

• zaświadczenie szkolne dotyczące roku 
szkolnego 2008/2009.

Świadczenia opiekuńcze
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje nie-

zależnie od dochodu, w wysokości 153,00 zł 
miesięcznie: 
• niepełnosprawnemu dziecku;
• osobie niepełnosprawnej w wieku powy-

żej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się 
orzeczeniem o znacznym stopniu nie-
pełnosprawności;

• osobie, która ukończyła 75 lat.
• osobie niepełnosprawnej w wieku po-

wyżej 16 roku życia legitymującej się 
orzeczeniem o umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności, jeżeli niepełno-
sprawność powstała w wieku do ukoń-
czenia 21 roku życia.

Niezbędne dokumenty:
• orzeczenie o niepełnosprawności albo 

orzeczenie o umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności ze wskazaniem 
daty powstania niepełnosprawności, 
albo orzeczenie o znacznym stopniu 
niepełnosprawności;

• uwierzytelnioną kopię dokumentu stwier-
dzającego tożsamość osoby ubiegającej 
się o zasiłek pielęgnacyjny.
Świadczenie pielęgnacyjne w wysoko-

ści 420,00 zł miesięcznie przysługuje osobie 
rezygnującej lub niepodejmującej zatrudnie-
nia w związku z koniecznością opieki nad 
dzieckiem, legitymującym się orzeczeniem 
o niepełnosprawności łącznie ze wskaza-
niami: konieczności stałej lub długotrwałej 
opieki lub pomocy innej osoby w związ-
ku ze znacznie ograniczoną możliwością 

samodzielnej egzystencji oraz konieczności 
stałego współudziału na co dzień opiekuna 
dziecka w procesie jego leczenia, rehabilita-
cji i edukacji, albo orzeczeniem o znacznym 
stopniu niepełnosprawności. Świadczenie 
przysługuje, jeżeli dochód rodziny w prze-
liczeniu na osobę nie przekracza kwoty 
583 zł miesięcznie.

Niezbędne dokumenty:
• orzeczenie o niepełnosprawności albo 

o znacznym stopniu niepełnosprawności 
dziecka;

• zaświadczenia lub oświadczenia o wy-
sokości dochodów

• uwierzytelniona kopia dokumentu stwier-
dzającego tożsamość osoby ubiegającej 
się o świadczenie pielęgnacyjne.

Jednorazowa zapomoga z tytułu 
urodzenia się dziecka

Zapomoga  przysługuje matce lub ojcu 
dziecka, opiekunowi prawnemu albo opie-
kunowi faktycznemu dziecka, niezależnie od 
ich dochodów, z tytułu urodzenia się żywe-
go dziecka w wysokości 1 000 zł na jedno 
dziecko. Wniosek o wypłatę jednorazowej 
zapomogi składa się w terminie 12 miesię-
cy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku 
gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opie-
ką prawną, opieką faktyczną albo dziecka 
przysposobionego - w terminie 12 miesięcy 
od dnia objęcia dziecka opieką albo przyspo-
sobienia. Wniosek złożony po terminie organ 
właściwy pozostawia bez rozpoznania.

W przypadku gdy osoba ubiegająca 
się o świadczenia rodzinne na nowy okres 
zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumen-
tami do dnia 31 lipca, ustalenie prawa do 
świadczeń rodzinnych oraz wypłata świad-
czeń przysługujących za miesiąc wrzesień 
następuje do dnia 30 września.

W przypadku gdy osoba ubiegająca 
się o świadczenia rodzinne na nowy okres 
zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumen-
tami w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 
30 września, ustalenie prawa do świadczeń 
rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysłu-
gujących za miesiąc wrzesień następuje do 
dnia 31 października.

Fundusz Alimentacyjny
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

przysługują osobie uprawnionej do alimentów 
od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego 

pochodzącego lub zatwierdzonego przez 
sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezsku-
teczna w okresie ostatnich 2 miesięcy:
• do ukończenia przez nią 18 roku życia albo 
• w przypadku gdy uczy się w szkole lub 

szkole wyższej do ukończenia przez nią 
25 roku życia, albo 

• w przypadku posiadania orzeczenia 
o znacznym stopniu niepełnosprawności 
– bez względu na wiek. 
Świadczenia z funduszu alimentacyj-

nego przysługują, jeżeli dochód rodziny 
w 2007r. w przeliczeniu na osobę w rodzinie 
nie przekracza kwoty 725 zł miesięcznie.

W przypadku utraty dochodu prawo do 
świadczenia z funduszu ustala się na wnio-
sek osoby uprawnionej lub jej przedstawi-
ciela ustawowego na podstawie dochodu 
rodziny pomniejszonego o utracony dochód. 
W przypadku uzyskania przez członka ro-
dziny dochodu po upływie 2007r. prawo do 
świadczeń z funduszu ustala się na podsta-
wie dochodu rodziny lub osoby uprawnionej 
powiększonego o uzyskany dochód. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 
przysługują w wysokości bieżąco ustalonych 
alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł. 

 Świadczenia z funduszu alimentacyjne-
go nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona: 
1) została umieszczona w instytucji zapew-

niającej całodobowe utrzymanie albo 
w rodzinie zastępczej; 

2) jest pełnoletnia i posiada własne dziecko; 
3) zawarła związek małżeński. 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego na nowy okres 
świadczeniowy są przyjmowane od dnia 
1 sierpnia 2008 r. 

W przypadku gdy osoba ubiegająca 
się o świadczenia z funduszu alimentacyj-
nego na nowy okres świadczeniowy złoży 
wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 
sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata 
świadczeń przysługujących za miesiąc paź-
dziernik następuje do dnia 31 października. 

W przypadku gdy osoba ubiegająca 
się o świadczenia na nowy okres świadcze-
niowy złoży wniosek wraz z dokumentami 
w okresie od dnia 1 września do dnia 31 
października, ustalenie prawa do świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata 
świadczeń przysługujących za miesiąc paź-
dziernik następuje do dnia 30 listopada.

Materiał przygotowany pzrez MOPS 

Gdzie? Kiedy?
Od dnia 7 lipca 2008 r. formularze wniosków w sprawie ustalenia uprawnień do świad-

czeń rodzinnych oraz świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2008/2009 
wydawane będą:

1. w Dziale Świadczeń Rodzinnych MOPS w Tczewie, przy ul. Armii Krajowej 39: 
• od poniedziałku do czwartku w godzinach od 800 do 1600 oraz 
• w piątki w godz. 800-1700.
2. w Forum Inicjatyw Społecznych w Tczewie, ul. Łazienna 5, w okresie od 7 do 18 lipca 

2008 r., od poniedziałku do piątku w godzinach od 1400-1600.
Od 21 lipca 2008 r. druki wniosków będzie można pobrać również ze strony internetowej 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie, pod adresem www.mops.tczew.pl
W okresie od 21 lipca 2008 r. do 8 sierpnia 2008 r. wnioski wraz z dokumentacją będzie 

można składać:
1. w Dziale Świadczeń Rodzinnych MOPS, przy ul. Armii Krajowej 39, od poniedziałku 

do piątku w godzinach od 800 do 1700;
2. w Forum Inicjatyw Społecznych, przy ul. Łaziennej 5, od poniedziałku do środy 

w godzinach od 800 do 1500;
3. w Zespole Opiekuńczym, przy ul. Niepodległości 10, w środy w godzinach od 800 

do 1500;
4. w Świetlicy Socjoterapeutycznej, przy ul. Stoczniowców 15A (Os. Staszica), 

w czwartki w godzinach od 800 do 1500; 
5. w budynku ZGKiM, przy ul. Czyżykowskiej 70, w piątki w godzinach od 800 do 1500.
Od 11.08.2008 r. przyjmowanie wniosków wraz z dokumentacją odbywać się będzie 

wyłącznie w budynku przy ul. Armii Krajowej 39 (wejście od strony MOPS), od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 800 do 1700.

Informator
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1. „Kadry i płace - SYMFONIA” - 50 godz.
2. „Finanse i rachunkowość w syste-

mach komputerowych” - 150 godz. 
3. „Kadry i płace z elementami księgo-

wości”  -  190 godz.     
4. „Kurs dla kandydatów na samodziel-

nych księgowych” - 140 godz. 
5. „Kurs dla kandydatek  na  Sekretarki 

– Asystentki” -  145 godz.
6. „Specjalista ds. reklamy” - 210 godz. 
7. „ ABC  przedsiębiorczości” - 35 godz. 

1. dla początkujących -  80 godz. 
2. dla zaawansowanych - 80 godz. 

W programie : MS  WINDOWS, Pakiet biuro-
wy  MS OFFICE, INTERNET

angielski   na różnych  poziomach -  od 
kursów dla początkujących do kursów  certy-
fi kacyjnych , m.in.     

maturalne, Business English, spe-
cjalistyczne dla fi rm,  intensywne kursy 
wakacyjne 

1. Dla kandydatów na wychowawców 
placówek  wypoczynku dla dzieci 
i młodzieży – 40 godz.

2. Kurs „Instruktażowy dla 
kierowników placó-
wek wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży” 
– 10 godz. 

3. kursy przy-
gotowują-
ce do ma-
tury – 60 
godz.   

Edukacja

Centrum  Edukacji Dorosłych
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tczewie

83-110 Tczew, ul. 30 Stycznia 1,  
tel. 532-13-97,  531-69-50, fax: 777-62-86

zawód: TECHNIK INFORMATYK

okres nauczania: • 2 lata w systemie stacjonarnym dziennym lub stacjo-
narnym wieczorowym

zawód: TECHNIK ADMINISTRACJI

okres nauczania: • 2 lata w systemie stacjonarnym dziennym lub stacjo-
narnym wieczorowym

zawód: TECHNIK EKONOMISTA

okres nauczania: • 2 lata w systemie zaocznym

zawód: TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

okres nauczania: • 2 lata w systemie zaocznym

zawód: TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

okres nauczania: • 2 lata w systemie zaocznym

warunki przyjęcia do szkół 
policealnych:

• ukończona szkoła średnia

o przyjęciu kandydatów na 
pierwszy semestr decyduje:

• pozytywny wynik rozmowy kwalifi kacyjnej

OGŁASZA NABÓR DO PUBLICZNYCH 
SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH 

NA ROK SZKOLNY 2008/2009:

SZKOŁY POLICEALNE 

KURS  „Kierowników placówek wypoczynku”       
W programie:  Planowanie pracy wychowawczej w placówce wypoczynku,
   Organizacja pracy, 
  Współpraca z kadrą i prowadzenie dokumentacji w placówce wypoczynku, 
  Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników.
Czas trwania: 10 godz. lekcyjnych 
Kryteria naboru: Do uczestnictwa w kursie przyjmowani są: nauczyciele, czynni instrukto- 
  rzy harcerstwa od stopnia podharcmistrza włącznie lub inne osoby, po-
  siadające co najmniej trzyletni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej  
  lub dydaktyczno-wychowawczej.

Informacje: Centrum Edukacji Dorosłych w Tczewie, ul. 30 Stycznia 1, tel.  058   532-13-97 

I Kursy fi nansowo-księgowo-
kadrowo-biurowe

Zaprasza na kursy

II Kursy komputerowe

III Kursy języka angielskiego, 
niemieckiego, francuskiego, 

hiszpańskiego

IV Kursy  przygotowawcze

UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
DLA DOROSŁYCH

okres nauczania: • 2 lata (na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej) 
w systemie zaocznym – nowa matura

warunki przyjęcia: • ukończona szkoła zawodowa

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

okres nauczania: • 3 lata w systemie zaocznym (na podbudowie gimna-
zjum) – nowa matura

o przyjęciu kandydatów do 
LO decyduje:

• pozytywny wynik rozmowy kwalifi kacyjnej

o przyjęciu kandydatów na 
pierwszy semestr decyduje:

• pozytywny wynik rozmowy kwalifi kacyjnej

Wszystkie szkoły są szkołami publicznymi.
Nauka we wszystkich typach szkół jest bezpłatna!

Komplet dokumentów (podanie, oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej, 
zawodowej lub gimnazjum, dwa zdjęcia, kserokopia dowodu osobistego) 

prosimy składać w sekretariacie CED, ul. 30 Stycznia 1
od 1 lipca do 21 sierpnia 2008 r.

Rozmowy kwalifi kacyjne odbędą się 25 i 26 sierpnia 2008 r.
Ogłoszenie przez dyrektora listy przyjętych do szkoły 27 sierpnia 2008 r. do godz. 13.00
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W Tczewie żyli, w Tczewie byli...

Historia

W poprzednim numerze omówiliśmy losy 
rodziny Forsterów w Tczewie. Zapisali się 
oni w pozytywny sposób na kartach historii 
naszego miasta, nie dorównywali jednak ich 
dwóm potomkom.

Jan Reinhold Forster przyszedł na świat 
22 października 1729 r. w kamienicy na ryn-
ku pod numerem 4*. Obecnie fakt ten upa-
miętnia umieszczona na niej tablica. 

Dzieciństwo przyszłego podróżnika nie 
było łatwe. W wieku ośmiu lat utracił mat-
kę, która zmarła nagle po krótkiej chorobie. 
Podobnie jak jego przodkowie, również on 
odebrał gruntowne wykształcenie. Ojciec 
pełniący funkcję burmistrza posłał go naj-
pierw do szkoły miejskiej, gdzie malec miał 
odebrać podstawy edukacji. Niestety niewie-
le wiadomo o życiu młodego Jana Reinholda 
w Tczewie. W wieku 14 lat rozpoczął już 
naukę w gimnazjum łacińskim w Kwidzy-
nie, kontynuował ją w Berlinie i na studiach 
w Hale. Dość szybko ujawnił się jego talent 
do nauki języków obcych. Z pewnością nie 
bez znaczenia był tu fakt dorastania w wie-
lokulturowym środowisku, które posługiwało 
się kilkoma z nich. Przyszły naukowiec biegle 
znał aż 17 języków w tym kilka starożytnych. 

Do Tczewa wrócił na krótko, aby załatwić 
sprawy spadkowe po śmierci swojego ojca. 
Następnie przyjął posadę pastora w Mokrym 
Dworze. Samodzielnie kontynuował naukę 
matematyki, fi lozofi i i geografi i. Rok 1765 
okazał się przełomowy. Jan Reinhold pod-
jął się zadania zbadania kolonii niemieckiej 
nad Wołgą. Zabrał ze sobą młodziutkiego 
11-letniego syna Jerzego. Przygotowany 
w wyniku ich pracy dość krytyczny raport nie 
przypadł do gustu Katarzynie II, przez co nie 
uzyskali spodziewanego wynagrodzenia. 
Rozczarowani Forsterowie wyemigrowali 
w 1876 r. do Anglii. Tam opublikowany zo-
stał opis fl ory i fauny południowo-wschodniej 
Rosji, dzięki któremu Jan Reinhold przyjęty 
został do Royal Society. Obecnie uważane 
jest ono za najstarsze towarzystwo nauko-
we na świecie. Dzięki protekcji lorda Johna 
Sandwicza wziął udział w drugiej wyprawie 

Jan Reinhold i Georg Forsterowie
kapitana James’a Cook’a.  Podstawowym 
celem, jaki przed nim postawiono, było 
sporządzenia naukowego sprawozdania 
z wyprawy, które miało zostać opublikowane 
po powrocie. Podobnie jak do Rosji również 
i na tę wyprawę zabrał syna. 17-letni Georg 
miał sporządzać rysunki fl ory i fauny bada-
nych terenów. Podróż trwała trzy lata. W jej 
wyniku nieomal odkryta została Antarktyda 
i jednocześnie obalono teorię Terra Austra-
lis, mówiącą o tym, iż na południu znajduje 
się duży nadający się do zamieszkania ląd. 
Po powrocie doszło do sporu dotyczącego 
wydania ofi cjalnej relacji z podróży. W efek-
cie wydano ofi cjalną relację napisaną przez 
kapitana Cook’a i nieofi cjalną przez Georga 
Forstera. Podróż dookoła świata jego autor-
stwa do dziś uważana jest za pionierską pra-
cę z literatury podróżniczej. Dzieło przyniosło 
międzynarodową sławę ojcu i synowi. 

Jan Reinhold otrzymał propozycję obję-
cia posady na Uniwersytecie w Hale,  gdzie 
do końca życia wykładał nauki przyrodnicze 
i mineralogię.

Burzliwie potoczyły się natomiast losy 
młodego Georga. Już w wieku 23 lat przy-
jęto go do Royal Socjety. W roku 1778 objął 
posadę profesora historii naturalnej w Colle-
gium Carolinum w Kassel. Tam poznał swoja 
żonę, z którą miał trójkę dzieci. Następnie 
pracował w Wilnie i Mainz. Korespondował 
z największymi przedstawicielami świata na-
uki i kultury swojej epoki. Żywo popierał idee 
Rewolucji Francuskiej. Po krwawej pacyfi kacji 
Republiki Mogunckiej przez Austrię i Prusy 
musiał wyemigrować do stolicy Francji. Zmarł 
na zapalenie płuc w styczniu 1794 roku, mając 
zaledwie 39 lat, w swoim małym mieszkaniu na 
poddaszu przy ulicy Rue des Moulins. Umie-
rał opuszczony przez niewierną żonę, zmę-
czony życiem, w którym stracił dwoje swoich 
dzieci. Przy łożu śmierci towarzyszył mu jedy-
nie wierny przyjaciel Polak Maliczewski.

Trwają spory dotyczące narodowości 
Jana i Georga Forsterów. Oni sami nie iden-
tyfi kowali się z żadnym państwem. Byli zde-
klarowanymi kosmopolitami. Obydwaj jed-

nak urodzili się na ziemiach Rzeczpospolitej. 
W ich poglądach przebija również silne po-
czucie przywiązania do ziem rodzinnych, cze-
go przykładem są słowa Georga skierowane 
do pruskiego ministra: ... urodziłem się na zie-
mi polskiej o milę od Gdańska i opuściłem tę 
ziemię rodzinną, gdy przeszła pod panowanie 
pruskie, a więc nie jestem Prusakiem. 

                                    Michał Maryniak

*Obecny budynek został wybudowany na 
przełomie XIX i XX wieku.
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W historii Tczewa tylko kilkakrotnie uda-
ło się ściągnąć do miasta znanych w Polsce 
twórców sztuki. Jednym z nich był Wiktor 
Gosieniecki. 

Ten malarz, grafi k i konserwator w jed-
nej osobie urodził się 19 grudnia 1876 r. 
w Strzelnie na Kujawach. Związany był 
z poznańskim ośrodkiem sztuki, dlatego 
też nad swoimi głównymi dziełami pracował 
w Wielkopolsce. Wcześniej jednak nauki 
pobierał na niemieckich uczelniach, m.in. 
w berlińskiej szkole rzemieślniczej. Był rów-
nież uczniem Stanisława Grocholskiego 
w Monachium. Jeszcze przed wybuchem 
drugiej wojny światowej powrócił do Polski 
i w Poznaniu założył Szkołę Sztuk Zdobni-
czych. Dał się również poznać jako współpra-
cownik Stanisława Witkiewicza. Największym 
dziełem Gosienieckiego było wykonanie de-
koracji wnętrz Muzeum Tatrzańskiego. Jed-
nakże pod koniec życia, to jest w 1956 r., 
przyszło mu pracować w Tczewie. 

Powodem rozpoczęcia prac w kościele 
na Nowym Mieście były zniszczenia z okre-
su II wojny światowej. W jednym z protoko-
łów z 1946 r. można przeczytać, że sam bu-
dynek kościelny był w dobrym stanie, jednak 

Wiktor Gosieniecki (1876-1956)
okna witrażowe są uszkodzone i wymagają 
naprawy. Dokument kończył się zaleceniem 
wizytującego biskupa Kazimierza Józefa Ko-
walskiego, aby w miarę możliwości naprawić 
okna witrażowe.

Gosieniecki zaprojektował witraże fi gu-
ralne w tczewskim kościele p.w. św. Józefa. 
Całe jego założenie artystyczne pomyślane 
było tak, że pod nimi występują obrazowe 
sceny, jako komentarze do witraży. I tak, 
gdy przedstawiony jest Chrystus jako król, 
pod nim znajduje się obraz, w którym uka-
zano hołd Trzech Króli. Kolejne tematy to: 
św. Anna, a pod nią ofi arowanie Najświęt-
szej Maryi Panny; św. Franciszek z Asyżu 
występuje na szkle jak i na poniższej scenie 
głoszenia kazania dla zwierząt. 

Warto wspomnieć, że Wiktor Gosienie-
cki ukazał na witrażach również św. Salo-
meę, św. Andrzeja Bobolę i św. Cecylię. Tacy 
święci występują po prawej stronie nawy 
głównej. Po drugiej stronie widnieją: św. 
Wincenty a Paulo, św. Jadwiga Wawelska, 
św. Wojciech, Matka Boska, św. Teresa od 
Dzieciątka Jezus i św. Stanisław Kostka. 

Poza witrażami Gosieniecki wykonał 
wielkie malowidła, które symbolizują stacje 

Drogi Krzyżowej. Była ona uwspółcześniona, 
ponieważ Jezusowi towarzyszy młodzież, 
kobiety w tradycyjnych, regionalnych stro-
jach oraz przedstawiciele różnych zawodów, 
na przykład kolejarze i rolnicy.

Prace w kościele p.w. św. Józefa były 
jednymi z ostatnich jakie prowadził Wiktor 
Gosieniecki. Zmarł on bowiem w Gdańsku 
29 sierpnia 1956 r. Prawdopodobnie nie zdą-
żył już ujrzeć dokończonych witraży, które 
tworzono na jego polecenie.

Całość prac, jakie wykonał ten twórca 
nie doczekała współczesności. W latach 80. 
dwudziestego wieku rozpoczęto zamalowy-
wać niektóre malowidła, ponieważ ich natłok 
budził mieszane uczucia estetyczne. Bielsze 
odcienie zastosowane na ścianach miały do-
prowadzić do wyeksponowania ołtarza. Spot-
kało się to z mieszanymi uczuciami parafi an.

Piotr Paluchowski

Na podstawie:
Słownik artystów polskich i obcych 

w Polsce działających: malarze, rzeźbiarze, 
grafi cy, t. 2, pod red. J. Maurin-Białostockiej, 
Wrocław 1971. 

J. Więckowiak, Kościół katolicki w Tcze-
wie, Pelplin 2001.
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Takiej wystawy jeszcze w Tczewie 
nie było. Ekspozycję - „Tczew miastem 
kolejarzy” zorganizowaną w hołdzie  
jednej z najliczniej reprezentowanych w 
Tczewie grup zawodowych można oglą-
dać w Centrum Wystawienniczo-Regio-
nalnym Dolnej Wisły. Wystawabędzie 
pozwala zapoznać się z historią kolei, 
która miała znaczący wpływ na rozwój 
gospodarczy i kulturalny naszego mia-

Wystawa w CWRDW

Tczew miastem kolejarzy
sta. Wystawa wzbogacona jest stałą 
ekspozycją na dziedzińcu, m.in. poło-
żony został fragment torów, a przy nich 
stanął semafor i zwrotnica. 

Wernisaż odbędzie się w czwar-
tek 19 czerwca 2008 r. o godz. 18.00 
w siedzibie Centrum przy ul. 30 Stycz-
nia 4. Wystawę można oglądać do 
25 sierpnia.

Kociewie. Po-
morska kraina.” to 
publikacja, która 
ukazała się nie-
dawno nakładem 
Zrzeszenia Kaszub-
sko-Pomorskiego. 
Publikacja zawiera 
podstawowe infor-
macje historyczne, 
etnografi czne, geo-
grafi czne, przyrod-
nicze, turystyczne 
o Kociewiu. To nie-
oceniona pomoc 
podczas wakacyj-
nych wędrówek po 
naszym regionie. 

Publikacja dotyczy trzech powiatów 
kociewskich - oprócz tczewskiego i staro-
gardzkiego, także świeckiego, który często 
jest pomijany w regionalnych publikacjach. 
Folder stara się znaleźć odpowiedź na py-
tanie, kim są Kociewiacy, jakie są hipotezy 
pochodzenia nazwy Kociewie. Jest też hi-
storia regionu „w pigułce”, wyodrębnione 
na marginesach Kalendarium Wydarzeń 
pozwala łatwo prześledzić najważniejsze 
wydarzenia z przeszłości. Kociewie to region 
o wybitnych walorach przyrodniczych, pełen 
jezior, lasów, łąk licznie zamieszkałych przez 
chronione gatunki zwierząt. To raj dla obser-
watorów fauny i fl ory. 

Autorzy przypominają także symbole Ko-
ciewia - herb, hymn i najważniejsze zabytki, 
które warto poznać podczas podróży po regio-
nie. Nie brakuje informacji o kulturze ludowej, 
literaturze i gwarze kociewskiej, kuchni regio-
nalnej. Wytrwali mogą nauczyć się podstawo-
wych zwrotów i słów kociewskich. Publikacja 
zawiera krótkie informacje o  instytucjach 
i organizacjach działających na Kociewiu.

Autorzy tekstów zawartych w publikacji 
to: Piotr Dziadul,  Kamila Gillmeister, Kazi-
mierz Ickiewicz, Michał Kargul, Krzysztof 
Korda, Małgorzata Kruk, Michał Maryniak, 
Piotr Paluchowski. Materiały zebrał i opraco-
wał Michał Kargul. 

M.M.

Nie tylko na wakacje
„Kociewie. 

Pomorska kraina” 

MOPS i PKPS w Tczewie, kontynuując 30-
letnią tradycję organizowania wczasów letnich 
dla seniorów, zaprasza do udziału w tegorocz-
nych wczasach, organizowanych pod hasłem 
„Bajlandia”. Odbędą się one od 1 do 31 lipca. 
W programie realizowane będą zadania m.in. 
z zakresu terapii zajęciowej, muzykoterapii 
i rehabilitacji, relaksacji, seniorzy będą mo-
gli korzystać z oferty kawiarenki. Dodatkową 
atrakcją będą wycieczki i zabawy taneczne. 

Informacje o zapisach uzyskać można 
osobiście w: Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Tczewie (ul. Armii Krajowej 39
w godz. pon.-czw. 7.15 - 15.15, piątki 8.00 
- 16.00, tel. (058) 777-00-20) oraz w Zespo-
le Opiekuńczym MOPS (ul. Niepodległości 
10, tel. (058) 531-30-35).

Wczasy dla seniorów



www. tczew.pl                                                                                                             www.bip.tczew.pl

24


