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POD BIAŁĄ FLAGĄ

W NUMERZE
z Rewitalizacja pełną parą
z Nowe kierunki polityki
oświatowej Tczewa
z Tczew walczy o
zimowego „Orlika”

M. MYKOWSKA

z Kłódki miłości
wkrótce na bulwarze
z Absolutorium dla
prezydenta Tczewa
Ubiegłoroczni zdobywcy Grand Prix – chór Viribus Unitis

P RZEZ TRZY DNI, OD 26 DO 28 SIERPNIA, w Tczewie rozbrzmiewać będzie muzyka Grzegorza Ciechowskiego i zespołu Republika. To już
dziesiąty festiwal upamiętniający twórczość pochodzącego z Tczewa, przedwcześnie zmarłego artysty. O Grand Prix Ogólnopolskiego
Konkursu Piosenek Grzegorza Ciechowskiego rywalizować będzie
6 wokalistów i 10 zespołów wyłonionych w trakcie eliminacji. Ponadto usłyszymy Grażynę Łobaszewską z zespołem „Ajagore”, grupę
„Dziewczyny”, a w koncercie specjalnym z okazji 10. rocznicy śmierci
artysty m.in. – Krzysztofa Kiljańskiego, Tomasza Makowieckiego,
Romana Puchowskiego, Paulinę Przybysz.

z XII Festiwal ZDARZENIA
– tym razem w
Tczewie i Gdańsku
z Świadczenia rodzinne
i fundusz alimentacyjny
– sprawdź, co się zmieniło

Więcej na str. 10 ²
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„Młodzi dla Kociewia”

Nagroda dla Małgorzaty Kruk
Tczewianka Małgorzata Kruk została
laureatką Konkursu
„Młodzi dla Kociewia”
organizowanego przez
Kociewski Zespół Parlamentar ny, Towarzystwo Miłośników
Ziemi Kociewsk iej
oraz Muzeum Ziemi
Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim.
Celem konkursu jest zwró- Małgorzata Kruk (z prawej)
cenie uwagi na działalność z senatorem Andrzejem Grzybem
społeczną i kulturalną
młodych ludzi pochodzących z Kociewia i uhonorowanie ich za
działalność na rzecz regionu. Nagrody przyznaje się raz w roku
za szeroko pojętą działalność kulturalną, obejmującą swym
zasięgiem cały region Kociewia, animację życia kulturalnego,
działalność artystyczną i społeczną, a także wolontariat.
Małgorzata Kruk jest starszym dokumentalistą Sekcji Historii Miasta Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie. Została
nagrodzona za szeroko rozumianą działalność kulturalną na
rzecz zachowania lokalnej tożsamości, tradycji i obyczajów, zaangażowanie przy szeregu inicjatyw lokalnych i regionalnych
oraz za pracę społeczną i współpracę z wieloma organizacjami
pozarządowymi.

Zawiesimy kłódki miłości
iemy już jak będzie wyglądała
bramka, na której wieszane
W
będą tzw. kłódki miłości. Internauci

wybrali jeden z pięciu zaproponowanych projektów. Najwięcej głosów
zebrał ostatni projekt (na ilustracji).
Jeszcze pod koniec tego lata konstrukcja ma stanąć na Bulwarze Nadwiślańskim.
Kłódki miłości to inicjatywa Młodzieżowej Rady Miasta
adresowana do wszystkich zakochanych, którzy przypinając
wygrawerowaną kłódkę ze swoimi inicjałami lub imionami
pragną wyrazić swoje uczucie. Zakochani pieczętują w podobny sposób swoje uczucia m.in.: w Rzymie, Pradze, Wilnie,
Paryżu, Kaliningradzie, Rydze a także Krakowie, Olsztynie,
Poznaniu i Wrocławiu.

Zimowy Orlik dla Tczewa?
Samorząd miasta Tczewa ubiega się o przyznanie dotacji na budowę zimowego Orlika. Zdaniem prezydenta
miasta Mirosława Pobłockiego, mamy duże szanse na
dofinansowanie. Jeśli się uda – najbliższą zimę tczewianie będą mogli spędzić na łyżwach.
Pilotażowy program obejmujący budowę lodowisk zaproponowało Ministerstwo Sportu i Turystyki. Lodowiska muszą zostać
umiejscowione na terenie kompleksu sportowego, powstałego
w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012”. – W Tczewie
chcielibyśmy zrealizować projekt na terenie obiektu przy Szkole
Podstawowej nr 11 – tłumaczy prezydent Mirosław Pobłocki. – Byłoby to lodowisko sezonowe, odkryte, umiejscowione
na istniejącym boisku o powierzchni poliuretanowej, otoczone
bandami. Nawierzchnia byłaby schładzana, co pozwalałoby
na korzystanie z obiektu także przy temperaturach nieco przekraczających 0 stopni. Na wyposażeniu lodowiska musiałby się
znaleźć maszyna szlifująca i czyszcząca lodową taflę.
Podstawowym warunkiem przystąpienia do programu
określonym przez resort sportu jest założenie, że budowa obiektu będzie współfinansowana z budżetu jednostki samorządu
terytorialnego. Obiekt ma być ogólnodostępny.
M.M.
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XI SESJA
Proponowany porządek obrad XI sesji
Rady Miejskiej w Tczewie na dzień 25 sierpnia 2011 r.
(czwartek) o godz. 10.00 w sali obrad
Urzędu Gminy Tczew (ul. Lecha 12)

I. CZĘŚĆ PIERWSZA:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie sesji i powitanie gości.
Sprawdzenie obecności radnych.
Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji.
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie
z 30 czerwca 2011 r.
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa.
6. Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych
w okresie od 30 czerwca do 24 sierpnia 2011 r.

II . CZĘŚĆ DRUGA:

7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta za
I półrocze 2011 r.
8. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2011 r.
9. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej.
10. Informacja z działalności Młodzieżowej Rady Miasta
w roku szkolnym 2010/2011
11. Informacja z realizacji interpelacji radnych za I półrocze 2011 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
12.1 zmian w budżecie miasta Tczewa na 2011 r.
12.2 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2011-2024.
12.3 przyjęcia regulaminu korzystania z wybiegów dla
psów zlokalizowanych na terenie miasta Tczewa,
12.4 zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. Bartosza Głowackiego i ustalenia przebiegu ulic w obrębie
administracyjnym miasta Tczewa,
12.5 zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Gdańsku informacji o kandydatach na ławników,
12.6 utworzenia na obszarze miasta Tczewa odrębnych
obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
12.7 założenia i przystąpienia do Stowarzyszenia
o nazwie Gdański Obszar Metropolitalny z siedzibą w Gdańsku,
12.8 utworzenia i przystąpienia do Stowarzyszenia
Polska Unia Mobilności Aktywnej.
13. Zgłaszanie interpelacji i zapytań oraz wniosków.
14. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia.
Porządek sporządzono 10 sierpnia 2011 r.

ILU NAS JEST?
Na początku lipca 2011 r. w Tczewie zameldowanych było
59 668 osób, w tym 58 613 na pobyt stały i 1055 na pobyt
czasowy. Od początku czerwca ubyło 126 mieszkańców
miasta.
1 sierpnia 2011 r. w Tczewie zameldowanych było 59 661
osób, w tym 58 594 na pobyt stały i 1067 na pobyt czasowy.
Od początku lipca ubyło 7 mieszkańców miasta.
PANORAMA MIASTA – BIULETYN INFORMACYJNY
SAMORZĄDU MIASTA TCZEWA
RADA PROGRAMOWA:
PRZEWODNICZĄCY – Kazimierz Ickiewicz
CZŁONKOWIE – Zenon Drewa, Katarzyna Mejna,
Barbara Kamińska, Włodzimierz Mroczkowski,
Zbigniew Urban.
REDAKTOR NACZELNA – Małgorzata Mykowska
Urząd Miejski Tczew,
Biuro Rzecznika Prasowego
77-59-322
WYDAWCA:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta,
ul. J. Dąbrowskiego 6,
531-35-50; 531-36-37
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Rewitalizacja

STARE MIASTO ZMIENIA OBLICZE

KRÓTKO

M. MYKOWSKA

M. MYKOWSKA

zzW rocznicę Powstania Warszawskiego

Dawna fosa przy ul. Łaziennej została uporządkowana, a fragmenty murów
obronnych odbudowane. Dużym zainteresowaniem najmłodszych cieszy się armata

Z zagospodarowanej fosy przy ul. Łaziennej już korzystają mieszkańcy, do
końca sierpnia na placu Hallera ma stanąć interaktywna fontanna, a do
końca roku zakończą się prace przy Drodze Widokowej, Szlaku Fortecznym i Drodze Spacerowej. To wszystko w ramach projektu Rewitalizacji
Starego Miasta współfinansowanego ze środków unijnych.
– W ramach projektu „Rewitalizacja strefy A obszaru zdegradowanego Starego
Miasta” realizowane są aktualnie:
– II etap Drogi Widokowej (wymiana nawierzchni w ul. J. Dąbrowskiego
i Krótkiej). W ubiegłym roku wykonany
został pierwszy etap szlaku, który połączył Stare Miasto z brzegiem Wisły i przystanią. II etap zakłada założenie skweru
z kwiatami na rozwidleniu ul. Krótkiej
i Mickiewicza, w ul. J. Dąbrowskiego wymieniona zostanie posadzka i zaznaczone
miejsce, gdzie w średniowieczu znajdował
się most zwodzony.
Na placu Hallera pod koniec sierpnia pojawi się nowa fontanna. Fontanna
zaprojektowana jest w formie 15 dysz
umieszczonych w granitowej posadzce. Każda dysza będzie podświetlona
dwiema lampami typu LED. Wysokość
strumienia wody oraz kolor i natężenie
świateł będą sterowane oddzielnie dla
każdej dyszy. Przygotowany został 40-minutowy program dający efekt „tańczącej
fontanny”, który będzie uruchamiany
w zależności od potrzeb. Przestrzeń wokół
fontanny będzie otwarta.

M. MYKOWSKA

– Szlak Forteczny. Projekt zakłada
utworzenie Placu Pamięci przy ul. Wodnej, punktu widokowego i niewielkiego

Przez ul. Dąbrowskiego przebiegać
będzie Droga Widokowa

amfiteatru przy ul. Rybackiej. Szlak rozpoczyna się na ul. Podmurnej, następnie
po przecięciu ul. Kard. Wyszyńskiego,
biegnie wzdłuż północnej ściany kościoła
farnego w kierunku ulicy Zamkowej. Po
drodze krzyżuje się z Drogą Spacerową
i prowadzi schodami łączącymi wzniesienie poklasztorne z ul. Zamkową. Dalej
szlak biegnie wzdłuż ulicy Zamkowej do
Placu Pamięci, gdzie skręca w ulicę Wodną, dalej Rybacką i „wraca” na skrzyżowanie ulic Dąbrowskiego i Podmurnej.
– Droga Spacerowa rozpoczyna się od
ulicy Chopina (w punkcie skrzyżowania
ulic Kołłątaja i Nad Wisłą), przecina ul.
Wodną, Podgórną, Okrzei i dociera do ul.
Mestwina. Następnie prowadzi drogą na
wzniesieniu poklasztornym, przecina plac
i mija zabudowania szkoły muzycznej przy
pl. Św. Grzegorza i dalej wiedzie wzdłuż
parku CKiS, skrajem skarpy ziemnej
w kierunku placu Sambora, gdzie kończy
swój bieg. W ramach Drogi Spacerowej
utworzone zostaną: ekspozycja archeologiczna przy skrzyżowaniu ulic Chopina
i Wodnej, miejsce rekreacji dla młodzieży na placu przy szkole muzycznej, plac
Sambora z platformą widokową.
– Trwają remonty budynków przy
ul. Chopina 33 (na parterze będzie się
znajdował lokal dla warsztatów terapii
zajęciowej, a u góry mieszkania) oraz przy
ul. Zamkowej 26 (będzie tam świetlica
środowiskowa dla dzieci). Te prace zakończone zostaną do końca roku. Przygotowywana jest też dokumentacja remontów
kolejnych kamienic – przy ul. Zamkowej
16 oraz Mickiewicza 18.
Projekt współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj.
Pomorskiego na lata 2007-2013.
M.M.

Aktualności

Tczewianie uczcili 67. rocznicę wybuchu
Powstania Warszawskiego. Pod obeliskiem w Parku Kopernika spotkali się
kombatanci, władze samorządowe miasta i powiatu, żołnierze i mieszkańcy
Tczewa po to, by uczcić pamięć o bohaterach jednego z najbardziej dramatycznych wydarzeń naszej historii. Pod obeliskiem złożono kwiaty i zapalono znicze.
Powstanie Warszawskie wybuchło
1 sierpnia 1944 r. W założeniach miało
trwać kilka dni, tymczasem zakończyło
się po 63 dniach ciężkich walk. Do powstania przybywali żołnierze z całego
kraju, również mieszkańcy Tczewa. Podczas powstania w walkach i egzekucjach
zginęło łącznie ok. 200 tys. osób.
1 sierpnia na urzędach państwowych, samorządowych oraz w miejscach
publicznych wywieszone zostały flagi narodowe. O godz. 17.00 rozległ się dźwięk
syren alarmowych – w hołdzie bohaterom powstania.
zzRemonty szkół i przedszkoli
Tradycyjnie wakacje to czas remontów w
placówkach oświatowych. W SP 5 była to
wymiana fragmentu dachu nad główną
częścią budynku (w ubiegłym roku wymieniony został dach na częściami bocznymi gmachu). W SP 8 i Gimnazjum
nr 3 niezbędne było wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej ścian. Przedszkole
„Czwóreczka” dostosowywano do wymogów przeciwpożarowych (m.in. wykonanie systemu alarmującego o zagrożeniu pożarowym, system oddymiania
grawitacyjnego, awaryjne oświetlenie
dróg ewakuacyjnych). Wszystkie prace
w szkołach i przedszkolach mają się zakończyć przed pierwszym dzwonkiem.
zzUl. Andersa jak nowa
Trwa remont ul. Andersa obejmujący
budowę nowej nawierzchni, chodników,
przebudowę sieci kanalizacji deszczowej,
gazowej, telekomunikacyjnej, wykonanie instalacji oświetleniowej. Instalacje
zostały już położone, trwa wykonywanie
podbudowy, do zrobienia jest też wykonanie nawierzchni ulicy, chodników oraz
oświetlenie i oznakowanie. Koszt inwestycji to ok. 1,3 mln zł. Termin zakończenia prac – połowa października br.
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Radni wyznaczyli kierunki polityki oświatowej

DUŻO ZADAŃ, MAŁO PIENIĘDZY

Tczewscy radni przyjęli „Kierunki prowadzenia polityki oświatowej miasta Tczewa na lata 2011-2014”. Jak uznali radni z Komisji
Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, przyjęte kierunki to bardzo
wysoko postawiona poprzeczka dla samorządu, jednak są możliwe
do zrealizowania, a przede wszystkim zapewnią stały rozwój edukacji i dobrą kontynuację działań z poprzednich lat.
Zadania samorządu lokalnego zgodnie
z kompetencjami w zakresie oświaty to
odpowiedzialność za działalność szkoły lub placówki, w szczególności:
– zapewnienie warunków działania
szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
– wykonywanie remontów obiektów
szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie,
– zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej
szkoły lub placówki,
– wyposażenie szkoły lub placówki
w pomoce dydaktyczne i sprzęt
niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów
wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów
oraz wykonywania innych zadań
statutowych.
Realizacja tych zadań powinna odbywać się w oparciu o wytyczone kierunki lokalnej polityki oświatowej.

Na realizację tych zadań Gmina
Miejska Tczew otrzymuje każdego roku subwencję oświatową. Nie
zaspokaja ona jednak podstawowych potrzeb finansowych gminnej oświaty i nie wystarcza na
pokrycie wszystkich kosztów związanych z działalnością placówek oświatowych. Aby zapewnić prawidłowe
funkcjonowanie oświaty, samorząd
miasta Tczewa przeznacza dodatkowe środki finansowe. I tak np. kwota
subwencji na 2011 r. wznosi blisko 33
mln zł, a wydatki to ponad 55 mln zł.
Ponad 20 mln zł musiał też dołożyć samorząd w roku 2010 i 2009.
Niezależnie od realizowanej w kraju
ogólnej polityki edukacyjnej państwa
samorząd miasta Tczewa prowadzi
własną politykę oświatową, dostosowaną do lokalnych potrzeb i uwarunkowań. Przy pracy nad kierunkami
polityki oświatowej pracował zespół,
w skład którego wchodzili przedstawiciele wszystkich klubów Rady

Miejskiej – były to przede wszystkim
osoby zawodowo związane z oświatą.
Zespół pracował pod kierunkiem Zenona Drewy, wiceprezydenta Tczewa ds. społecznych.
– Głównym celem polityki oświatowej samorządu terytorialnego jest
określenie lokalnych priorytetów
oświatowych – mówił Tomasz Tobiański, przewodniczący Komisji
Edukacji , Kultury i Kultury Fizycznej. – Kreowana i realizowana przez
Gminę Miejską Tczew polityka oświatowa w ogólnych założeniach uwzględnia: finansowanie oświaty, stałą troskę o jakość pracy szkół i placówek,
funkcjonowanie sieci szkolnej, system
oddziaływań wychowawczych i opiekuńczych, działania na rzecz zdrowia
fizycznego uczniów.

Kierunki prowadzenia polityki oświatowej miasta Tczewa na lata 2011-2014:
1. Żłobki i kluby dziecięce stanowią
podstawową formę opieki nad
dziećmi w wieku 0-3 lat. Założeniem jest aby powstała sieć żłobków prowadzonych przez osoby
prawne i fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą. Samorząd miasta będzie wspierał działania podmiotów prowadzących
działalność gospodarczą w tym
zakresie poprzez dotację celową
na każde objęte opieką dziecko.
W przypadku braku miejsc w placówkach niepublicznych samorząd
miasta rozważy możliwość utworzenia placówki publicznej.
2. Monitorowanie istniejącej sieci
placówek wychowania przedszkolnego zapewniającą odpowiednią liczbę miejsc ze szczególnym uwzględnieniem dzieci
pięcioletnich. Analizowanie działalności placówek niepublicznych
w celu utrzymania właściwej jakości usług edukacyjno-opiekuńczych.
3. Utrzymanie aktualnej sieci szkół
podstawowych i gimnazjów.
4. Utrzymanie liczebności uczniów w
oddziałach klasowych na poziomie:
szkoła podstawowa 26-28
gimnazjum 28-30
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5. Zapewnienie kształcenia integracyjnego na wszystkich poziomach
kształcenia analizując na bieżąco
potrzeby w tym zakresie.
6. Umożliwienie sprawowania właściwej opieki w świetlicach szkolnych
ze szczególnym uwzględnieniem
świetlic, w których przebywają
uczniowie niepełnosprawni i najmłodsi.
7. Objęcie uczniów i rodziców racjonalną pomocą pedagogiczną i psychologiczną.
8. Zapewnienie niezbędnej pomocy
uczniom ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi poprzez realizację:
– zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,
– zajęć logopedycznych,
– gimnastyki korekcyjnej,
– zajęć rozwijających uzdolnienia indywidualne uczniów,
– wsparcia uczniów zagrożonych
niedostosowaniem społecznym.
9. Tworzenie warunków do nauki języków obcych na poziomie rozszerzonym w szkołach podstawowych
i gimnazjach.
10. Wspieranie rozwoju fizycznego
uzdolnionych dzieci i młodzieży
poprzez prowadzenie klas sportowych i o poszerzonym programie
wychowania fizycznego.

Edukacja

11. Monitorowanie na bieżąco wyników egzaminów zewnętrznych
w szkołach podstawowych i gimnazjach i stosownie do uzyskanych
efektów, o ile to konieczne podejmowanie działań naprawczych.
12. Umożliwienie młodzieży efektywnego dostępu do doradców zawodowych w celu przygotowania do
dokonania wyboru właściwego
kierunku kształcenia.
13. Wspieranie podległych placówek
w zakresie poprawy stanu technicznego budynków oraz wyposażenia szkolnego i dydaktycznego.
14. We współpracy ze wszystkimi
służbami systematyczne monitorowanie bezpieczeństwa uczniów
na terenie szkoły oraz w najbliższym otoczeniu .
15. Udzielanie pomocy szkołom w celu
tworzenia programów podnoszących jakość pracy szkoły, szczególnie finansowanych ze środków
pozabudżetowych.
16. Podjęcie prac koncepcyjnych i projektowych związanych z utworzeniem nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 8 zaspakajającej potrzeby
edukacyjne dla osiedli: Wincentego
Witosa i Bajkowego.

www.bip.tczew.pl
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Prezydent podpisał list intencyjny, w sierpniu radni zdecydują

KRÓTKO

Prezydent Tczewa podpisał list
intencyjny w sprawie przystąpienia
do G da ńsk iego
Obszaru Metropolitalnego. Jeszc z e w s ie r p n iu
w programie obrad
Rady Miejskiej jest
podjęcie uchwały
dotyczącej przystąpienia do stowarzyszenia.
My, przedstawiciele gmin i powiatów
Gdańskiego Obszaru MetropolitalnePrezydenci Tczewa i Gdańska podczas spotkania
go, mając na celu w Urzędzie Miejskim
stały i szybki rozwój
naszych miejscowości, służący popra- jeszcze zintegrowany węzeł transporwie jakości życia mieszkańców naszej towy – inwestycja realizowana obecmetropolii oraz działający w duchu nie przy wsparciu unijnych funduszy.
porozumienia i partnerstwa, potwier- Tczew już w tej chwili jest dobrze skodzamy chęć nawiązania silniejszej munikowany z Trójmiastem. Wielu
i harmonijnej współpracy na rzecz naszych mieszkańców tam pracuje
działań integrujących nasze samo- i uczy się. – Chcemy być liczącym się
rządy – taki dokument podpisał 28 partnerem w południowej części wojeczerwca prezydent Tczewa Miro- wództwa pomorskiego – dla gmin kosław Pobłocki wraz z włodarzami ciewskich i dla Gdańska. Metropolie
kilkudziesięciu gmin i powiatów po- to centra rozwoju wszystkich państw,
morskich. Podpisanie dokumentu nie powinniśmy być z silnymi – twierdzi
jest jeszcze formalnym przyjęciem do M. Pobłocki. – Przystąpienie do meGdańskiego Obszaru Metropolitalne- tropolii powinno też ułatwić gminom
go, ale raczej listem intencyjnym wy- pozyskiwanie środków unijnych w kolejnym rozdaniu – po 2013 roku.
rażającym wolę współpracy.
Prezydent Gdańska nie chciał
Inicjatorem powołania GOM jest
Paweł Adamowicz, prezydent Gdań- wyznaczać Tczewowi roli czy zadań
ska, który w czerwcu gościł w Tczewie w stowarzyszeniu. – Wy sami wiecie,
namawiając radnych miasta i gminy jakie są wasze priorytety, realizację
Tczew do wzięcia udziału w przedsię- jakich potrzeb trzeba zagwarantować
wzięciu. Zdaniem prezydenta Pobłoc- mieszkańcom waszych gmin, jakie inkiego, przystąpienie do metropolii to teresy są dla was najistotniejsze – móduża szansa dla rozwoju naszego mia- wił prezydent Adamowicz na spotkasta, głównie w zakresie gospodarczym niu z tczewianami.
Prezydent Gdańska skierował zai komunikacyjnym. Tczew w zasadzie
już uważany jest za południowa bra- proszenie do GOM do ponad 40 gmin
mę do metropolii, pozycję tę umocni i powiatów województwa pomorskiego.

M. MYKOWSKA

TCZEW DO METROPOLII

zzInkubator czeka na firmy
Ogłoszony został nabór ciągły dla
przedsiębiorców, którzy chcieliby ulokować swoje firmy w inkubatorze Domu
Przedsiębiorcy w Tczewie.
Oferta kierowana jest do osób,
które zamierzają otworzyć działalność gospodarczą, lub ją prowadzą nie
dłużej niż rok, a w szczególnych przypadkach istnieją na rynku dłużej niż
rok. Inkubator dysponuje obecnie pięcioma pomieszczeniami o powierzchniach: 13,2 m2; 13,3 m2; 14m2; 12,6m2
oraz 10,3 m2, wyposażonymi w sprzęt
komputerowy i biurowy.
Jakie są korzyści dla przyszłych
klientów Domu Przedsiębiorcy?
– dobra lokalizacja w nowo wyremontowanym budynku o wysokim standardzie, zlokalizowanym
w sercu miasta,
– niskie koszty prowadzenia działalności, dzięki preferencyjnym
warunkom finansowym wynajmu
lokalu (25zł + 23% VAT za m2),
– nieodpłatne korzystanie z Internetu , pakietu reklamowego oraz nowoczesnej sali konferencyjnej,
– darmowe usługi doradcze i konsultacje dla firm na miejscu,
– przyjazne otoczenie i sąsiedztwo innych firm nastawionych na sukces,
– ułatwianie przedsiębiorcom nawiązywania kontaktów ze środowiskiem biznesowym.
Zgłoszenia należy składać na formularzach dostępnych na stronie
dp.tczew.pl (zakładka: Inkubator) lub
w pokoju nr 14, 15 lub 16 w Domu
Przedsiębiorcy w Tczewie, ul. Obrońców Westerplatte 3. Eksperci będą dokonywali oceny wniosków na bieżąco.
Kontakt telefoniczny:
058 777 53 41 (42, 43)
e-mail: pietrzkiewicz@um.tczew.pl
Informacje na temat Domu Przedsiębiorcy znajdziecie Państwo także na
stronie www.tczew.pl i na Facebooku.
Zapraszamy!

Zyta Myszka na emeryturze

KWIATY DLA PANI SEKRETARZ

Podczas czerwcowej sesji Rady Miejskiej, prezydent i radni podziękowali za wieloletnią pracę Zycie Myszce,
sekretarz miasta. Pani sekretarz od lipca przeszła na emeryturę. Zastąpiła ją Katarzyna Mejna – dotychczasowa naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Kadr.
Jak podkreślił prezydent Mirosław
Pobłocki, Zyta Myszka jest druga po
prezydencie Zenonie Odyi, znaczącą
osobą, która w ciągu ostatnich kilku
miesięcy opuszcza urząd. Pracowała
tu wiele lat, przez pewien czas była nawet wiceprezydentem Tczewa. – Dzięki
Zycie ten urząd jest dziś taki jaki jest,
to osoba, która go ukształtowała, ale
ukształtowała też wielu jego pracowników. Trzymała wszystkich żelazną

ręką – była wymagająca, ale sprawiedliwa. Mimo, że szefem magistratu
jest prezydent, to tak naprawdę praca
urzędu zależy od sekretarza miasta
– powiedział M. Pobłocki.
Pani sekretarz, jak sama przyznała, jest osobą zbyt aktywną, aby
emeryturę spędzić w domu. Zamierza
włączyć się w działalność społeczną,
zająć się pracą w organizacjach pozarządowych.
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BUDŻET MIASTA TCZEWA – 2010 ROK
Skąd mieliśmy pieniądze…

Dochody budżetu miasta w 2010 r.: 140 764 762 zł, w tym:
kultura fizyczna i sport
oświata i wychowanie
transport i łączność
pozostałe
gospodarka komunalna
i ochrona środowiska

• podatki i wpływy z opłat: 58 967 611 zł
• różne rozliczenia
(subwencje ogólne z budżetu państwa i odsetki):
35 299 182 zł
• pomoc społeczna: 23 809 941 zł
• gospodarka mieszkaniowa: 9 384 344 zł
• gospodarka komunalna
i ochrona środowiska: 6 462 201 zł
• transport i łączność: 2 842 187 zł
• kultura fizyczna i sport: 1 007 644 zł
• oświata i wychowanie: 1 117 460 zł
• pozostałe: 1 874 192 zł
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podatki i wpływy z opłat
pomoc społeczna

różne rozliczenia

…i na co je wydaliśmy

Wydatki budżetu miasta Tczewa w 2010 r.: 157 878 728 zł, w tym:
kultura fizyczna i sport ochrona zdrowia
pozostałe
kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
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• oświata i wychowanie: 50 991 333 zł
• pomoc społeczna: 32 618 755 zł
• gospodarka komunalna
i ochrona środowiska: 14 702 225 zł
• gospodarka mieszkaniowa: 14 104 161 zł
• transport i łączność: 13 595 552 zł
• administracja publiczna: 12 643 828 zł
• kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego: 6 792 967 zł
• kultura fizyczna i sport: 4 571 105 zł
• ochrona zdrowia 1 243 614 zł
• pozostałe: 6 615 188 zł

Budżet

pomoc społeczna

www.bip.tczew.pl

www. tczew.pl

Radni udzielili prezydentowi absolutorium za 2010 rok

– Absolutorium dla prezydenta miasta
to jeden z ważniejszych momentów w życiu samorządu – powiedział Mirosław
Pobłocki, prezydent Tczewa. – To absolutorium formalnie jest nie dla mnie,
ale dla mojego poprzednika – prezydenta Zenona Odyi, który realizował
ubiegłoroczny budżet przez 11 miesięcy.
Budżet 2010 r. był trudny, był budżetem
wyzwań nastawionym na realizację
projektów unijnych. W ubiegłym roku
rozpoczęliśmy inwestycje kontynuowane w tym roku – jak zintegrowany węzeł transportowy czy zakończona już
budowa Domu Przedsiębiorcy, który ma
sprzyjać powstawaniu nowych miejsc
pracy. Zrobiliśmy bardzo dużo w zakresie rewitalizacji – rozpoczęliśmy prace
przy renowacji murów obronnych, zagospodarowaniu dawnej fosy przy ul.
Łaziennej, zakończyliśmy pierwszy
etap budowy Drogi Widokowej. Po raz
pierwszy skorzystaliśmy z Funduszu
Norweskiego i przy jego dofinansowaniu zbudowaliśmy ścieżkę dydaktyczną
wzdłuż Wisły. Korzystaliśmy z dofinansowania tzw. projektów miękkich,
np. Akademia Samorządowca. Słowem
wszędzie, gdzie się dało, staraliśmy się
pozyskiwać środki zewnętrzne.
Prezydent przypomniał też o dużych inwestycjach drogowych, realizowanych wspólnie z powiatem – jak
remont wiaduktów przy ul. 1 Maja
i Wojska Polskiego. W ubiegłym roku
oddane zostały dwa budynki mieszkalne przy ul. Prostej, a budowa dwóch
kolejnych została rozpoczęta, a w tym
roku zakończona.

M. MYKOWSKA

Dwudziestoma głosami „za”, przy
jednym wstrzymującym radni
uchwalili absolutorium dla prezydenta Tczewa za 2010 rok. Ubiegłoroczny budżet oceniono jako
proinwestycyjny, wykorzystujący możliwości dofinansowania ze
środków unijnych, ale jednocześnie
bardzo trudny do zrealizowania.

Uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium przyjęto 20 głosami „za”,
przy jednym wstrzymującym

Budżet miasta Tczewa na 2010 rok
uchwalony został przez Radę Miejską
w Tczewie 30 grudnia 2009 roku
– po stronie dochodów w wysokości
130 106 299 zł, a po stronie wydatków
w wysokości 163 343 299 zł – przypomniał Kazimierz Ickiewicz, przewodniczący Komisji Rewizyjnej. – Biorąc
pod uwagę skutki zmian wprowadzonych w budżecie na przestrzeni 2010
roku ostateczny plan budżetu miasta
ukształtował się następująco: po stronie dochodów kwota: 141 889 061 zł, po
stronie wydatków kwota: 167 361 121 zł.
Planowany deficyt budżetu miasta
w wysokości 25 472 000 zł pokryty został
przychodami pochodzącymi z wpływów
ze sprzedaży obligacji wyemitowanych
przez gminę w kwocie 24 mln zł oraz
wolnych środków budżetu miasta z lat
ubiegłych w kwocie 1 472 000 zł.
W 2010 r. z budżetu miasta wydatkowano kwotę w wysokości blisko 158 mln zł
(co stanowi 94,33% planu po zmianach.),

z czego wydatki inwestycyjne to 25,5
mln zł. Z zaplanowanych 39 zadań nie
wykonano 3 na kwotę 569 000 zł. Są to:
wzmocnienie infrastruktury kociewskiego szklaku rowerowego Grzymisława na odcinku Tczew – Gniew (400 000
zł), przebudowa budynku przy ul. Chopina 33 (100 000 zł), wkład własny Gminy
Miejskiej Tczew w finansowanie budowy
przedszkoli (69 000 zł).
Na uwagę zasługuje pomoc dla
powiatu tczewskiego w ramach wspólnych zadań inwestycyjnych. Łączna
kwota pomocy finansowej udzielonej
powiatowi tczewskiemu w 2010 r.
wyniosła po zmianach 4 454 000 zł.
z czego wykorzystano 2 950 184 zł. tj.
66,24% planu. Niewykorzystana kwota 1 475 553 zł dotycząca „Przebudowy
wiaduktu w ciągu ul. Wojska Polskiego
w Tczewie” zostanie przeznaczona dla
powiatu tczewskiego na realizację tego
zadania w 2011 roku.
M.M.

Więcej na remonty w szkołach i na dokumentację przyszłych inwestycji

Budżet do korekty

O 1 221 807 zł zwiększone zostały dochody, a o 1 429 210 zł wydatki budżetu miasta w wyniku korekty budżetu uchwalonej na czerwcowej sesji Rady Miejskiej. Tym samym w budżecie znalazły się pieniądze m.in. na
remonty w szkołach i przedszkolach oraz wykonanie dokumentacji projektowych, w tym na budowę boiska
Orlik w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 10.
Budżet miasta wzbogacił się m.in. dzię- koncepcji projektowych na budowę stalacji elektrycznej w SP 10, naprawę
ki dotacji na realizację projektu pn. „Pę- kompleksu sportowo-rekreacyjnego boiska przy SP 8. W korekcie zabeztla Żuław” – rozwój turystyki wodnej, przy Szkole Podstawowej nr 10 w ra- pieczono również ponad 300 tys. zł na
realizowanego przy unijnym wsparciu, mach programu „Moje Boisko – Orlik wypłatę zasiłków stałych oraz opłacejednocześnie jednak zwiększono kwotę 2012” oraz boisk wielofunkcyjnych na nie składki na ubezpieczenie zdrowotwydatków na to zadanie inwestycyjne Os. Górki, i Bajkowym. Budżet miasta ne za osoby pobierające zasiłki stałe
(łączny koszt zadania wyniesie 1 mln wesprze również Komendę Powiatowa z pomocy społecznej. Ten wydatek
zł, z czego 630 tys. zł wydanych zostanie Policji w Tczewie – 15 tys. zł przeznaczył to zaskoczenie dla samorządu –
w wyniku niedawnej zmiany przepiw 2011 r., z pozostała część w 2012 r.). na zakup paliwa do radiowozów.
W szkołach podstawowych nr 2, sów, do niektórych zadań dotyczących
Wpłynęła również refundacja poniesionych wydatków dotyczących projektu 8, 10, 11 oraz Gimnazjum nr 1 wyko- opieki społecznej dotowanych do tej pory
ścieżki dydaktycznej wzdłuż Wisły. nana zostanie instalacja ciepłej wody, w całości przez państwo, samorząd
Ponad 260 tys. zł to kary pieniężne na- w szkołach nr 5, 10 i 11 sale oraz toa- będzie musiał dopłacić 20 proc.
Korektę budżetu przyjęto 18 głosaliczone wykonawcom z tytułu nietermi- lety zostaną przystosowane dla dzieci
pięcioletnich, które rozpoczną zajęcia mi „za” przy 3 przeciwnych.
nowego wykonania robót.
Dodatkowe wydatki przeznaczono od 1 września. Dodatkowe pieniądze
M.M.
m.in. na wykonanie dokumentacji lub przeznaczono na remont dachu i in-
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KRÓTKO

Zintegrowany węzeł transportowy

zzAresztanci sprzątają

Do końca sierpnia ma zostać otwarte główne wejście na dworzec PKP
w Tczewie. Wykonawca chce zdążyć przed początkiem wzmożonego ruchu pasażerów związanego z dojazdami do szkół i uczelni. Nadal jednak
teren przed dworcem to wielki plac budowy.
Główne wejście na dworzec zostało zaGotowa jest już konstrukcja tunemknięte w marcu br. z uwagi na prace lu, tuż przed dworcem PKP. Wysokość
budowlane przy zintegrowanym węźle wiaduktu wyniesie 5,5 m, a szerokość
transportowym. Budowa trwa nadal, 14 m. Tunel zapewni bezkolizyjność
jednak stan zaawansowania prac po- ruchu samochodowego i pieszego
zwoli na otwarcie wejścia pod koniec tego przed dworcem. Nie będzie też problemiesiąca. Prace przy „węźle” przebiegają mu z dotarciem na pocztę.
zgodnie z harmonogramem. WykonaCały teren będzie bardzo dobrze
no fundamenty pod wiaty autobusowe, oznakowany. Realizacją elektronicznetrwają prace na płycie przed budynkiem go systemu informacji dla pasażerów
dworca PKP. Wkrótce rozpocznie się zajmuje się bydgoska firma, która m.in.
przebudowa ul. Pomorskiej.
realizowała systemy informacyjne
Węzeł powstający na obszarze na lotniskach. Na płycie dworca oraz
ponad 5 ha tworzony jest z myślą przed budynkiem dworcowym zostao podróżnych korzystających z różnych ną umieszczone po dwa duże ekrany
rodzajów transportu – kolejowego, LCD, każdy z nich wyświetlać będzie
w tym SKM, autobusowego (miejskie- połączenia autobusów miejskich i pogo, międzymiastowego, międzynaro- zamiejskich. Równocześnie na każdym
dowego) oraz taksówkowego. Dla osób ze stanowisk, z których odjeżdżać będą
docierających do pracy pociągiem, ale autobusy, znajdą się mniejsze ekrany
dojeżdżających do dworca własnym informujące o rozkładach jazdy poszczesamochodem, przewidziano parking, gólnych linii autobusowych. W centrum
który pomieści 252 samochody. Par- placu będzie też duża tablica informaking jest w zasadzie gotowy, brakuje cyjna (20 m2) – będą tam wyświetlane
jedynie wyposażenia. Parking będzie m.in. informacje dotyczące miasta, impłatny, ale dopiero za pięć lat. Do tego prez kulturalnych itp. Dopiero po upłyczasu bramki będą działać, kierowcy wie 5 lat będą to mogły być reklamy
otrzymywać będą bilety, ale nie będą i inne informacje komercyjne.
płacić za postój. Z jednej strony choCałkowita wartość projektu węzła
dzi o to, aby urządzenia parkingowe transportowego Tczew to ok. 26 mln zł.
nie stały przez pięć lat bezużytecznie, Jest on finansowany w ramach Regioz drugiej o monitoring – ile pojazdów nalnego Programu Operacyjnego dla
i na jak długo korzysta z parkingu.
Woj. Pomorskiego na lata 2007-2013.
Jak tłumaczy Dariusz Śliwiński, Dofinansowanie z Europejskiego Funkierownik projektu, nowy parking bę- duszu Rozwoju Regionalnego wynosi
dzie uruchomiony wraz z oddaniem „wę- ok. 13 mln zł.
zła”. Zostanie jednak czasowo udostępniony 1 listopada, ewentualnie kilka dni Rozpoczęła się już także budowa galerii
przed i po dniu Wszystkich Świętych. handlowej, która znajdzie się w bezpoMa to ułatwić mieszkańcom dotarcie do średnim sąsiedztwie „węzła. 18 lipca br.
cmentarza przy ul. Gdańskiej.
wmurowano kamień wegielny. W galerii
Od strony ul. Pomorskiej zatrzymy- mieścić się będą 4 sale kinowe na około
wać się będą ci, którzy zamierzają je- 800 miejsc, market spożywczy, Eurodynie podwieźć lub odebrać pasażerów RTV-AGD oraz znane marki odzieżowe.
z dworca i ich postój jest nie dłuższy Planowane otwarcie galerii przewiduje
niż kilka minut. Projektanci nie zapo- się na I półrocze 2012 roku.
mnieli też o stojakach na rowery.
M.M.

Jednym z priorytetów samorządu miasta Tczewa w tej kadencji jest porządek
i czystość w mieście. Na terenie Tczewa
systematycznie pojawiają się pojemniki pozwalające na segregację śmieci,
a pracami porządkowymi zajmują się
m.in. aresztanci. Pracują na podstawie
porozumienia zawartego w styczniu br.
między prezydentem Tczewa a Aresztem Śledczym w Starogardzie Gd.
W Tczewie pracuje obecnie grupa
3-4 więźniów, ale w razie potrzeby ich
liczba może się zwiększyć do 8. Codziennie zakres i miejsce pracy wyznacza im
Straż Miejska, na podstawie własnych
obserwacji oraz zgłoszeń mieszkańców,
a tych jest coraz więcej.
W samym tylko lipcu aresztanci
przepracowali 20 dni. W tym czasie
usuwali i odchwaszczali tereny zielone,
usuwali zapiaszczenia i chwasty przy
chodnikach i przy krawężnikach. Pracowali m.in. na Starym Mieście (ul. Łazienna, Rybacka, Lipowa, Kopernika, J.
Dąbrowskiego, Ogrodowa, pl. Św. Grzegorza), w rejonie dworca PKP i b. PKS,
w rejonie ul. Topolowej i SP 12, przy ul.
Paderewskiego, Warsztatowej, Wojska
Polskiego, Kościuszki, Bałdowskiej,
Obr. Westerplatte, al. Zwycięstwa.
zzNabór do CED
Radni podjęli decyzję o likwidacji Centrum Edukacji Dorosłych z końcem
roku szkolnego 2011/2012, ale szkoła
prowadzi nabór na kierunki jednoroczne – do szkoły policealnej na kierunki
asystent osoby niepełnosprawnej oraz
opiekunka środowiskowa. Trwa także nabór do II klasy szkoły policealnej
na kierunki: technik informatyk oraz
technik rachunkowości. W najbliższym roku szkolnym funkcjonować też
będzie II klasa uzupełniająca LO.
Więcej informacji można zasięgnąć
w CED (ul. 30 Stycznia 1, tel. 58 531 69 50)
zzWyniki testów gimnazjalistów
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku podała wyniki egzaminu
gimnazjalnego w 2011 r. Tczewskie
szkoły wypadły następująco:
– część humanistyczna: Gim. 1 –
24,17 pkt; Gim. 2* – 16,18 pkt; Gim.
3 – 19,24; średnia dla Tczewa – 20,7,
dla powiatu tczewskiego – 21,22, dla
woj. pomorskiego – 23,42
– część matematyczno-przyrodnicza:
Gim. 1 – 24,11; Gim. 2 – 17,18; Gim.
3 – 20,47; średnia dla Tczewa –
21,45; dla powiatu – 21,05, dla woj.
pomorskiego – 22,9
– j. angielski: Gim. 1 – 35,99; Gim. 2
– 20,2; Gim. 3 – 27,4; średnia dla
Tczewa – 30,73; dla powiatu – 25,9;
dla woj. pomorskiego – 28,25
– j. niemiecki: Gim. 1 – 28,07; Gim. 2 –
20,38; Gim. 3 – 21,42; średnia dla Tczewa – 24,42; dla powiatu tczewskiego
– 25,23; dla woj. pomorskiego – 25,83.
Maks. Liczba punktów to 50.
* W Gim. 2 funkcjonowały klasy OHP.
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PARKING I TUNEL JUŻ GOTOWE

WIADUKT OPÓŹNIONY
22 września mija termin zakończenia budowy wiaduktu w ul. Wojska
Polskiego. Już wiadomo, że nie zostanie on dotrzymany, a opóźnienie
w realizacji wynosi ok. 2 miesiące.
Jak powiedziała Maria Witkowska,
Otwarcie wiaduktu na pewno
dyr Powiatowego Zarządu Dróg, jeśli upłynni ruch w mieście, natomiast
inwestycja nie zakończy się w termi- Starostwo Powiatowe testuje też inne
nie, wykonawca będzie musiał płacić rozwiązanie, które miałoby usprawkary umowne. Wykonawca deklaruje nić komunikację w mieście. Na dwa
jednak, że do końca września uda mu miesiące – sierpień i wrzesień wysię udostępnić wiadukt kierowcom, malowano rondo przy wieży ciśnień.
przy czym nadal trwać będą prace wy- – Na razie chcemy tylko dowiedzieć
kończeniowe. Kładka, którą poruszają się, czy to rozwiązanie się sprawdzi.
się piesi zostanie rozebrano dopiero po Jeśli miałoby ono być docelowe, rondo
całkowitym zakończeniu prac.
musiałoby być większe i przesunięte
Budowa wiaduktu to wspólna inwe- w kierunku wieży ciśnień – tłumaczy
stycja miatsta i powiatu, finansowana M. Witkowska.
po połowie przez oba samorządy.
M.M.

Inwestycje

www.bip.tczew.pl
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Obóz językowy w „ekonomiku”

UCZYLI ANGIELSKIEGO I… BASEBALLA

Mirosław Pobłocki, prezydent Tczewa spotkał się z kilkunastoosobową
grupą Amerykanów – uczestników
obozu, który już po raz piętnasty
odbywał się w Zespole Szkół Ekonomicznych. Przedsięwzięciu patronuje
UNESCO. Amerykanie dość wysoko
oceniają umiejętności językowe i zapał
do nauki młodych Polaków. Na obozie
nasza młodzież ma nie tylko możliwość szlifowania umiejętności językowych, ale też poznania amerykańskiej
kultury i zwyczajów tego rozległego
kraju. Jim przyjeżdża do Tczewa już
od sześciu lat i co roku wytrwale uczy
Polaków baseballa. Wolontariusze
przyjechali z różnych części Stanów
Zjednoczonych, m.in. Filadelfii, Bostonu, Las Vegas.
Amerykanie, zwłaszcza ci, którzy
przyjeżdżają do Tczewa już po raz ko-

M. MYKOWSKA

Zabrać trochę pieniędzy z budżetu Tczewa do swojego
rodzinnego Las Vegas, wygrać w kasynie i odesłać prezydentowi Tczewa – taki pomysł na wsparcie budżetu
samorządowego ma Chuck, jeden z Amerykanów, którzy podczas tegorocznych wakacji uczyli polską młodzież angielskiego na obozie językowym w tczewskim
„ekonomiku”. Amerykanie proponują też zbudowanie
w Tczewie boiska do baseballa – ich zdaniem ten sport
na pewno spodoba się naszej młodzieży.
lejny, mają okazję
porównać zmiany
zachodzące w naszym mieście. Ich
zdaniem, ogromne
wrażenie robią realizowane obecnie
inwestycje realizowane, szczególnie to
co dzieje się wokół Amerykanie spotkali się z prezydentem Tczewa
dworca kolejowego,
a także budowa wiaduktu w ul. Wojska transportowy w sąsiedztwie dworca,
Polskiego. – W życiu nie widziałem tylu rewitalizujemy Stare Miasto, zbudoremontów jednocześnie – to dotyczy nie waliśmy przystań.
Jak powiedział prezydent, dzięki
tylko Tczewa, ale całego waszego kraju
takim obozom językowym jak ten or– podkreślił jeden z gości.
– Te wielkie inwestycje to efekt ganizowany w Tczewie znikają kolejwstąpienia Polski do Unii Europej- ne bariery między narodami, a to poskiej – wyjaśnił prezydent M. Pobłoc- woduje, że stajemy się sobie bliżsi.
ki. – Korzystając z unijnego wsparcia
M.M.
budujemy m.in. zintegrowany węzeł

Młodzi tczewianie z wizytą w Norderstedt

PARTNERZY OD 21 LAT

19 uczniów z Gimnazjum nr 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 10
w Tczewie pod opieką 3 nauczycieli przebywało w czerwcu
na uczniowskiej wymianie w Gimnazjum Kopernika w Norderstedt. Współpraca ta trwa już od 21 lat i jest wspaniałym
przykładem wprowadzania w życie idei integracji europejskiej oraz zbliżenia młodego pokolenia Niemców i Polaków.
W czasie tygodniowego pobytu dzieci
nocują w domach swoich niemieckich
koleżanek i kolegów. Uczestnicy spotykają się codziennie w szkole, biorą
udział w przygotowanych lekcjach, realizują projekty, wspólnie wyjeżdżają
na wycieczki oraz bawią się na popołudniowych imprezach.
Wśród tegorocznych atrakcji była
m.in. wizyta w Parku Wodnym Arriba, podróż do Hamburga, a tam m.in.
zwiedzanie Muzeum Miniaturowych
Kolejek. Na 3 kondygnacjach tego
ogromnego muzeum można podziwiać
makiety różnych miejsc i miast z całego świata oraz pomysłowość realizatorów tego projektu. Setki tysięcy wagoników, kilka tysięcy linii kolejowych,
budynków, postaci, tuneli, kolejek górskich itp. atrakcji. Tczewianie byli też
nad Morzem Północnym i w muzeum
Akwarium, które ostało otwarte w ramach EXPO 2000 w Hanowerze i stanowi wspaniały przykład, jak ciekawie
i w niebanalny sposób można opowiadać o Morzu Północnym.

Młodzież spotkała się
również z panią prezydent
Norderstedt. Wspólnie
z niemieckimi kolegami
uczestniczyła w projekcie
„Las” oraz w obchodach
Święta Ogrodów. Ostatni
dzień pobytu, był to dzień
w którym rodziny goszczą- Grupa uczestników przed ratuszem w Norderstedt
ce dzieci z Polski przygotowały dla nich indywidualne program
Grupą uczniów opiekowały się napełen atrakcji i niespodzianek.
uczycielki języka niemieckiego z GimOprócz programu dla uczniów był nazjum nr 1 – Maria Jakubowska
również specjalny program dla opie- i Maria Kosmacz oraz nauczyciel jękujących się nimi nauczycieli, gdzie zyka niemieckiego ze Szkoły Podstam.in. uczestniczyli w pokazie filmo- wowej nr 10 Piotr Wojtysiak.
wym pt. „Długa noc krótkich filmów”.
Wymiana ta nie mogłaby się
Były to fragmenty muzyki filmowej odbyć bez finansowego wsparcia
z bardzo znanych produkcji wykony- warszawskiego biura Polsko-Niewane raz przez orkiestrę kameralną, mieckiej Współpracy Młodzieży,
a innym razem przez chór. Występom która w tym roku obchodziła 20tym towarzyszyły pokazy krótkich lecie istnienia.
filmów nagrodzonych Oskarami,
Planowana jest już rewizyta i okowśród których znalazło się też dzieło ło 20-osobowa grupa uczniów przyjepolskiego reżysera, „Tango” Zbignie- dzie do Tczewa na przełomie września
wa Rybczyńskiego.
i października 2011 r.

Partnerstwo
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Towarzystwo Miłośników Ziemi
Tczewskiej przy współudziale Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A.
Skulteta, Centrum Kultury i Sztuki
i Centrum Wystawienniczo-Regionalnego Dolnej Wisły serdecznie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych
mieszkańców Kociewia do udziału
w IV Kociewskim Konkursie Literackim im. Romana Landowskiego.
Głównym celem konkursu jest przybliżenie dorobku znanych na Kociewiu
regionalistów: Romana Landowskiego, Andrzeja Grzyba, ks. Franciszka
Kameckiego. Mogą w nim wziąć udział
reprezentacje przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych a także domów kultury, środowiskowych domów pomocy społecznej,
różnych form pracy pozaszkolnej oraz
zainteresowani mieszkańcy Kociewia
i innych regionów Polski.
Kategorie konkursowe:
– recytacje poezji i prozy
– programy poetycko-muzyczne
– inscenizacje
– poezja śpiewana
– juwenilia literackie
(młodzieńcze utwory twórcy)
Konkursowi towarzyszyć będzie
konkurs plastyczny na ilustracje
do utworów wybranego przez uczestnika konkursu regionalisty: Romana
Landowskiego, Andrzeja Grzyba, ks.
Franciszka Kameckiego.
Termin nadsyłania zgłoszeń na
Konkurs Literacki:
12.10.2011 r. na adres biura konkursowego: CKiS, ul. Wyszyńskiego 10,
83-110 Tczew, tel./fax 58 531 07 07,
58 531 04 64, e-mail: ckis@ckis.tczew.pl
Termin nadsyłania prac plastycznych:
12.10.2011 r. na adres: CWRDW,
ul. 30 Stycznia 4, 83-110 Tczew,
tel.058 530 44 81,
e-mail: centrum@cwrdw.tczew.pl
Termin imprezy:
15 listopada godz. 9.30 – wernisaż prac
plastycznych i juveniliów literackich
15 listopada godz. 11.00 – eliminacje
17 listopada godz. 11.00 – finał konkursu
– wręczanie nagród i występ laureatów
17 listopada godz. 18:00 – Koncert Orkiestry Kameralnej PROGRESS z udziałem
laureatów dla mieszkańców Kociewia

KRÓTKO
zzSamorządowcy mistrzami w piłce nożnej
Samorządowa drużyna piłkarska zwyciężyła w Turnieju Miast Partnerskich
w piłce nożnej, który w tym roku odbył
się w Wittem (Niemcy). Tczewianie pokonali dwa zespoły gospodarzy, drużynę
Barking&Dagenham (Anglia) i Wolfen
(Niemcy). Nasza drużyna zdobyła Grand
Prix oraz Puchar Przechodni.
Tczewianie wystąpili w składzie:
Mirosław Augustyn, Artur Czucha, Robert Karnowski, Krzysztof Bejgrowicz,
Marek Czarnecki, Seweryn Karczewski,
Kazimierz Szymanowski.
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X Festiwal Grzegorza Ciechowskiego

IM MEMORIAM
M. MYKOWSKA

IV Kociewski
Konkurs Literacki

www.bip.tczew.pl

Na tczewskich festiwalach nigdy nie brakuje fanów Obywatela GC

Od 26 do 28 sierpnia potrwa jubileuszowy X Festiwal Grzegorza Ciechowskiego IN MEMORIAM. Czekają nas trzy dni muzyki – koncert finałowy VI Ogólnopolskiego Konkursu Piosenek Grzegorza Ciechowskiego,
koncert specjalny z okazji 10-tej rocznicy śmierci artysty oraz występ
Grażyny Łobaszewskiej. Dodatkową atrakcją będzie multimedialna wystawa z dotychczasowych festiwali poświęconych tczewianinowi.
Harmonogram IN MEMORIAM X Festiwalu Grzegorza Ciechowskiego:
26 sierpnia (piątek)
• godz. 19.00, parter głównego budynku Centrum Wystawienniczo-Regionalnego Dolnej Wisły
– wernisaż wystawy „Pod białą flagą”
• godz. 19.30 dziedziniec CWRDW
– koncert finałowy VI Ogólnopolskiego
Konkursu Piosenek Grzegorza Ciechowskiego – wokaliści walczyć będą
o Grand Prix – Nagrodę Prezydenta
Miasta Tczewa (6000 zł)
W konkursie wezmą udział: Joanna
Czarkowska, Dagmara Czechura, Dominika Dulny, Alicja Kuszowska, Karolina
Micor oraz Przemysław Radziszewski
• koncert Grażyny Łobaszewskiej
z zespołem „Ajagore”
27 sierpnia (sobota)
• godz. 19.00, dziedziniec CWRDW
– koncert finałowy VI Ogólnopolskiego
Konkursu Piosenek Grzegorza Ciechowskiego – zespoły walczyć będą
o Grand Prix – Nagrodę Marszałka
Województwa Pomorskiego (6000 zł)

W konkursie wezmą udział grupy:
Absynth, Cocodraże, Czaqu, Fonovel,
Hotel Kosmos, Mairess, Milczenie
Owiec, Pullover, Vena Valley oraz
Projekt Bertowy.
• koncert zespołu „Dziewczyny”
• wręczenie nagród w VI Ogólnopolskim Konkursie Piosenek
Grzegorza Ciechowskiego
28 sierpnia (niedziela)
• godz. 20.00, amfiteatr w Parku
Miejskim
– koncert specjalny z okazji 10.
rocznicy śmierci Grzegorza Ciechowskiego. Z zespołem festiwalowym wystąpią m.in. Krzysztof Kiljański, Tomasz Makowiecki, Paulina
Przybysz (współzałożycielka „Sistars”),
Anna Karamon, Aleksandra Nowak
(wokalistki zespołu „Dziewczyny”).
Wstęp, zarówno na wystawę, jak
i na koncerty jest wolny.
Serdecznie zapraszamy !

„Pod białą flagą”
Centrum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisły w Tczewie i Agencja
Impresaryjna „POP&ART.” serdecznie zapraszają na multimedialną wystawę z imprez w ramach Festiwalu In Memoriam Grzegorza Ciechowskiego
„Pod białą flagą”, która rozpocznie X – jubileuszową – edycję Festiwalu.
Piękne, wysmakowane artystycznie
zdjęcia i dobra, niebanalna muzyka –
to wszystko pozwoli nam przypomnieć
sobie minione edycje festiwali. Jako
że każde dobre zdjęcie, a tylko takie
prezentujemy na wystawie, opowiada
swoją własną historię, to zwiedzający
mogą być pewni ciekawych opowieści
związanych z artystami czy zdarzenia-

Kultura

mi z poprzednich edycji. Festiwal In
Memoriam Grzegorza Ciechowskiego
to przede wszystkim muzyka. Organizatorzy przygotowali więc specjalne
muzyczne stanowisko. Będzie można
usłyszeć zwycięzców poprzednich festiwali, a także tych, którzy swoją muzyczną wizją twórczości zespołu Republika zapadli w pamięć jury.

www.bip.tczew.pl
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XII Międzynarodowy Festiwal Zdarzenia im. Józefa Szajny

OGŁOSZENIE
M. MYKOWSKA

Pod patronatem Polskiej Prezydencji w UE

Ubiegłoroczny spektakl słowackiego Teatru Pôtoň

Dwunasta edycja Festiwalu ZDARZENIA 2011 odbywać się będzie pod
patronatem Polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej. Formuła Festiwalu, od lat tworząca wspólną przestrzeń dla międzynarodowych
działań kulturowych, polegających na realizacji projektów teatralnych, plastycznych, muzycznych, wymianie doświadczeń artystycznych i współpracy znanych i cenionych artystów z krajów europejskich z młodym pokoleniem twórców, daje podstawy do promowania
Międzynarodowego Festiwalu ZDARZENIA w ramach Krajowego
Programu Kultury Polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej.
Tegoroczne ZDARZENIA rozszerzają
swój zasięg. Działania artystyczne będą
miały miejsce nie tylko w Tczewie, ale
także w Gdańsku. Tu organizatorzy
Festiwalu, Stowarzyszenie Integracji
Humanistycznej POMOST, proponują
widzom dwa spektakle w Teatrze Wybrzeże oraz widowisko na nabrzeżu Motławy. Będą to Białe małżeństwo Tadeusza Różewicza w reżyserii Krzysztofa
Raua oraz projekt dyplomowy młodych
artystów z uznanej szwajcarskiej Scuola Teatro Dimitri pokazane w Teatrze Wybrzeże jak również „Teatr na
barce”, nawiązujący do działalności Polskiego Teatru Akademickiego, powstałego ze studentów uczelni artystycznych
i Uniwersytetu Jagiellońskiego, który
jako „Teatr na Wiśle” działał, pod patronatem MKiS w 1947 roku. Na barce

Konkurs

zobaczymy widowisko przygotowane
w ramach międzynarodowych, interdyscyplinarnych warsztatów teatralnych.
Do konkursu zakwalifikowanych
zostało czternaście spektakli. Poza polskimi grupami z Białegostoku, Bytomia, Łodzi, Krakowa, Warszawy, Wrocławia, swe artystyczne debiuty pokażą
także młodzi artyści z Czech, Finlandii,
Rosji, Słowacji, Szwajcarii.
W sumie w ramach Festiwalu zobaczymy dwadzieścia osiem artystycznych wydarzeń prezentowanych zarówno w salach teatralnych, scenkach
na poddaszach, klimatycznych przestrzeniach miejskich Tczewa, a także
na Wiśle i nabrzeżu gdańskim.
Więcej informacji na:
www.pomost.art.pl

„Wakacje a aparatem”

Centrum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisły w Tczewie ogłosiło
IV Konkurs Fotograficzny „Wakacje z aparatem”. Tym razem konkurs
ma określony temat – letni pejzaż (w kategorii zdjęcia najlepiej promującego Miasto Tczew – letni pejzaż Tczewa).
Konkurs ma charakter otwarty.
Uczestnikiem może być każdy, z wyłączeniem pracowników organizatora
i członków Jury oraz ich najbliższych
rodzin. Do Konkursu można składać
fotografie, na których uwiecznione zostały pejzaże z wakacji 2011.
Termin składania prac upływa 16
września br. Na laureatów czekają

atrakcyjne nagrody. Nagroda główna
to cyfrowa lustrzanka.
Wy st awa pr a c o db ę d z ie się
w CWRDW w dniach 5-30 października, zaś uroczysty finisaż wystawy
zaplanowano na 27 października na
godz. 17.00.
Więcej informacji można uzyskać
na stronie www.cwrdw.tczew.pl.

Kultura

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Tczewie (II piętro) zostały wywieszone:
zzwykaz nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew przeznaczonych do sprzedaży
w drodze przetargu na funkcje dopuszczone dla terenu oznaczonego w Zmianie
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu mieszkalno-usługowego Piotrowo w Tczewie symbolem
12U-przeznaczenie teren usług.
Nieruchomości położone są w Tczewie
przy ul. Czerwonego Kapturka i oznaczone nr działek:
– działka nr 6/3 obr. 11 o pow. 863 m2,
KW 14933
– działka nr 98/13 obr. 11 o pow. 4759 m2,
KW GD1T/00017957/0
stanowiący całość gospodarczą o łącznej
powierzchni 5622 m2.
zzwykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew przeznaczonej do sprzedaży
w drodze przetargu na cele mieszkaniowo-usługowe.
Nieruchomość położona jest w Tczewie
przy ul. Zamkowej 20 i oznaczona numerem działki 749/2 obr. 8 o pow. 5012 m2,
KW 16853.
zzwykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy
Miejskiej Tczew przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze
przetargu na usługi, w tym przedszkole
i żłobek.
Nieruchomość położona jest w Tczewie u
zbiegu ul. Forsterów i ul. Ks. Młyńskiego
o oznaczona nr działki 60/4 obr. 12 o pow.
3630 m2, KW 2515.
zzwykaz nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej na targowisku miejskim w Tczewie przy ul. Żwirki – boks handlowy
nr 7 w hali nr I, oznaczonej nr działki
32/34 o pow. 5,68 m2 obr. 5, KW 16850,
przeznaczonej do oddania w najem
w drodze przetargu w celu prowadzenia
działalności handlowej.
zzwykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu,
położonych przy ul. Świętopełka w Tczewie, obr. 10, dz. 418/1 oraz 418/2.
zzwykaz nieruchomości stanowiącej
współwłasność Gminy Miejskiej Tczew,
przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz byłego użytkownika wieczystego, położonej w Tczewie przy
ul. Nizinnej 15, udział w działce nr 397.
zzwykaz nieruchomości przeznaczonej
do sprzedaży w drodze przetargu, położonej przy ul. Stoczniowców w Tczewie, obr.
1, oznaczonej nr działek 227 oraz 684/1.
zzwykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu,
położonych przy ul. Pileckiego w Tczewie, obr. 12, oznaczonej nr działek 29/17
oraz 29/22.
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Nagrody dla młodych poetów

„ŚWIAT DZIECIĘCYCH LAT”

Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie ogłosiła konkurs poetycki dla dzieci i młodzieży „Świat dziecięcych lat”. Każdy z uczestników mógł zgłosić maksymalnie dwa wiersze nigdzie wcześniej niepublikowane ani
nagradzane. Celem konkursu było m.in. pobudzenie
wrażliwości i wyobraźni poetyckiej, łowienie talentów,
promocja twórczości literackiej dzieci i młodzieży, literacka przygoda dla dzieci i opiekunów.
Jury konkursu w składzie: Andrzej Grzyb (przewodniczący) oraz
Barbara Malczewska, Eleonora
Lewandowska, Grażyna Szenrok
– po dokonaniu oceny zgłoszonych
prac postanowiło przyznać nagrody
w dwóch kategoriach wiekowych:
8-10 lat:
I miejsce: Paweł Tumialis, Szkoła
Podstawowa nr 10 w Tczewie za
wiersz „Tata i ja”
II miejsce: Aleksandra Piernicka,
Szkoła Podstawowa nr 11 w Tczewie za wiersz „Wróżka”
III miejsce: Wiktoria Szulc, Szkoła Podstawowa nr 11 w Tczewie za
wiersze: „Iskierka piękna”, „Serce
dla gór”
Wyróżnienie: Zuzanna Misiewicz,
Szkoła Podstawowa nr 12 w Tczewie za wiersz „W górach”
11-13 lat:
I miejsce: Zuzanna Balcerzak,
Gimnazjum nr 3 w Tczewie za
wiersz „Dzieckiem być”
II i III miejsca nie przyznano
Podczas obchodów Dni Ziemi
Tczewskiej, 19 czerwca br. Zenon
Drewa, wiceprezydent Tczewa i Urszula Wierycho, dyrektor Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Tczewie
wręczyli laureatom poetyckich
zmagań nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy.
Nagrodzone utwory
KATEGORIA WIEKOWA:
8-10 LAT
I miejsce: PAWEŁ T UMIALIS, Szkoła
Podstawowa nr 10 w Tczewie
za wiersz „Tata i ja”
TATA I JA
Chociaż jeszcze niewiele mam lat,
Oczy brązowe, nosek zadarty i buzię
pyzatą.
Ciągle na nowo zadziwia mnie świat,
Lubię poznawać go z tatą.

Tata pokaże przyrody
tajemne życie.
Mrówki, biedronki
i w drzewie dziury.
Biegam po łące szczęśliwy, radosny.
Niczego bać się nie
muszę.
Słucham skowronka, Laureaci konkursu
patrzę na sosny.
Za tydzień znów z tatą wyruszę!
Kasi zdrowie, Asi uśmiech
gdybym tylko mogła mieć tę siłę.
II miejsce: ALEKSANDRA PIERNICKA,
Świat byłby szczęśliwy,
Szkoła Podstawowa nr 11 w Tczebardziej miły, nie leniwy.
wie za wiersz „Wróżka”
WRÓŻKA
Marzę by być wróżką,
która macha swą różdżką.
Więc nocą gdy się gwiazdy złocą...
Mama wymyśla mi bajkę.

Wszyscy by się kochali,
sobie bardziej pomagali.

Ta bajka jest szaro-złota
i przypomina mi kota.
Jest miła, ciepła i miękka.
Wtulam się w nią jak zaklęta.

W GÓRACH
Z kolejki linowej na wysoką górę
Widziałam krokusy w dolinie.
A w dolinie fioletowych krokusów
choineczki pływały na wietrze.
Słońce bardzo grzało i świeciło
krokusom na buzie,
które otwierały się z pączków
w kielichy.

Gdy już będę staruszką
to pomacham swą różdżką
wrócę wtedy do mamy
i w świat bajek kochanych!
III miejsce: WIKTORIA SZULC,
Szkoła Podstawowa nr 11 w Tczewie za wiersze: „Iskierka piękna”,
„Serce dla gór”
ISKIERKA PIĘKNA
Gdybym mogła być przez chwilę
kimś potężnym, ważnym i przeskoczyć milę.
Biegałabym po świecie a może
latała,
ważne abym do każdego na czas
docierała.
Ludzi bym obserwowała,
ich marzenia dostrzegała.

Wiosną, w sobotę, o świcie,
Gdy tata nareszcie jest w domu,
Mało jest czasu na mycie,
Cii..., ale o tym nie powiem nikomu.

Widziałabym całą miłość,
która w każdym z nas mieszka,
lecz nie świeci.

Bierzemy plecaki, jedzenie i picie.
Odpocząć idziemy na łono natury.

Dałabym Piotrkowi motor,
a Bartkowi nową mamę.
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Wyróżnienie: ZUZANNA MISIEWICZ,
Szkoła Podstawowa nr 12 w Tczewie za wiersz „W górach”

KATEGORIA WIEKOWA:
11-13 LAT
I miejsce: ZUZANNA BALCERZAK,
Gimnazjum nr 3 w Tczewie
za wiersz „Dzieckiem być”
DZIECKIEM BYĆ
Uśmiechałam się, stojąc z zamkniętymi oczami...
Wiatr rozwiewał moje włosy...
Wtedy z powrotem poczułam się jak
ta 5-letnia dziewczynka,
Bawiąca się z cieniem,
Dmuchająca bańki mydlane,
By później je dogonić i zamienić
w plamkę wody na dłoni...
Marzyłam by dorosnąć,
Teraz pragnę znów być dzieckiem....
Kłócić się o zabawki,
Szukać przyczyny wszystkiego,
co mnie otacza,
I pytać: po co?, dlaczego?
Poczuć tę słodką beztroskę...

www.bip.tczew.pl

www. tczew.pl

ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
W OKRESIE ZASIŁKOWYM 2011/2012
Stan prawny na 15 lipca 2011 r.
W okresie zasiłkowym 2011/2012
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 2006r., Nr 139, poz. 992 z późn.
zm.) oraz
• ustawę z dnia 7 września 2007 r.
o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów (Dz.U. z 2009r., Nr 1, poz.
7 z późn. zm.).

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 zasądzeniem 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 orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, kwoty 583,00 zł.
W okresie zasiłkowym, trwającym
od 1 listopada 2011 r. do 31 października 2012 r. należy udokumentować dochód osiągnięty przez członków rodziny
w 2010 r.
Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:
1) 68,00 zł na dziecko w wieku do
ukończenia 5 roku życia;
2) 91,00 zł na dziecko w wieku powyżej
5 roku życia do ukończenia 18 roku
życia;
3) 98,00 zł na dziecko w wieku powyżej
18 roku życia do ukończenia 24 roku
życia.
Zasiłek rodzinny przysługuje do
ukończenia przez dziecko:
1. 18 roku życia lub
2. nauki w szkole (ale nie w szkole
wyższej), jednak nie dłużej niż do
ukończenia 21 roku życia,
3. 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej
i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu
niepełnosprawności.
4. zasiłek rodzinny przysługuje osobie
uczącej się w szkole lub w szkole
wyższej, 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 rodzinnego na własne dziecko.

UWAGA! Zasiłek rodzinny nie przysługuje także osobie samotnie wychowującej dziecko, jeżeli nie zostało zasądzone
świadczenie 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
alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
• sąd zobowiązał jednego z rodziców
do ponoszenia całkowitych kosztów
utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego
dziecka.

Niezbędne dokumenty:

• uwierzytelniona kopia dokumentu
stwierdzającego 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
stwierdzające wysokość dochodów
rodziny, w szczególności zaświadczenia o dochodzie podlegającym
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach
ogólnych każdego członka rodziny
za 2010 r., wydane przez właściwy
urząd skarbowy;
• kopia odpisu wyroku sądu lub ugody sądowej zasądzającego alimenty,
przekazy lub przelewy pieniężne
dokumentujące faktyczną wysokość
otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych
niż zasądzone, oraz zaświadczenie
komornika o bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,
• orzeczenie o niepełnosprawności
albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności
– w przypadku rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne;
• kopia aktów zgonu rodziców lub kopię odpisu zasądzającego alimenty
w przypadku osoby uczącej się;
• kopia odpisu prawomocnego wyroku
sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej
dziecko;
• zaświadczenie szkoły – gdy dziecko
ukończyło 18 rok życia; lub szkoły
wyższej, w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się
orzeczeniem o umiarkowanym albo
znacznym stopniu 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 dokumentacji dotyczącej
świadczeń rodzinnych (np. kopie
aktualnych dokumentów tożsamości, orzeczeń o niepełnosprawności, kopie odpisów wyroków, odpisy aktów urodzenia, itp.)

Informator

DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO
Dodatki przysługują wyłącznie osobom
uprawnionym do pobierania zasiłków
rodzinnych.

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

przysługuje do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. Dodatek
przysługuje jednorazowo, w wysokości
1 000,00 zł na każde dziecko. Dodatek
przysługuje po przedstawieniu zaświadczenia wystawionego przez lekarskiego
lub zaświadczenia wystawionego przez
położną, potwierdzającego co najmniej
jedno badanie kobiety w okresie ciąży
przez lekarza ginekologa lub położną.

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem
w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w wysokości 400,00 zł mie-

sięcznie przysługuje przez okres:
• 24 miesięcy kalendarzowych;
• 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli
sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas
jednego porodu;
• 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli
sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności 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 sześciomiesięcznym okresie pozostawania
w stosunku pracy bezpośrednio
przed uzyskaniem prawa do urlopu
wychowawczego;
• zaświadczenie organu emerytalnorentowego stwierdzające, że osoba
ubiegająca 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 wychowywania dziecka przysługuje uprawnionej

do zasiłku rodzinnego osobie samotnie
wychowującej dziecko (oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę
pozostającą w separacji orzeczonej
prawomocnym wyrokiem sądu, osobę
rozwiedzioną, chyba że wychowuje
wspólnie co najmniej jedno dziecko
z jego rodzicem), jeżeli drugi z rodziców
dziecka nie żyje bądź ojciec dziecka jest
nieznany, bądź powództwo o ustalenie
świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone. Dodatek
przysługuje również osobie uczącej się
w rozumieniu 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 orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stop-
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niu niepełnosprawności 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 nieznany lub
• kopia odpisu wyroku sądu o oddaleniu powództwa o ustalenie świadczenia alimentacyjnego

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługu-

je w wysokości 80,00 zł miesięcznie na
trzecie i na następne dzieci uprawnione
do zasiłku rodzinnego.

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przysługuje na dziecko

legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, albo orzeczeniem
o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wysokości:
• 60,00 zł na dziecko w wieku do
ukończenia 5 roku życia;
• 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 związku

z rozpoczęciem nowego roku szkolnego,
lub rocznego przygotowania przedszkolnego w wysokości 100,00 zł. Wniosek
o wypłatę dodatku składa się do dnia
zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne
przygotowanie przedszkolne.
UWAGA!!! Aby uzyskać prawo do dodatku w roku szkolnym
2011/2012 trzeba złożyć stosowny
wniosek w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2011 r.
Dodatek z tytułu rozpoczęcia
roku szkolnego w okresie zasiłkowym 2011/2012 będzie dotyczył
roku szkolnego 2012/13 i będzie
wypłacony we wrześniu 2012 r.

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko
nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje od września do czerw-

ca następnego roku kalendarzowego.
w związku z zamieszkiwaniem
w miejscowości, w której znajduje się
siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub
szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej
lub gimnazjum w przypadku dziecka
lub osoby uczącej się, legitymującej się
orzeczeniem o niepełnosprawności lub
o stopniu niepełnosprawności – w wysokości 90 zł miesięcznie na dziecko.
W związku z dojazdem z miejsca
zamieszkania do miejscowości, w której
znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej – dodatek przysługuje w wysokości
50 zł miesięcznie na dziecko.

Niezbędne dokumenty:

• dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bur-
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sie, internacie lub w innym miejscu
zapewniającym zamieszkanie, prowadzonych przez podmiot publiczny
lub osobę fizyczną,
• zaświadczenie szkolne dotyczące
roku szkolnego 2011/2012;

ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje nieza-

leżnie od dochodu, w wysokości 153,00 zł
miesięcznie:
• niepełnosprawnemu dziecku;
• osobie niepełnosprawnej w wieku
powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym
stopniu niepełnosprawności;
• osobie, która ukończyła 75 lat.
• osobie niepełnosprawnej w wieku
powyżej 16 roku życia legitymującej
się orzeczeniem o umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności, jeżeli
niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 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
stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny.
Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu
rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje w wysokości
520,00 zł miesięcznie :
1) matce albo ojcu,
2) innym osobom, na których zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 25 lutego
1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny,
3) opiekunowi faktycznemu dziecka
– jeżeli nie podejmują lub rezygnują
z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad
osobą legitymującą się orzeczeniem
o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby
w związku ze znacznie ograniczoną
możliwością samodzielnej egzystencji
oraz konieczności stałego współudziału
na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
albo osobą legitymującą się orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności. Osobie innej niż spokrewniona
w pierwszym stopniu, na której ciąży
obowiązek alimentacyjny, przysługuje
świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy nie ma osoby spokrewnionej
w pierwszym stopniu albo gdy osoba ta
nie jest w stanie sprawować opieki.
Począwszy od stycznia 2010 r. świadczenie pielęgnacyjne przysługuje niezależnie od dochodu.

Niezbędne dokumenty:

• orzeczenie o niepełnosprawności
albo o znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka;
• dokumenty potwierdzające stopień
pokrewieństwa (odpisy z akt stanu
cywilnego);
• uwierzytelniona kopia dokumentu
stwierdzającego tożsamość osoby
ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne.

Informator

• dokumenty potwierdzające stan cywilny osoby wymagającej opieki (np.
odpis aktu zgonu współmałżonka,
wyrok rozwodowy)

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje matce

lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu
albo opiekunowi faktycznemu dziecka,
niezależnie od ich dochodów, z tytułu
urodzenia się żywego dziecka w wysokości 1 000 zł na jedno dziecko. Wniosek
o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia
narodzin dziecka, a w przypadku gdy
wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12
miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką
albo przysposobienia nie później niż do
ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Wniosek złożony po terminie organ
właściwy pozostawia bez rozpoznania.
Dodatek przysługuje po przedstawieniu zaświadczenia wystawionego
przez lekarskiego lub zaświadczenia
wystawionego przez położną, potwierdzającego co najmniej jedno badanie
kobiety w okresie ciąży przez lekarza
ginekologa lub położną.
UWAGA: Ilekroć w postępowaniach w
sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych wymagane jest potwierdzenie
następujących okoliczności:
1) uczęszczanie dziecka do szkoły lub
szkoły wyższej,
2) wysokość dochodu rodziny lub członków rodziny uzyskanego przez rodzinę lub członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres
zasiłkowy, w tym dochodów, o których
mowa w ust. 4 pkt 1 i 2,
3) wielkość gospodarstwa rolnego,
4) wysokość opłaty za pobyt członka
rodziny w instytucji zapewniającej
całodobowe utrzymanie,
5) termin i okres, na jaki został udzielony przez pracodawcę urlop wychowawczy oraz okresy zatrudnienia,
6) zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych,
7) niekorzystanie z całodobowej opieki
nad dzieckiem umieszczonym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,
8) brak propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
– osoba ubiegająca się o przyznanie
świadczenia rodzinnego może przedłożyć stosowne zaświadczenie albo
oświadczenie.
Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli
następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za
złożenie fałszywego oświadczenia.”.
Klauzula ta zastępuje pouczenie
organu o odpowiedzialności karnej
za składanie fałszywych zeznań.

Termin składania wniosków
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do
świadczeń rodzinnych na nowy okres
zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1
września.
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W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy
okres zasiłkowy złoży wniosek wraz
z dokumentami do dnia 30 września,
ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje
do dnia 30 listopada.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy
okres zasiłkowy złoży wniosek wraz
z dokumentami w okresie od dnia 1
października do dnia 30 listopada,
ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje
do dnia 31 grudnia.

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 bezskuteczna 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 alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w 2010 r. w przeliczeniu na osobę
w rodzinie nie przekracza kwoty 725
zł miesięcznie.
W przypadku utraty dochodu prawo
do świadczenia z funduszu ustala się

na wniosek osoby uprawnionej lub jej
przedstawiciela ustawowego na podstawie dochodu rodziny pomniejszonego
o utracony dochód. W przypadku uzyskania przez członka rodziny dochodu
po upływie 2008 r. prawo do świadczeń
z funduszu ustala się na podstawie 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 alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba
uprawniona:
1) została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie
albo w rodzinie zastępczej;
2) jest pełnoletnia i posiada własne
dziecko;
3) zawarła związek małżeński.
W przypadku gdy osoba ubiegająca
się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego 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 październik następuje
do dnia 31 października.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres
świadczeniowy 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
październik następuje do dnia 30 listopada.

GDZIE? KIEDY?
Od dnia 1 sierpnia 2011 r. formularze wniosków w sprawie ustalenia
uprawnień do świadczeń rodzinnych
oraz świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego na okres zasiłkowy
2011/2012 wydawane będą w Dziale Świadczeń Rodzinnych MOPS
w Tczewie, przy ul. Armii Krajowej 39:
• w poniedziałki od 715 do 1600
• od wtorku do czwartku w godzinach od 1000 do 1600 oraz
• w piątki od 1000 do 1700
Druki wniosków można pobrać
również ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie, pod adresem www.
mops.tczew.pl
Wnioski o ustalenie prawa do

świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy będzie można składać od
dnia 1 sierpnia 2011 r. w siedzibie
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie, przy ul. Armii
Krajowej 39.
Począwszy od 1 września 2011 r.
wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz do świadczeń
z funduszu alimentacyjnego będzie
można składać w siedzibie Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie, przy ul. Armii Krajowej 39:
• w poniedziałki od 715 do 1600
• od wtorku do czwartku w godzinach od 1000 do 1600 oraz
• w piątki od 1000 do 1700

Dla dobra rodziny
Pomimo światowego kryzysu finansowego w tej kadencji Sejmu niemało zrobiono dla rodziny. Utrzymano wszystkie
świadczenia i ulgi rodzinne. Uchwalono
kilka ważnych ustaw jak np. ustawa
żłobkowa oraz ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
W latach 2007-2011 pomimo światowego kryzysu finansowego, utrzymano
wszystkie świadczenia materialne:
1. Zapewnia się realizację ulg rodzinnych na wszystkie dzieci w podatku
dochodowym od dochodów osobistych
(tzw. PIT)
2. Za rządu PO-PSL corocznie ma miejsce waloryzacja emerytur i rent
3. Wypłacane są wszystkie dotychczasowe ustawowe świadczenia z ustawy o pomocy społecznej
4. W ramach tzw. wyprawki szkolnej
kilkadziesiąt milionów złotych rocznie przeznacza się na zakup podręczników dla dzieci z ubogich rodzin
5. Z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Systemu Stypendialnego wypłaca się ponad 500 mln
zł na rożne stypendia szkolne
6. Dla studentów wprowadzono 51 %
ulgi w przejazdach komunikacji publicznej, głównie na kolej
7. Pomoc materialna i stypendia dla
studentów, które mają zabezpieczone
w budżecie państwa w kwocie ok. 1,5
mld zł
W tej kadencji Sejmu średnio o 2
tygodnie wydłużono urlopy macierzyńskie. Od 2010 r. wprowadzono dodatkowy tzw. urlop tacierzyński (dla ojca)
w wymiarze 1 tygodnia, a od 2012 r.
będą już 2 tygodnie! Z myślą o wspieraniu rodziny uchwalono szereg ważnych
ustaw, jak np.:
1. Ustawa żłobkowa czyli ustawa o opiece nad dziećmi do lat trzech
2. Na mocy ustawy o systemie oświaty i wsparcia finansowego znacznie
upowszechniono wychowanie przedszkolne, także na wsi
3. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
W tej kadencji uchwalono pakiet
7 niezwykle istotnych ustaw zdrowotnych. Z tzw. Planu „B” szpital tczewski
otrzymał z budżetu państwa ponad 10,6
mln zł. Wzrosły też nakłady na publiczną ochronę zdrowia. Obecnie z NFZ
i Ministerstwa Zdrowia wydajemy ponad 63 mld zł.
POSEŁ JAN KULAS
WWW.JANKULAS.PL

WYKAZ ORGANIZACJI, KTÓRE ZŁOŻYŁY OFERTY NA ROK 2011
Przyznane wysokości dotacji dla organizacji pozarządowych RATOWNICTWA I OCHRNONY LUDNOŚCI
RAZEM KWOTA PLANOWANA 15.000 zł, PRZYZNANA 15.000 zł
Lp.

1

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Zakup sprzętu ratowniczego dla
Wodne Ochotnicze
wojewódzkiej
jednostki WOPR w
Pogotowie Ratunkowe Gdańsku i jednostek
terenowych w
ul. Litewska 2
celu
poprawy
efektywności
systemu
80-719 Gdańsk
ratownictwa w regionie
Razem

Informator

Koszt całkowity
zadania przedstawiony w ofercie

Kwota
wnioskowana

Kwota
przyznana

1 833 116,67

15.000,00

15.000,00

1 833 116,67

15.000,00

15.000,00
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„Przygoda z przyrodą 2011”

Urząd Miejski w Tczewie – Wydział Spraw Komunalnych
PRACOWNIA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Dla uczestników
półkolonii
racownia Edukacji Ekologicznej
P
zorganizowała kolejną edycję akcji
„Przygoda z przyrodą” dla uczestni-

ków półkolonii w dniach 27.06-26.08.
Uwzględniając, że rok 2011 jest Międzynarodowym Rokiem Lasów, tematyka zajęć obejmowała promowanie
naturalnych walorów przyrodniczych
Ziemi, zrównoważonego gospodarowania zasobami przyrody oraz tematykę odpadową.
W ramach akcji odbyły się:
• Zajęcia w Pracowni Edukacji
Ekologicznej
Ponad 500 dzieci z 7 szkół odwiedziło pracownię i uczestniczyło w zajęciach edukacyjnych „Mały ekolog dużo
wie” pt. „OCZAMI ZAGROŻONEGO
GATUNKU”. Podczas tych spotkań
uczestnicy mieli m.in. okazję ocenić
zachowanie człowieka wobec zasobów
naszej planety oraz właściwie przygotować się do mądrego korzystania
z miejsc cennych przyrodniczo.
• Warsztaty w szkołach
5 szkół gościło przedstawicielkę
Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych na zajęciach na temat
ochrony płazów jako gatunków zagrożonych. Uczestniczyło w nich ponad
300 dzieci.
• Wyjazdowe zajęcia terenowe do
miejsc cennych przyrodniczo
Wszystkie szkoły, które organizowały półkolonie otrzymały pomoc
finansową w celu zorganizowania wyjazdów dla dzieci do miejsc cennych
przyrodniczo. Były to zarówno wyjazdy rekreacyjne, jak i edukacyjne.
Dzieci były m.in.:
– w Malborku – wycieczka edukacyjna do „Dinoświata”
– w Wirtach – zwiedzanie ogrodu botanicznego i spotkanie z leśnikiem
– w Godziszewie – spotkanie z ptakami drapieżnymi podczas zajęć
edukacyjnych oraz pokazów sokolniczych
– w Szpęgawsku – zajęcia terenowe
w Zielonej Szkole lub też spotkanie
z leśniczym
– w ośrodku rekreacyjnym Nowa
Holandia k/Elbląga.
Tegoroczne zajęcia były kontynuacją
realizowanej w poprzednich latach
tematyki zrównoważonego rozwoju,
poszanowania różnorodności, ochrony środowiska naturalnego i zasobów naszej planety. Dziękujemy za
współpracę kierownikom półkolonii
ze wszystkich szkół podstawowych
w Tczewie.
KOORDYNATOR AKCJI
A NNA PEICHERT
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83-110 Tczew, ul. 30 Stycznia 1, tel./fax (058) 531 76 41
www.pee.tczew.pl
e-mail: pee@um.tczew.pl

Pracownia Edukacji Ekologicznej Urzędu Miejskiego w Tczewie
zaprasza dzieci, młodzież oraz rodziców i nauczycieli
do kontynuacji programów ekologicznych w roku szkolnym 2011/2012
Programy ekologiczne kontynuowane w roku szkolnym 2011/2012:
1. X edycja programu „Moje miasto bez odpadów”
Zbiórka:
• makulatury,
• butelek plastikowych
• puszek aluminiowych.
Pracownia Edukacji Ekologicznej, przypomina koordynatorom selektywnej
zbiórki surowców wtórnych, że nastąpiła zmiana adresu Punkt Skupu Surowców
Wtórnych. Obecnie Punkt Skupu Surowców Wtórnych w Tczewie mieści się przy ul.
Rokickiej 15, nr tel. 58 531 06 57.
Pan Sarnowski zapewnia odbiór zebranej makulatury, butelek plastikowych
oraz puszek aluminiowych na dotychczasowych zasadach. Transport odbywa się w
oparciu o obowiązujący harmonogram i wcześniejsze telefoniczne zgłoszenie szkoły
o zebraniu dużej ilości odpadów.
Ponadto istnieje możliwość oddania surowców osobiście pod wskazany adres.
Informujemy, że również w Tczewie zlokalizowana jest firma PHU LEMAR,
przy ul. Rokickiej 14, która posiada zezwolenie na zbieranie opakowaniowych
surowców wtórnych. Istnieje również możliwość zdawania zebranych odpadów na
konto wskazanej szkoły. Tel. 58 530 11 44.
2. IX edycja programu „Recykling w mojej szkole”
z Zbiórka kartridży i tonerów do drukarek.
Kontakt – Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe „TECHNIKA” sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach, 44-102 Gliwice, ul. Toszecka 2, Telefon główny: (32) 338 38 30.
http://www.kzt.oswiata.org.pl/ zakładka KZT /komputery za tonery/,
lub inny wybrany odbiorca posiadający pozwolenie na prowadzenie działalności.
z Zbiórka baterii.
Kontakt – REBA Organizacja Odzysku S.A., 02-954 Warszawa, ul. Kubickiego
19 lok. 16, Infolinia: 801-363-373, dla telefonów komórkowych (48) 370-22-17,
biuro: 22 550 61 08, e-mail: biuro@reba.pl, fax (22) 550 61 09
3. VIII edycja Konkursu „Zakręcone odkręcone”
z Zbiórka plastikowych zakrętek.
Celem konkursu jest wyrabianie nawyku odkręcania nakrętek z butelek plastikowych i innych opakowań, gdyż zakręconych butelek nie można sprasować i
tym samym zmniejszyć ich objętości.
Odbiór odpadów – Punkt Skupu Surowców Wtórnych, ul. Rokicka 15 lub firmie
PHU LEMAR ul. Rokicka 14.
Uwaga: Prosimy o wcześniejsze telefoniczne potwierdzenie do Punktu Skupu
gotowości oddania zebranych odpadów /nr tel. 58-531-06-57/.
Odbiór zebranych surowców wtórnych odbywać się będzie samochodem podstawionym przez Punkt Skupu Surowców Wtórnych, według poniższego harmonogramu dla wybranych szkół.
L.P.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Szkoła

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

Dzień Godz. Dzień Godz. Dzień Godz.
SP nr 12
3
10 00
3
1000
1
1000
00
00
Gimnazjum nr 3
4
10
4
10
2
1000
00
00
Zespół Szkół Katolickich
10
10
7
10
5
1000
00
00
SP nr 5
10
11
7
11
5
1100
SP nr 10
11
10 00
8
1000
6
1000
SP nr 7
11
1100
8
1100
6
1100

Szkoły i przedszkola nie ujęte w harmonogramie prosimy o telefoniczne zgłaszanie chęci oddania zebranych surowców do Punktu Skupu Surowców Wtórnych pod nr tel. 58 531 06 57.
Pozyskane środki finansowe Punkty Skupu przekażą uczestnikom programu
na realizację zadań proekologicznych.
Dla tych, którzy wykażą się dużą efektywnością w zbiórce surowców wtórnych
Pracownia Edukacji Ekologicznej ufunduje nagrody.
Zakończenie programu nastąpi 15 grudnia 2011 r.

Środowisko
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Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu oraz Europejski Dzień bez Samochodu

Rowerzyści na start: 24 września, kanonka, godz. 9.45
Ministerstwo Środowiska, jak co
roku, zaprosiło władze lokalne
miast do włączenia się do koordynowanej przez Departament
Edukacji Ekologicznej kampanii
Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu, która odbędzie się w dniach 16-22 września
br. Pod patronatem Komisji Europejskiej. Tematem przewodnim
tegorocznej kampanii jest efektywność energetyczna.
Kampania to doskonała okazja dla
władz lokalnych do testowania i wprowadzania innowacyjnych rozwiązań
skutkujących poprawą komunikacji
publicznej, pieszej i rowerowej. To możliwość promocji miasta jako miejsca przyjaznego środowisku naturalnemu oraz
poprawie życia mieszkańców i zwiększenia atrakcyjności miasta.
W ramach kampanii również w naszym mieście odbędzie się szereg działań edukacyjnych związanych z popularyzacją zrównoważonego transportu.
Już po raz piąty mieszkańcy Tczewa
będą mieli okazję wziąć udział w tradycyjnym happeningu rowerowym,
który odbędzie się 24 września 2011 r.
(sobota). Tym razem rowerzyści
będą mogli wspólnie wyruszyć na
przejazd ulicami miasta z kanonki

o godzinie 9:45. Dokładny przebieg
imprezy oraz trasa przejazdu rowerami
będą opublikowane na stronie internetowej www.tczew.pl oraz na plakatach,
które pojawią się na terenie miasta we
wrześniu.
Serdecznie zapraszamy wszystkich:
• użytkowników rowerów, zarówno tych, którzy korzystają z rowerów w codziennych dojazdach do
pracy, jak i tych, którzy korzystają
z tego środka lokomocji wyłącznie
rekreacyjnie

• pieszych i użytkowników komunikacji miejskiej, dla których
rower może stać się alternatywą
• kierowców samochodów, którzy
być może już zauważyli, że zdrowie
i komfort życia mieszkańców miast
zależą w dużej mierze od zmniejszenia liczby samochodów na ulicach.
Europejski Dzień bez Samochodu
ma nam przypomnieć, że do przemieszczania się na krótkich dystansach samochód nie jest właściwym
wyborem.

„Sprzątanie świata – Polska 2011”
„Sprzątanie świata” jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World wywodzącego się z Australii. W ruchu tym uczestniczy
blisko 40 mln wolontariuszy na całym świecie. Do Polski ideę „sprzątania świata”
sprowadziła Mira Stanisławska-Meysztowicz, założycielka oraz prezes Fundacji Nasza Ziemia i Fundacji „Sprzątanie Świata-Polska”.
Od 1994 roku, w każdy trzeci weekend września wraz z milionami wolontariuszy, młodzieżą, dorosłymi,
wyruszamy do lasów, na pobocza dróg,
do parków i na ulice, aby posprzątać.
To nasza wspólna lekcja ekologii.
W różnych miastach „sprzątaniom”
towarzyszy cała gama innych działań:
segregowanie zebranych odpadów, zakładanie zieleńców, sadzenie drzew,
krzewów i kwiatów.
Na terenie Tczewa, jak co roku,
dzieci i młodzież z większości szkół
będą robić porządki w najbliższej okolicy.
Hasłem przewodnim „Sprzątania
Świata-Polska 2011” jest: „Lasy to
życie – chrońmy je”.
W ten sposób Fundacja „Sprzątanie Świata-Polska” i Fundacja Nasza
Ziemia włączają się w obchody Mię-

dzynarodowego Roku Lasów, ogłoszonego przez ONZ. Wiele tegorocznych
działań prowadzonych przez Pracownię Edukacji Ekologicznej dotyczyło
lasu, jako całego skomplikowanego
ekosystemu (a nie tylko drzewostanu), znaczenia lasów oraz problemu
dzikich wysypisk śmieci niszczących
obszary leśne. Zachęcaliśmy wszystkich wybierających się na wakacje, do
zwrócenia szczególnej uwagi na czystość otoczenia, w którym odpoczywają ludzie.
Po pobycie w lesie nie zapomnijcie
zabrać ze sobą pustych opakowań po
jedzeniu, butelek po napojach – nie zostawiajcie ich na szlakach turystycznych, plażach, w miejscach, które
zwiedzacie. Dajcie innym możliwość
odpoczynku na nieskażonym łonie
natury.

Środowisko

Termin tegorocznej akcji: 1617-18 września 2011 roku.
Spotkanie informacyjne dla koordynatorów akcji z poszczególnych
szkół podstawowych oraz gimnazjów odbędzie się dnia 8 września
(czwartek) o godzinie 13:30 w sali
nr 20 w budynku Urzędu Miejskiego w Tczewie (I piętro).
Szkoły ponadgimnazjalne również mogą zadeklarować chęć udziału
w tegorocznym „Sprzątaniu świata”
poprzez kontakt z Pracownią Edukacji Ekologicznej pod numerem telefonu 58 531 76 41. Prosimy jednak
o wcześniejsze zgłaszanie się (przed 8
września) ze względu na konieczność
podziału pomiędzy szkoły poszczególnych terenów oraz przygotowanie
przez Wydział Spraw Komunalnych
UM odpowiedniej ilości worków.
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Poznaj zbiory Sekcji Historii Miasta
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie
MAPY, RYCINY, PIECZĘCIE, MEDALE
o najstarszych zbiorów kartograficznych należą plany miasta z 1904 r.
D
i 1931 r. oraz mapa powiatu tczewskie-

go z 1932 r., która powstała do użytku
szkolnego. Udostępniamy je w wersji
tradycyjnej i online (www.mbp.tczew.pl
archiwalia cyfrowe). Oprócz oryginalnych
zbiorów posiadamy reprodukcje planów
ogólnych samego Tczewa, jak i okolic, katastralnych oraz sytuacyjnych, np. osiedli, zakładów. Pochodzą one z archiwów,
bibliotek i urzędów, datowane są głównie
na XIX i XX wiek, a ich 114 fotokopii zawartych jest w 2 tomach „Studium historyczno-urbanistycznego miasta Tczew”.
We wspomnianym opracowaniu znaleźć
można ponadto reprodukcje rysunków
budowlanych oraz rycin przedstawiających widoki miasta.
Z oryginalnych rycin zgromadzonych
w Sekcji Historii Miasta warto wymienić
tę przedstawiającą budynek obecnego
Centrum Kultury i Sztuki, który powstał
z okazji 650-lecia Miasta Tczewa (oddany do użytku w 1911 r.). Ponadto mamy
rycinę cegielni w Knybawie, produkującej cegły do budowy mostu wiślanego.
W tym miejscu należy wspomnieć
o „młodszych” nabytkach. Czasami otrzymujemy z różnych źródeł prace plastyczne
przedstawiające nasze miasto. Podziękowania należą się ofiarodawcom za tak
piękne wzbogacanie naszych zasobów.

Dzięki temu czytelnicy mogą zobaczyć
prace: Bernarda Theodora Dietrich-Dirschaua, Horsta Rőmera, Mariana Rutkowskiego, Grzegorza Walkowskiego.
Mamy też rysunki uczestników konkursów plastycznych o tematyce regionalnej
organizowanych przez Bibliotekę.
W naszych zbiorach znajdują się
pieczęcie, odznaki i medale. Jedna z najstarszych należy do Towarzystwa Miłośników Miasta Tczewa (lata 1936-1939),
organizacji zajmującej się upiększaniem
miasta, której prezesem był burmistrz
Wiktor Jagalski. Do równie cennych
zbiorów zaliczymy pieczęcie: cmentarz
ewangelicki i opłata administracyjna
miasta. Posiadamy medale okolicznościowe wydane z okazji: 50-lecia Zespołu
Szkół Zawodowych (1976 r.), 725-lecia
Miasta Tczewa (1985 r.), 70-lecia szkolnictwa morskiego (1990 r.), 150 lat kolei
w Tczewie (2002 r.), 150-lecia mostu kolejowo-drogowego przez Wisłę w Tczewie
(2007 r.). Na uwagę zasługuje chociażby
złoty medal przyznany Fabryce Papieru
i Papy M. Droste w Tczewie na wystawie
międzynarodowej Exposition du Progres
Paris w 1927 roku. Prawdziwą perełką
jest emblemat Towarzystwa Ludowego
w Tczewie, organizacji krzewiącej polskość
pod zaborem i w latach późniejszych.
I już na zakończenie parę słów o nietypowym przedmiocie jak na zbiory bi-

Promocja książki

Niepełnosprawni rywalizowali

12 września o godz.
17.00 w Centrum
Kultury i Sztuki
odbędzie się promocja książki
„Parafia Najświętszej Marii
Pa n ny M at k i Kościoła
w Tc z ew ie
i jej proboszcz ks.
Stanisław Cieniewicz”. Publikacja powstała pod redakcją Jana Kulasa, Kazimierza Ickiewicza i Adama Chyły.
Intencją autorów było, aby książka stała
się swoistym hołdem i podziękowaniem
dla wszystkich budowniczych największego kościoła w Diecezji Pelplińskiej. Na
publikację składa się zarys dziejów parafii, informacje biograficzne o jej proboszczu oraz najobszerniejsza część – wspomnienia i refleksje o księdzu Cieniewiczu
zebrane od około 60 osób. Są wśród nich
osoby zaangażowane w lokalną politykę,
dawni działacze opozycyjni, duchowni
i wielu mieszkańców, dla których proboszcz jest wielkim autorytetem.

Kilkanaście drużyn z placówek
opiekuńczych z całego województwa
wzięło udział w drugim już Turnieju
Sportowym „Fair Play”. Zawodnicy
udowodnili, że można rywalizować
doskonale się przy tym bawiąc i zachowując zasady czystej gry.
Organizatorami turnieju było tczewskie
koło PKPS. Turniej odbył się na boisku
Gimnazjum nr 3. Do Tczewa przyjechały
zespoły z Chmielna, Kończewic, Kartuz,
Narków, Damaszki, Starogardu Gd.,
Rudna, Szpęgawska, oczywiście byli też
gospodarze – podopieczni środowiskowych domów samopomocy z Tczewa oraz
Klubu Samopomocy „Przyjazna dłoń”.
Turniej rozpoczął się zapaleniem
znicza, co nie było takie proste z uwagi
na wiatr, ale z zadaniem tym poradził
sobie honorowy patron imprezy, strongman Sebastian Wenta. Gdy tylko zapłonął znicz, ruszyła barwa parada,
do której dołączyli wszyscy uczestnicy
zawodów i goście.
Zawodnicy brali udział w wielu
konkurencjach sprawnościowych, były
to m.in. bieg workach, rzut piłeczką do
celu, przenoszenie piłek lekarskich, bieg
z przeszkodami na czas, przeciąganie

O ks. Cieniewiczu
i jego parafii
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Cegielnia w Knybawie – rycina

blioteczne, który można zobaczyć w Sekcji i z pewnością zainteresuje miłośników
kolejnictwa. Mowa o drzewcu sztandarowym Związku Zawodowego Palaczy
w Tczewie. Kolejarz Jan Buśko ukrywał
go na strychu swego domu w Poznaniu
w czasie wojny i w Polsce Ludowej. Drzewiec został odnaleziony dopiero podczas
remontu domu i w 2006 roku został zakupiony przez Bibliotekę.
MAŁGORZATA KRUK
SEKCJA HISTORII MIASTA
znajduje się w Bibliotece Głównej
przy ul. J. Dąbrowskiego 6.
Godziny otwarcia:
poniedziałki-piątki 11:00-17:00
środy 10:00-15:00
Kontakt:
tel. (58) 531-36-37 wew. 19
mail: shm@mbp.tczew.pl
Serdecznie zapraszamy!

II Turniej Sportowy „Fair Play”

Wokół nas

liny. Organizatorzy przygotowali też wiele atrakcji towarzyszących – konkursy,
loterię fantową. Niespodzianką był występ grupy akrobatycznej składającej się
z młodzieży skupionej w Tczewskim Towarzystwie Kulturalnym BRAMA.
Zdaniem Gabrieli Brządkowskiej, kierownika Środowiskowych Domów Samopomocy w Tczewie, turniej to
wspaniała impreza integrująca środowiska niepełnosprawne, promująca ruch
i aktywność, ale też udowadniająca,
ze osoby niepełnosprawne potrafią tak
samo cieszyć się życiem i bawić jak inni.
Impreza była współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

www.bip.tczew.pl

www. tczew.pl

Kulturalny lipiec

1 i 17 września

wej – zespół PERFECT.
W Tczewie gościł też Grzegorz Turnau. Również
w lipcu odbyła się uroczystość nadania nazwy parkowi przy CKiS – obecnie
jest to Ogród Sztuk.
Na występ grupy PERFECT
fani czekali już od ubiegłego
roku (koncert został wówczas odwołany ze względu
na chorobę wokalisty). Mieliśmy okazję usłyszeć niezapomniane hity oraz utwory Na występ Grzegorza Markowskiego z grupą
z nowej płyty. Nie płacz Ewka, PERFECT fani czekali od roku
Kołysanka dla nieznajomej,
Chcemy być sobą, Raz po Raz rozbrzmie- cielki organizatorów imprezy tj. Tczewwały w całym Parku Miejskim. Publicz- skiego Towarzystwa Kulturalnego
ność bawiła się znakomicie i chętnie włą- „Brama”, Centrum Kultury i Sztuki
oraz Urzędu Miejskiego.
czała się do wspólnego śpiewania.
Fundatorem i wykonawcą tablic jest
Jako support wystąpił zespół „GTC”,
który przedstawił nie tylko ciekawe R. Liebrecht – dyrektor tczewskiego
aranżacje własnych utworów, ale tak- oddziału Gdańskiego Związku Pracoże covery. Podczas imprezy odbyła się dawców.
W dniu imprezy można było obejrzeć
licytacja koszulki z autografem Piotra Gruszki, siatkarza – najlepszego wystawione na sztalugach fotografie,
zawodnika Mistrzostw Europy 2009 oraz rzeźby (TTK „Brama”), prezentację
roku. Akcję zainicjował Jakub Malar- kilkunastu obrazów, interesującą pracę
ski, który chorował na raka kości, na- podczas malowania obrazu „na żywo”
tomiast teraz pragnie pomóc Weronice, (CKiS), stoisko Kociewskiego Kantoru
uczennicy Gimnazjum nr 1 w Tczewie, Edytorskiego (MBP), stoisko wyrobów
chorej na postępujący zanik mięśni. Ko- z WTZ (ul. Wigury) i świetne zabawy
szulkę zlicytowano za 3,5 tys. zł., które z dziećmi i dla dzieci (szkoła j. angielskiego dla dzieci „Helen Doron”).
przeznaczone zostaną na rehabilitację.
Artystycznym uzupełnieniem całoW ostatni dzień lipca tczewska publiczność usłyszała największe przeboje ści był koncert Zbyszka Flisikowskiego
Grzegorza Turnaua. Artysta zaśpiewał i wykonywane przez niego utwory pow wypełnionej po brzegi sali CKiS. Wy- ezji śpiewanej.
W sali CKiS odbył się koncert „Węstęp zbiegł się z urodzinami muzyka,
więc nie obyło się bez gromkiego „Sto drująca Eurydyka” – wspomnienie mulat”. Artyście towarzyszyła Orkiestra zyczne i w słowie niezapomnianej Anny
Kameralna pod dyrekcją Tadeusza German.
Śpiewająca Agnieszka Babicz zapreŻmijewskiego.
Od 24 lipca park za Centrum Kul- zentowała artystyczną postać A. Gertury i Sztuki nosi nazwę „OGRÓD man. Dodając do tego narrację w wyk.
SZTUK”. Tablice z nową nazwą odsło- Beaty Olgi Kowalskiej oraz muzykę
nili wspólnie Mirosław Pobłocki, prezy- w wyk. zespołu „Rama 111” otrzymalident Tczewa, Józef Puczyński, starosta śmy przepiękny spektakl prezentowany
tczewski oraz trzy Anny – przedstawi- w „bramowym” cyklu „Ogrody Sztuk”.

a 17 września wojska sowieckie napadły
na Polskę. W dniach obu tych rocznic
w Tczewie odbędą się uroczystości patriotyczne. Zachęcamy wszystkim mieszkańców do wzięcia w nich udziału.
• 1 września
godz. 15.00 – zbiórka przy tablicy
pamiątkowej, ul. Jana z Kolna
godz. 15.15 – meldunek, hymn narodowy, wciągniecie flagi na maszt
godz. 15.20 – wystąpienia okolicznościowe, modlitwa, Apel Poległych, salwa
honorowa, złożenie kwiatów.
• 17 września
Uroczystości odbędą się przy Pomniku
Ofiar Stalinizmu (park, ul. Sienkiewicza
przy Zespole Szkół Technicznych). Początek o godz. 12.00. W programie m.in.
wystąpienia przedstawicieli samorządu
miasta i powiatu, modlitwa, składanie
wiązanek kwiatów, zapalenie zniczy.

M. LINK

PERFECT, TURNAU I OGRÓD SZTUK Upamiętnimy rocznice
rzesień to dla Polaków miesiąc
16 lipca w amfiteatrze
W
bolesnych rocznic. 72 lata temu –
wystąpiła legenda pol1 września wybuchła II wojna światowa,
skiej muzyki rozrywko-

Z kalendarza imprez

We wrześniu

• 2-4.09 – Międzynarodowy Festiwal
ZDARZENIA im. J. Szajny, miejsce:
Tczew, Gdańsk, organizator: Stow. Integracji Humanistycznej POMOST;
• 9.09 – VIII Festyn Przyjaźni „Tacy
Sami”, miejsce: pl. Hallera, organizator: MOPS, ŚDS
• 10.09 – Zakończenie lata, miejsce:
park CKiS, organizator: CKiS;
• 21.09-23.10 – Malarstwo Joanny Steppun, miejsce i organizator: CWRDW;
• 24.09 – „Żuławy Wkoło” – maraton
rowerowy, organizator: Piegon Sport
• 30.09 – Międzynarodowy Dzień Seniora, organizator: PKPS
Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie zaprasza do zwiedzania wystawy
przygotowanej przez Instytut Pamięci Narodowej „Zagłada polskich elit.
Akcja AB - Katyń”, która będzie czynna do 12 września 2011 r. w Bibliotece
Głównej przy ul. J. Dąbrowskiego 6.

„Radosna Szkoła” – przy SP 10 powstanie nowy plac zabaw
Jeszcze w tym roku uczniowie Szkoły Podstawowej nr 10 otrzymają nowy plac zabaw.
Powstanie on w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”. Plac zabaw o powierzchni ok. 500 m2 przeznaczony będzie dla dzieci w młodszym wieku szkolnym.
– Takie miejsca zabaw przy szkołach
mają pomóc najmłodszym uczniom
przejść z etapu przedszkolnego do
szkolnego w sposób jak najmniej stresujący, dadzą też możliwość połączenia
nauki z zabawą – tłumaczy Mirosław
Pobłocki, prezydent Tczewa. – Szkoła
Podstawowa nr 10 to początek. Jeśli to
rozwiązanie się sprawdzi, nie wykluczamy kolejnych takich inwestycji.
Zgodnie z projektem rządowym,
place zabaw powinny zostać wyposa-

żone w pojedyncze elementy sprzętu rekreacyjnego lub zestawy sprzętu rekreacyjnego, pozwalające na prowadzenie
z dziećmi różnych form zajęć ruchowych,
zróżnicowane ze względu na możliwości
dzieci: różnorodne drabinki, drążki do
ćwiczeń, ścianki wspinaczkowe, pomosty, równoważnie, pochylnie, przelotnie
oraz kolorowe huśtawki.
Szkolny plac zabaw umożliwi dzieciom podejmowanie aktywności fizycznej w sposób pozwalający im rozłado-

wać napięcia
emocjonalne
i f izyczne
w y n i k ają c e
z ograniczenia
spontanicznej
a k t y w no ś c i
w trakcie większości zajęć prowadzonych w klasach.
Koszt budowy placu zabaw przy
SP 10 to 190 tys. zł, ok. połowy tej
kwoty płaci samorząd miasta.
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