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WSZYSCY, KTÓRZY 1 WRZEŚNIA ODWIEDZĄ BULWAR NADWIŚLAŃSKI, będą mogli 
cofnąć się w czasie o 73 lata i na własne oczy zobaczyć wybuch naj-
straszniejszego konß iktu w dziejach ludzkości, którego pierwsze strza-
ły padły w Tczewie. Inscenizacja rozpocznie się o godzinie 12.55, akcja 
rozgrywać się będzie po obu stronach Wisły oraz na rzece. Tegoroczne 
obchody wybuchu II wojny światowej będą w Tczewie szczególne także 
dlatego, że wraz z nami tę ważną rocznicę upamiętni Prezydent RP 
Bronisław Komorowski.

1 WRZEŚNIA

ZNOWU BĘDĄ WALCZYĆ O MOST
● Będą wiaty i stojaki 

dla rowerzystów

● Wyprawka 
 i stypendium szkolne 

� sprawdź, czy twoje 
dziecko może 
otrzymać pomoc

● W Tczewie nie będzie 
 �skoku na działki�

● Olimpijczyk dziękuje 
tczewianom 

 za gratulacje

● Hot-spoty coraz 
popularniejsze

● Radosna Szkoła 
 � nowy plac zabaw 

przy SP 12
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XXIII SESJA
Porządek obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Tczewie

na dzień 30 sierpnia 2012 r. (czwartek) 
o godz. 10.00  w sali konferencyjnej im. F. Fabicha 

w Urzędzie Miejskim w Tczewie

I. CZĘŚĆ PIERWSZA:
1.  Otwarcie sesji i powitanie gości.
2.  Sprawdzenie obecności radnych.
3.  Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji.
4.  Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z 28 czerw-

ca 2012 r. i z 9 sierpnia 2012 r. 
5.  Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za lipiec 

i sierpień 2012 r. 
6.  Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych w okresie od 

28 czerwca do 29 sierpnia 2012 r.

II . CZĘŚĆ DRUGA:
7.  Informacja z wykonania budżetu miasta Tczewa za I półrocze 

2012 r.
8.  Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji 

kultury za I półrocze 2012 r. 
9.  Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 

za I półrocze 2012 r. 
10. Informacja z działalności Młodzieżowej Rady Miasta w roku 

szkolnym 2011/2012.
11. Informacja z realizacji interpelacji radnych za I półrocze 2012 r.
12. Informacja o funkcjonowaniu żłobków na terenie Tczewa.
13. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 13.1  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości sta-

wek opłaty targowej w mieście Tczewie,
 13.2  wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający 

się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

 13.3  wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym 
umowy dzierżawy nieruchomości, gruntowej stanowiącej wła-
sność Gminy Miejskiej Tczew położonej przy ul. Franciszka Żwir-
ki (pow. 67,70 m2),

 13.4  wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym 
umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej wła-
sność Gminy Miejskiej Tczew położonej przy ul. Franciszka Żwir-
ki (pow. 29,80 m2),

 13.5  wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nierucho-
mości niezabudowanej położonej w Tczewie przy ul. Głowackiego 
na rzecz Kościoła Zielonoświątkowego Zbór Tczew z udzieleniem 
bonifikaty od ustalonej ceny.

14. Zgłaszanie interpelacji i zapytań oraz wniosków.
15. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia.

Porządek sporządzono 9 sierpnia 2012 r.
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Aktualności

2 lipca 2012 r. w Tczewie zameldowanych było 59 445 osób, w tym 
58 226 na pobyt stały i 1179 na pobyt czasowy. Od początku 
czerwca 2012 r. ubyło 53 mieszkańców miasta.

1 sierpnia 2012 r. w Tczewie zameldowanych było 59 465 osób, w tym 
58 260 na pobyt stały i 1205 na pobyt czasowy. Od początku lipca 
2012 r. przybyło 20 mieszkańców miasta.

ILU NAS JEST?

KTO JEST KIM W RADZIE MIEJSKIEJ
BRYGIDA GENCA

M
. M

Y
K

O
W

S
K

A

Ma 63 lata. Radną Rady Miejskiej jest od 
2006 r. W kadencji 2006-2010 pełniła funk-

cję przewodniczącej Komisji Finansowo-Budże-
towej. W wyborach 2010 r. mieszkańcy osiedli 
Czyżykowo, Górki i Kolejarz wybrali ją ponow-
nie na obecną 4-letnią kadencję. Teraz pracuje 
w Komisji Rewizyjnej, Komisji Polityki Gospo-
darczej, Komisji Edukacji, Kultury i Kultury 
Fizycznej, Komisji Finansowo-Budżetowej. Kan-
dydowała z listy Platformy Obywatelskiej RP.

W roku 1972 ukończyła wyższe studia magisterskie na Wydziale Eko-
nomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego i w tym samym roku rozpo-
częła się jej kariera zawodowa. Przez 32 lata pracy zdobywała doświadcze-
nie z zakresu ekonomii, finansów i spraw pracowniczych, początkowo 
w Wielozakładowym Przedsiębiorstwie PGR, Spółdzielni Kółek Rolni-
czych, Gminnej Spółdzielni. Od 1986 r. pracowała w Szkole Podstawowej 
nr 10 na stanowisku zastępcy dyrektora ds. ekonomicznych, a po likwida-
cji tego etatu jako kierownik administracyjno-gospodarczy.

Ze względu na trudności kadrowe w oświacie, w tym samym roku 
zdobyła kwaliÞ kacje pedagogiczne i w latach 1986-2001 pracowała 
w SP 10 również jako nauczyciel w niepełnym wymiarze godzin. 
W 2005 r. przeszła na emeryturę i wtedy � dysponując wolnym cza-
sem, wiedzą, doświadczeniem i dobrym zdrowiem, postanowiła ubie-
gać się o mandat radnej.

W pracy samorządowej zawsze pamięta, jakie obowiązki i zadania 
ustawa nakłada na radnego i Radę � w szczególności kontrolować dzia-
łalność prezydenta i gminnych jednostek organizacyjnych oraz zaspaka-
jać wszystkie zbiorowe potrzeby mieszkańców. Radna poważnie traktuje 
i stara się sumiennie wyjaśniać i pomagać w rozwiązaniu wszystkich, 
nawet najmniejszych spraw, z jakimi mieszkańcy się do niej zwracają.

Jest mężatką, mąż jest inżynierem rolnikiem, od dwóch lat na eme-
ryturze. Mają troje dzieci i dwóch wnuków.

Prywatnie, Brygida Genca chętnie uczestniczy w wyjazdach i wy-
cieczkach w celu poznawania ciekawych miejsc, zabytków i krajobrazu 
w kraju i za granicą. Dużo czyta, chętnie ogląda filmy. Lubi spotykać się 
z przyjaciółmi i rodziną.
 Dyżur radnej: ostatni wtorek miesiąca od 15.00 do 16.00 

w Biurze Rady Miejskiej.
 Adres mailowy: brygida1949@tlen.pl

W Tczewie powstanie drugi już plac zabaw w ramach rządo-
wego programu Radosna Szkoła. Pierwszy zbudowany został 
przy Szkole Podstawowej nr 10, teraz nowym miejscem do za-
bawy cieszyć się będą najmłodsi uczniowie SP 12. Zadanie sfi-
nansują po połowie: samorząd miasta Tczewa i Ministerstwo 
Edukacji Narodowej. 
Powierzchnia szkolnego placu zabaw to około 500 m2. Nawierzchnia, na 
której zostanie zainstalowany sprzęt rekreacyjny powinna wynosić mi-
nimum 240 m2, około 50 m2 powinno być pokryte nawierzchnią synte-
tyczną, a około 210 m2 � naturalną zielenią.

Wyposażenie placu zabaw powinno być tak dobrane , aby mogło słu-
żyć dzieciom o różnym stopniu sprawności Þ zycznej i intelektualnej. 
Przewiduje się umieszczenie na placu zabaw pojedynczych elementów 
sprzętu rekreacyjnego, pozwalającego na prowadzenie z dziećmi róż-
nych form zajęć ruchowych (w szczególności pokonywanie przeszkód, 
wspinanie, przeskoki, zwisy). 

Założeniem programu jest ułatwienie najmłodszym uczniom 
przejścia z etapu przedszkolnego do szkolnego w sposób jak najmniej 
stresujący.

Zakończenie inwestycji planowane jest na 31 października 2012 r.
M.M.

RADOSNA SZKOŁA W SP 12
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Prezydent Tczewa serdecznie 
zaprasza wszystkich miesz-
kańców na uroczyste obcho-
dy 73. rocznicy wybuchu 
II wojny światowej. W tym 
roku będą to obchody szcze-
gólne. Uczestniczyć w nich 
będzie prezydent RP Broni-
sław Komorowski. Tego dnia 
czeka nas też inscenizacja 
przypominająca pierwsze go-
dziny wojny w Tczewie, a wie-
czorem koncert Katy Carr, 
brytyjskiej piosenkarki, któ-
rej ostatnia płyta zainspiro-
wana została brawurową 
ucieczką z obozu koncentra-
cyjnego w Auschwitz urodzo-
nego w Tczewie Kazimierza 
Piechowskiego.

OÞ cjalne uroczystości roz-
poczną się w samo południe przy 
obelisku na Bulwarze nad Wisłą 
(ul. Jana z Kolna). Poprzedzi je 
krótki rys historyczny na temat 
wydarzeń, które rozegrały się 
w Tczewie 1 września 1939 r.
W programie uroczystości m.in. 
oddanie honorów sztandarowi 
Kompanii Honorowej Wojska 
Polskiego przez prezydenta RP, 
przegląd pododdziałów, przywi-
tanie z żołnierzami, hymn pań-
stwowy, wystąpienie prezydenta 
Tczewa Mirosława Pobłoc-
kiego, przemówienie prezyden-
ta RP Bronisława Komorow-
skiego, modlitwy ekumeniczne, 
uroczysty Apel Pamięci, salwa 

"  REMONT UL. SPÓŁDZIELCZEJ 
 ZAKOŃCZONY

Drugi etap remontu 
ul. Spółdzielczej na Os. 
Staszica został zakończony 
w połowie sierpnia. Prace 
realizowane były na odcinku 
od skrzyżowania z ul. Pionie-
rów do skrzyżowania 
z ul. Robotniczą. Remont 
obejmował wykonanie nowej 
jezdni, krawężników, chodni-
ków, oświetlenia ulicznego, 
wykonanie sieci wodociągowej 
i kanalizacji sanitarnej oraz 
deszczowej, sieci gazowej 
i telekomunikacyjnej. Koszt 
zadania to ponad 1,4 mln zł.
Jeszcze w sierpniu ma się 
zakończyć również remont 
ul. Obrońców Tczewa.

"  ROCZNICA POROZUMIEŃ 
 SIERPNIOWYCH 

ParaÞ a Najśw. Marii Panny 
Matki Kościoła oraz Stowarzy-
szenie �Zawsze Solidarni� 
zapraszają 31 sierpnia o godz. 
18.30 na mszę św. za Ojczyznę 
� w rocznicę podpisania 
porozumień sierpniowych. 
Po mszy � spotkanie pod 
pomnikiem Jana Pawła II.

" KONCERT CHARYTATYWNY

Koncert Charytatywny 
�Amigos para siempre� 
odbędzie się 22 września 
w godz. 16.00-21.00 w sali 
widowiskowej Centrum 
Kultury i Sztuki. Impreza 
organizowana jest na rzecz 
Sławomira Paczkowskiego, 
który wcześniej pomagał 
dzieciom i młodzieży chorym 
na nowotwór m.in. z Tczewa. 
Teraz sam potrzebuje pomocy.
Podczas koncertu usłyszmy 
znane utwory wykonawców, 
takich jak: Celine Dion, 
Whitney Houston, Andrea 
Bocelli, Frank Sinatra czy 
Josh Groban. Na gości czekać 
będą również hity Þ lmowe, 
musicalowe w wykonaniu 
znakomitego saksofonisty 
Adama Wojtasika. 
Organizatorem imprezy jest 
Wizja � Agencja Artystyczno-
Teatralna Gdańsk. 
Wstęp wolny.

1 września � 73. rocznica wybuchu II wojny światowej
Wizyta prezydenta RP, inscenizacja 
historyczna i koncert Katy Carr

honorowa i złożenie wieńców 
przy obelisku.

Po zakończeniu części oÞ cjal-
nej, prezydent Tczewa, Fabryka 
Sztuk i Samodzielna Grupa Od-
tworzeniowa SGO Pomorze ser-
decznie zapraszają na insceni-
zację wybuchu II wojny 
światowej. Inscenizacja roz-
pocznie się o godzinie 12.55, 
a rozgrywać się będzie po obu 
stronach rzeki.

� Inscenizacja rozpocznie się 
nalotem na mosty. Od strony Lise-
wa zbudowane będą makiety za-
budowań, które w czasie owego 
�nalotu� zostaną wysadzone i spa-
lone � tłumaczy Radosław Wiec-
ki z Fabryki Sztuk. � Następnie 
od strony Lisewa rozpocznie się 
niemiecki atak na most, po któ-

rym żołnierze polscy wycofają się z 
mostu. Wówczas natąpi kulmina-
cyjny moment inscenizacji � �wy-
sadzenie� mostu tczewskiego 
przez polskich obrońców. Potem 
walki przeniosą się na teren bul-
waru, pojawią się ułani oraz ucie-
kający cywile. Po desperackiej 
i nieudanej próbie odparcia wojsk 
niemieckich nastąpi odwrót wojsk 
polskich.

W inscenizacji użyte zostaną 
pojazdy historyczne (wozy opan-
cerzone polskie i niemieckie, mo-
tocykle). Prawdopodobnie będą 
także wybuchy podwodne na 
Wiśle imitujące bombardowanie. 
Inscenizacja potrwa około 20 mi-
nut, wstęp na nią oczywiście 
bezpłatny.

M.M.

Inscenizacja historyczna będzie jednym z elementów 
obchodów rocznicy wybuchu wojny (zdjęcie z 2011 r.)

Koncert odbędzie się 1 wrze-
śnia o godz. 19.00 w Cen-

trum Kultury i Sztuki w Tcze-
wie. Wydarzenie muzyczne 
odbywa się z inicjatywy dwóch 
lokalnych organizacji społecz-
nych angażujących się w przed-
sięwzięcia związane z histo-
rycznym i architektonicznym 
wymiarem przestrzeni miej-
skiej: �Dawny Tczew� i �Zieleń 
dla Tczewian� we współpracy 
z Urzędem Miejskim w Tcze-
wie. Koncert w Tczewie promu-
je najnowszy, w dużej części 
polskojęzyczny album pt. 
�Paszport�, którego premiery 
spodziewamy się na przełomie 

września i października. Artyst-
ka zaprezentuje również utwory 
ze swoich wcześniejszych wy-
dawnictw. 

Płyta �Paszport� jest symbo-
licznym powrotem Katy Carr, 
mieszkającej od dzieciństwa 
w Wielkiej Brytanii, do polskich 
korzeni. Wielką inspiracją dla 
piosenkarki jest historia brawu-
rowej ucieczki z obozu koncentra-
cyjnego w Auschwitz urodzonego 
w Tczewie Kazimierza Piechow-
skiego. Występ przed tczewską 
publicznością jest swoistym hoł-
dem Katy Carr składanym Pie-
chowskiemu w jego rodzinnym 
mieście i symbolicznie wszyst-

kim bohaterom walczącym 
o polską niepodległość. 

Katy Carr jest znana w Pol-
sce przede wszystkim dzięki 
piosence i teledyskowi �Kazik 
and The Kommander�s Car� na-
wiązującej do ucieczki Piechow-
skiego z Auschwitz. Podczas 
koncertu nie zabraknie również 
samego Kazimierza Piechow-
skiego. W dniu koncertu będzie 
można obejrzeć oryginalny sa-
mochód marki Steyr 220 z 1936 
roku, taki sam, jakim Piechow-
ski wydostał się z obozu.

Głównym sponsorem wyda-
rzenia jest Þ rma Balex Metal 
sp. z o.o.

Koncert Katy Carr � w hołdzie Kazimierzowi Piechowskiemu 
i wszystkim walczącym o niepodległość
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� Każde zakończenie nowej in-
westycji jest powodem do rado-
ści, to zadanie było jednak spe-
cyÞ czne � powiedział Mirosław 
Pobłocki, prezydent Tczewa 
podczas otwarcia ulicy. � To do-
bry przykład współpracy mię-
dzy miastem i przedsiębiorca-
mi. Bardzo im za to dziękuję. 
Przedsiębiorcy pokazali, że nie 
tylko oczekują czegoś od miasta, 
ale czują się jego gospodarzami. 
Korzyść jest obopólna � lepszy 
dojazd do Þ rmy, sklepu oznacza 
więcej klientów, a to z kolei mo-
tywuje do zwiększenia zatrud-
nienia.

Jagiellońska �bis� wyremontowana 

Lepszy dojazd dla przedsiębiorców i klientów
25 lipca otwarta została ul. 
Jagiellońska �bis� (równo-
legła do ul. Jagiellońskiej). 
Do powstania ulicy obsłu-
gującej głównie Þ rmy (i ich 
klientów) znajdujące się na 
terenie tzw. fabryki domów, 
przyczynili się działający 
tam przedsiębiorcy. Oni 
partycypowali w kosztach 
projektu, a remont sÞ nan-
sowało miasto.

Prezydent podziękował rów-
nież radnym, którzy zaangażo-
wali się w tę inwestycję, przede 
wszystkim Zenonowi Żyndzie, a 
także projektantom i wykonaw-
com ulicy.

Inwestycja kosztowała ponad 
600 tys. zł. Remont przebiegał 
zgodnie z harmonogramem, roz-
począł się 23 kwietnia br., a za-
kończenie robót nastąpiło 17 lipca 

(zgłoszenie do odbioru). Realiza-
torem inwestycji było Przedsię-
biorstwo Budownictwa Drogowe-
go w Starogardzie Gd.

W wyniku inwestycji po-
wstała jezdnia o długości 320 m 
(szer. 6 m), chodniki oraz zatocz-
ki parkingowe. Teren uporząd-
kowano, posiano trawę.

M.M.

Remont ul. Jagiellońskiej �bis� to przykład współpracy 
samorządu miasta i przedsiębiorców

Wprowadzone zmiany to od-
powiedź na głosy środo-

wisk młodzieżowych, które są 
zdania, że należy zmodyÞ kować 
przepisy dotyczące funkcjono-
wania Młodzieżowej Rady.

Najważniejsze zmiany w sta-
tucie MRM:
�  MRM będzie liczyło 23 człon-

ków, tj. 18 ze szkół i 5 z orga-
nizacji pozarządowych (było 
28 radnych)

�  kadencja Rady trwa 3 lata. 
Kadencja liczona w okresach 
trzyletnich rozpoczyna się od 
roku szkolnego 2012/2013 
(było 2 lata)

�  członkiem Rady może być 
każdy, kto ukończył 13 lat, 
a nie ukończył 21 lat (w roku 
kalendarzowym, w którym 
odbywają się wybory), jest 
mieszkańcem miasta Tczewa 

Do MRM dołączą organizacje pozarządowe

1 wiata na 10 boksów zlokalizo-
wana będzie na terenie węzła 
transportowego przy dworcu 
PKP, wiaty na 5 boksów znajdą 
się na parkingu przy Urzędzie 
Miejskim oraz na parkingu przy 
Domu Organizacji Pozarządo-
wych na pl. Św. Grzegorza.

Boksy będą oddzielone, 
w każdym z nich znajdować się 
będzie stojak (w kształcie 
odwróconej litery U) na 2 rowery.

80 stojaków rowerowych 
rozmieszczonych zostanie 
w różnych miejscach na terenie 
Tczewa. Stojaki muszą być na 
stale przytwierdzone do podłoża 
oraz wykonane w odpowiednim 
zestawieniu kolorów � czerwony 
(23 szt.), biały (14 szt.), żółty 
(13 szt.), niebieski, zielony, 
pomarańczowy (po 10 szt.).

Do każdego stojaka będzie 
można przypiąć 2 rowery. 

Stojaki rozmieszczone 
zostaną w następujących 
punktach:
�  po 10 stojaków stanie przy 

każdym z gimnazjów 
(nr 1, 2, 3 i �katolik�)

�  3 � parking przed Domem 
Przedsiębiorcy

�  6 � na pl. Hallera
�  3 � przy CKiS
�  6 � Bulwar Nadwiślański
�  18 � węzeł transportowy
�  4 � przy Urzędzie Miejskim

Zadanie realizowane jest 
w ramach projektu Central 
MeetBike, współfinansowanego 
ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalne-
go w ramach Programu 
dla Europy Środkowej.

M.M.

Wiaty i stojaki 
dla rowerzystów
Tczewscy rowerzyści 
otrzymają nowe wiaty 
i stojaki rowerowe. Już 
w październiku wiaty staną 
przy �węźle transporto-
wym�, przy Domu Organi-
zacji Pozarządowych 
(pl. Św. Grzegorza) oraz 
Urzędzie Miejskim, a stojaki 
w 10 różnych punktach 
miasta, w tym przy szko-
łach gimnazjalnych.

Rada Miejska w Tczewie podczas czerwcowej sesji zmieniła uchwałę w spr. powołania Młodzie-
żowej Rady Miasta. Zmiany dotyczą przede wszystkim liczby członków Rady, okresu trwania 
jej kadencji. W skład gremium, oprócz przedstawicieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych, wejdzie 5 członków organizacji pozarządowych. 

i uczęszcza do stacjonarnej 
szkoły gimnazjalnej lub po-
nadgimnazjalanej (poprzed-
nio członkami MRM nie mo-
gli być uczniowie szkół spoza 
Tczewa)

�  na kandydatów z organizacji 
pozarządowych mogą głoso-
wać uczniowie szkół gimna-
zjalnych i ponadgimnazjanych, 
mieszkańcy miasta Tczewa 
(tak jak wyżej � nie tylko 
uczniowie tczewskich szkół)
Kandydatów na członków 

Rady z ramienia organizacji po-
zarządowych zgłasza do Wydzia-
łu Edukacji Urzędu Miejskiego 
dana organizacja. 

Wykaz okręgów wyborczych 
w wyborach do Młodzieżo-
wej Rady Miasta Tczewa:

1. Gimnazjum Nr 1 � 1 radny

2. Gimnazjum Nr 2 � 1 radny
3. Gimnazjum Nr 3 � 1 radny
4.  Gimnazjum Katolickie 

� 1 radny
5.  I Liceum Ogólnokształcące 
 � 2 radnych
6. II Liceum Ogólnokształcące 
 � 2 radnych
7.  Liceum Katolickie � 1 radny
8.  Zespół Szkół Ekonomicznych 

� 2 radnych
9. Zespół Szkół Technicznych 
� 2 radnych
10. Zespół Szkół Rzemieślniczych 

i Kupieckich � 2 radnych
11. Zespół Szkół Budowlanych 
 i Odzieżowych � 2 radnych
13. Specjalny Ośrodek Szkolno-
 -Wychowawczy � 1 radny
14. Organizacje pozarządowe 
 � 5 radnych

M.M.
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Społeczeństwo

Bartosz Piasecki zdobył srebr-
ny medal przegrywając w Þ na-
le z Rubénem Limardo. Repre-
zentował Norwegię startując 
jako zawodnik Bygdø Fekte-
klubb z Oslo.

Bartek wyjechał z Tczewa ra-
zem z rodzicami gdy miał 2 lata. 
Od tego czasu mieszka w Norwe-
gii, ale przynajmniej raz w roku 

Coraz popularniejsze stają 
się w Tczewie hot-spoty czyli 
punkty umożliwiające połą-
czenie z bezpłatnym bezprze-
wodowym internetem. Śred-
nio 1500 osób miesięcznie 
korzysta z 15 hot-spotów na 
terenie miasta. 
Sieć działa od roku, można z niej 
korzystać przez całą dobę. Hot spo-
ty są oznaczone specjalnymi tablicz-
kami z napisem Tczew Wi-Fi. Każ-
dy punkt ma zasięg 300-400 m, 
w zależności od lokalnych warun-
ków oraz typu używanego urzą-
dzenia. Maksymalna prędkość to 
256 kb/s, a połączenie trwa 30 mi-
nut. Kolejną sesje można przedłu-
żyć po ponownym zalogowaniu.
Jak korzystać z hot-spotów
Z bezprzewodowego internetu moż-
na korzystać za pomocą telefonu 
komórkowego, laptopa, palmtopa 
czy notebooka. Wystarczy w urzą-
dzeniu odnaleźć dostępne sieci bez-
przewodowe i wybrać połączenie 
z siecią o nazwie FreeUMTczew. Po 
wpisaniu w przeglądarce dowolne-
go adresu, system automatycznie 
kieruje na stronę logowania do 
miejskiej sieci Wi-Fi. Wówczas nale-
ży zatwierdzić regulamin (regula-
min jest też dostępny pod adresem: 
www.hotspot.tczew.pl)

Użytkownicy najczęściej korzy-
stają z hot-spotów na pl. Hallera, 
przy rowerodromie na Os. Bajko-
wym, przy Urzędzie Miejskim, 
w Parku Kopernika, na przystani 
nad Wisłą. Ponadto punkty takie 
znajdują się w następujących miej-
scach: Bulwar Nadwiślański, niec-
ka Czyżykowo, niecka � Os. Wito-
sa, targowisko Manhattan, niecka 
� ul. Jedności Narodu, dworzec 
PKP, Os. Staszica (SP 7), Park Ko-
pernika, Wieża Ciśnień, amfiteatr, 
Park Miejski (stawek).
Infomaty 
Dwa punkty z dostępem do sieci 
internet z powodzeniem działają 
na płycie głównej zintegrowane-
go węzła transportowego. Korzy-
stają z nich pasażerowie oczeku-
jący na przyjazd autobusu lub 
nawet pociągu. Dodatkowo punk-
ty te umożliwiają wysłanie wia-
domości e-mail oraz wykonanie 
zdjęcia z kamery, w którą wypo-
sażony jest punkt. Zdjęcia można 
dołączyć do wiadomości e-mail.

Cały czas działają także 4 info-
maty w Urzędzie Miejskim (w bu-
dynku głównym UM, w tzw. pawi-
lonie, w Urzędzie Stanu Cywilnego 
oraz w Domu Przedsiębiorcy). Są 
dostępne dla wszystkich mieszkań-
ców w godzinach pracy urzędu.

POPULARNE 
HOT-SPOTY

Olimpijczyk Bartosz Piasecki dziękuje 
tczewianom za gratulacje

22 września już po raz szósty 
rowerzyści przejadą ulicami 
Tczewa świętując w ten spo-
sób Europejski Dzień bez Sa-
mochodu. Serdecznie zapra-
szamy wszystkich, którzy 
jeżdżą na rowerze codziennie 
albo tylko od święta, małych 
i dużych, starszych i młodszych. 
To impreza dla każdego.

Co roku w przejeździe bierze udział 
kilkuset mieszkańców Tczewa. 
Wielu jedzie z całymi rodzinami. 
Mamy nadzieję, że tym razem bę-
dzie nas jeszcze więcej.

Podobnie jak w ubiegłym 
roku, startujemy z kanonki ale 
Þ niszujemy na Czyżykowie. 
Zbiórka uczestników o godz. 11.45. 
Trasa powiedzie następującymi 
ulicami: ul. Warsztatowa, ul. 
Wojska Polskiego, pl. J. Piłsud-
skiego, ul. Obrońców Westerplat-
te, ul. 1 Maja, Wiadukt 800-lecia 
Tczewa, ul. Gdańska, aleja Soli-
darności, ul. Armii Krajowej, ul. 
Jagiellońska, ul. Wojska Polskie-
go, ul. 30 Stycznia, ul. Bałdowska, 

22 września � Europejski Dzień bez Samochodu 

ROWERZYŚCI NA START

ul. Nowowiejska, ul. Konarskiego 
� zakończenie na terenie �niecki� 
Czyżykowo.

Tczew co roku zgłasza swój udział 
w kampanii Europejski Tydzień 
Zrównoważonego Transportu 
oraz Europejski Dzień bez Samo-
chodu. Akcja organizowana jest 
pod auspicjami Komisji Europej-
skiej. Jej celem jest promocja 

zrównoważonego transportu oraz 
zwiększenie świadomości społe-
czeństwa w zakresie ograniczenia 
korzystania z samochodów na rzecz 
przyjaznych dla środowiska form 
transportu. Tegoroczna kampa-
nia w całej Polsce przeprowadza-
na jest pod hasłem �Zostań eko-
jeźdźcem! Oszczędź na paliwie 
1000 zł rocznie!�.

 M.M.            

�Władzom i mieszkańcom 
miasta Tczewa serdecznie 
dziękuję za gratulacje. 
Tczew jest dla mnie miastem 
szczególnym, ponieważ tu-
taj się urodziłem i tutaj sta-
wiałem moje pierwsze kro-
ki� � takiego maila przesłał 
do nas Bartosz Piasecki, po-
chodzący z Tczewa zdobyw-
ca srebrnego medalu w szer-
mierce podczas tegorocznej 
olimpiady w Londynie.

stara się przyjechać do Tczewa. 
Tutaj na wnuka czeka dumna 
babcia � Helena Kolaska.

Olimpijczyk ma 26 lat, pracuje 
w Norwegii jako nauczyciel. Koń-

czy też studia informatyczne, cze-
ka go jeszcze napisanie pracy 
magisterskiej.

M.M.
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O udzielenie absolutorium 
wnioskowała Komisja Rewi-

zyjna biorąc pod uwagę wszystkie 
elementy oceny wykonania bu-
dżetu, trudności obiektywne oraz 
osiągnięty wynik oraz opinie ko-
misji stałych Rady Miejskiej.

� Jestem z tego budżetu bar-
dzo zadowolony. Zrobiliśmy 
wszystko co można było, aby wy-
konać budżet jak najlepiej � powie-
dział prezydent Mirosław Po-
błocki przed głosowaniem.

Budżet miasta Tczewa na 2011 
rok uchwalony został przez Radę 
Miejską 13 stycznia 2011 roku 
(uchwała nr IV/22/2011) 
�  po stronie dochodów w wyso-

kości 159 767 427 zł
�  po stronie wydatków w wyso-

kości 181 664 427 zł 
W ciągu roku uchwalono sześć 

korekt budżetu. Ostatecznie reali-
zacja dochodów za 2011 rok za-
mknęła się kwotą 160 286 261 zł. 
Wydatki wyniosły 180 142 380 zł. 
Dochody budżetu miasta zrealizo-
wane zostały w 96 proc., zaś wy-
datki w 93,5 proc. 

Na inwestycje przeznaczono 
nieco ponad 42 mln zł. Budżet mia-
sta za 2011 rok zamknął się deficy-
tem w kwocie 19 856 119 zł.

� Realizacja wydatków budże-
towych przebiegała prawidłowo 
� tłumaczył Kazimierz Ickie-
wicz, przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej. � Wszystkie wydatki 

Radni udzielili absolutorium prezydentowi Tczewa

Radni jednogłośnie udzielili prezydentowi Tczewa absolutorium za ubiegły rok. Jak uznał pre-
zydent, jest to sukces całego samorządu. To budżet w całości skonstruowany i wykonywany 
przez samorząd tej kadencji i to on ponosi za niego pełną odpowiedzialność.

budżetu miasta realizowane były 
zgodnie z uchwałami Rady Miej-
skiej. Prawidłowość oraz celowość 
wydatków analizowane były 
przez komisje merytoryczne. Ko-
misja Rewizyjna nie stwierdziła 
zaciągniętych zobowiązań przez 
prezydenta bez kontrasygnaty 
skarbnika miasta. 

Komisja Rewizyjna Rady Miej-
skiej w Tczewie stwierdziła, że:
�  środki z dochodów własnych 

i subwencji wydatkowano pra-
widłowo

�  udzielone dotacje zostały rozli-
czone prawidłowo i wykorzysta-
ne zgodnie z przeznaczeniem 

�  nie przekroczono wydatków 
budżetowych

�  wszystkie płatności gminne 
przekazywano terminowo 

�  protokoły z przeprowadzo-
nych kontroli przedstawiane 
były na sesjach Rady Miej-
skiej, a radni nie wnosili 
uwag do zgłaszanych wnio-
sków przez zespoły kontrolne 
Komisji Rewizyjnej

� zalecenia wynikające z prze-
prowadzonych kontroli ze-
wnętrznych wykonane zosta-
ły terminowo

�  informacja o stanie mienia ko-
munalnego za okres od 1 stycz-
nia 2011 roku do 31 grudnia 
2011 roku spełnia wymogi okre-
ślone w art. 267 ust. 1 pkt 3 usta-
wy o finansach publicznych

�  stan zaległości podatkowych 
i innych należności miasta na 
koniec roku 2011 wyniósł 
7.632.753,84 zł. 

�  kwota zadłużenia miasta na 
31 grudnia 2011 roku wyniosła 
75 mln zł i obejmuje zobowiąza-
nia z tytułu wyemitowanych 
obligacji komunalnych, których 
ostatni wykup nastąpi w 2024 
roku. Wielkość zadłużenia 
miasta na koniec 2011 roku 
w stosunku do zrealizowanych 
dochodów wynosi 46,79% i sta-
nowi bezpieczny poziom zadłu-
żenia (przy dopuszczalnym 
wskaźniku 60 %) 

�  pozytywna jest opinia Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej 
w Gdańsku z dnia 23 kwiet-
nia 2012 roku dotycząca spra-
wozdania z wykonania budże-
tu miasta za 2011 rok.
Radni jednomyślnie zagłoso-

wali za udzieleniem absolutorium 
prezydentowi.

� Dziękuję za ten wynik głoso-
wania. To był nasz wspólny bu-
dżet, wspólne decyzje. To, ze udało 
się go tak dobrze zrealizować jest 
zasługą nas wszystkich, całej rady 
i wszystkich moich współpracow-
ników. Szczególnie serdecznie 
dziękuję pani skarbnik Helenie 
Kullas � powiedział prezydent po 
uchwaleniu absolutorium.

M.M.

Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę absolutoryjną

Urząd Miejski w Tcze-
wie zdobył nagrodę: 
Najwyższa Jakość QI 
2012 w kategorii: QI 
Order � System za-
rządzania Jakością.

Konkurs pod nazwą Najwyż-
sza Jakość 2012 Quality Inter-
national organizowany jest przez 
redakcję Forum Biznesu 
Dziennika Gazety Prawnej, 
pod patronatem Ministerstwa 
Rozwoju Regionalnego, Klubu Pol-
skie Forum ISO 9000 i Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczo-
ści. Najwyższa Jakość QI, to projekt 
którego celem jest promowanie 
w firmach i instytucjach skutecz-
nych metod zarządzania jakością. 

We wniosku przesłanym do 
organizatorów konkursu uwzględ-
nione zostały m.in.:
�  system zarządzania jakością 

(system zarządzania jakością 
ISO funkcjonuje w Urzędzie 
Miejskim w Tczewie od wrze-
śnia 2002 roku. CertyÞ kat 
wydawany jest na okres 3 
lat). W tym czasie Þ rma cer-
tyÞ kacyjna prowadzi nadzór 
i dokonuje okresowych ocen, 
sprawdzając czy organizacja 
w dalszym ciągu spełnia wy-
magania postawione przy 
certyÞ kacji. Po 3 latach prze-
prowadzony jest audit ponow-
nej certyÞ kacji. 

�  szkolenia dla pracowników 
(w latach 2011/2012 w różne-
go rodzaju szkoleniach uczest-
niczyło powyżej 75 proc. pra-
cowników)

�  nagrody i wyróżnienia (wyróż-
nienie II stopnia w konkursie 
�Najlepsza Przestrzeń Publicz-
na Województwa Pomorskiego 
2010� przyznanego za realiza-
cję przedsięwzięcia NIECKA 
JEDNOŚCI NARODU; Sa-
morząd równych szans � 2011; 
wyróżnienie II stopnia w kon-
kursie �Najlepsza Przestrzeń 
Publiczna Województwa Po-
morskiego 2010� przyznanego 
za realizację przedsięwzięcia 
Ścieżka przyrodnicza)

�  elektroniczny obieg dokumen-
tów

�  Kodeks Postępowania Etycz-
nego pracowników urzędu.

M.M.

Najwyższa Jakość QI 
2012 dla urzędu 
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Niepokój kierownictwa PZD 
wywołało orzeczenie Try-

bunału Konstytucyjnego doty-
czące przepisów, na podstawie 
których ogródki działają. � Na 
50 artykułów zawartych w usta-
wie, Trybunał zakwestionował 
24 � powiedział Czesław Smo-
czyński. Następstwem tej decy-
zji może być zastąpienie działko-
wej  c ent ra l i  lok a l ny m i 
stowarzyszeniami czy wspólno-
tami działkowców.

Obaw kierownictwa nie po-
dzielają tczewscy działkowcy. Jak 
powiedział Mariusz Kozian, 
prezes ROD im. Księcia Sambo-
ra II, wspólnoty mogą się spraw-
dzić lepiej niż �centrala�. Ogrody 
znajdują się na terenie miasta 
i działkowcy chętnie się włączą do 
współpracy z samorządem.

Powstanie Warszawskie wybu-
chło 1 sierpnia 1944 r. � Już 

pierwszego dnia zginęło ok. 2 tysię-
cy Polaków i 500 Niemców � przy-
pomniał prowadzący uroczystość 
Ludwik Kiedrowski. � Takich 
dni i nocy było aż 63.

Podczas powstania w walkach 
i egzekucjach zginęło łącznie ok. 
200 tys. osób. 

O udziale harcerzy w walce 
z okupantem podczas II wojny 
światowej i samego powstania 
mówił hm. Andrzej Kornas 
z tczewskiego Hufca ZHP. Przy-
pomniał o słynnych batalionach 
�Zośka�, �Parasol�, o akcjach 
pod Arsenałem czy pod Celesty-
nowem. Podczas gdy starsi 
członkowie Szarych Szeregów 
często brali już udział w akcjach 
zbrojnych, młodsi rozrzucali 
ulotki, pisali napisy na murach. 

Każdy walczył tak jak mógł, jak 
potraÞ ł. 

� Sierpień i wrzesień to miesią-
ce dla nas Polaków szczególne, to 

wtedy obchodzimy rocznice waż-
nych historycznych wydarzeń � 
powiedział Mirosław Pobłocki, 
prezydent Tczewa. � Rozpoczyna-

nianki, który nie funkcjonuje 
w ramach Rodzinnych Ogrodów 
Działkowych, ale na podstawie 
umów cywilno-prawnych z pre-
zydentem miasta. Takie samo 
rozwiązanie możemy zastoso-
wać wobec innych działek. Dla 
mnie więc takiej ustawy w ogóle 
mogłoby nie być. 

Prezydent zadeklarował, że dział-
ki nie zostaną zlikwidowane:

� Tak długo, jak będę prezy-
dentem, nie będzie żadnych sko-
ków na ogrody działkowe. Ogrody 
na terenie Tczewa pozostaną. Za-
pewniam, że nie planujemy zmian 
w miejscowym planie zagospoda-
rowania przestrzennego zmierza-
jących do tego, aby np. tereny 
ogródków przeznaczyć pod inwe-
stycje.

M.M.

Prezydent zapewnia

Tczewscy działkowcy mogą być spokojni o przyszłość swoich ogrodów

� Kończy się epoka jednego 
dużego organu zarządzającego 
ogródkami działkowymi, nie bę-
dzie już monopolu, być może po-

jawią się stowarzyszenia � po-
wiedział Mirosław Pobłocki, 
prezydent Tczewa. � W Tczewie 
działa już jeden ogród � tzw. gli-

Prezydent Tczewa spotkał się z prezesami tczewskich 
ogródków działkowych
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Pamiętamy o powstańcach

KWIATY I ZNICZE POD POMNIKIEM

Kwiaty pod pomnikiem złożyli m.in. tczewscy harcerze

my 1 sierpnia wspominając roczni-
cę wybuchu Powstania Warszaw-
skiego, 1 września rocznicę 
wybuchu wojny, 17 września wkro-
czenie wojsk sowieckich do Polski. 
To dwa miesiące lekcji naszego pa-
triotyzmu. Polacy ginęli w różnych 
bitwach II wojny światowej, w róż-
nych krajach, na różnych konty-
nentach, ginęli, abyśmy dzisiaj 
mogli żyć w wolnym kraju. Za to 
jesteśmy im winni pamięć. Dzię-
kuję wszystkim, którzy przyszli na 
dzisiejszą uroczystość, dziękuję 
wszystkim, którzy pamiętają�

1 sierpnia na urzędach pań-
stwowych, samorządowych oraz 
w miejscach publicznych wywie-
szone zostały ß agi narodowe. 
O godz. 17.00 rozległ się dźwięk 
syren alarmowych � w hołdzie 
bohaterom powstania.

M.M.

Przyszłość ogrodów działkowych była tematem spotkania prezydenta Tczewa Mirosława Pobłockiego 
oraz prezesów tczewskich ogrodów działkowych. Na spotkanie zaproszono również Czesława Smo-
czyńskiego, prezesa Zarządu Okręgu PZD w Gdańsku. Okazało się, że tczewianie nie podzielają obaw 
kierownictwa PZD, a jak zapewnił prezydent, o odebraniu im ogródków nie ma w ogóle mowy. 

Tczewianie uczcili 68. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Pod obeliskiem w Parku Koper-
nika spotkali się kombatanci, władze samorządowe miasta i powiatu, harcerze i mieszkańcy Tczewa 
po to, by uczcić pamięć o bohaterach jednego z najbardziej dramatycznych wydarzeń naszej historii. 
Pod obeliskiem złożono kwiaty i zapalono znicze. Harcerze przypomnieli powstańczą poezję.
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Przy ul. Prostej powstał 
czwarty już wybieg dla psów 
(pozostałe znajdują się na 
terenie niecki czyżykowskiej, 
na Os. Bajkowym oraz przy ul. 
Armii Krajowej � TTBS). 
Powierzchnia wybiegu to ok. 
400 m2, podobnie jak pozostałe 
wyposażony został w ławeczki 
oraz dystrybutory z torebkami 
na psie nieczystości. 

Na terenie miasta ustawione zo-
stały 4 nowe dystrybutory z toreb-
kami na psie odchody � przy ul. 
Wojska Polskiego/J. Narodu (na-
przeciw b. jednostki wojskowej), 
ul. Matejki/Starowiejska, ul. J. 
Dąbrowskiego � obok budynku 
PKO BP oraz w parku ks. Ście-
giennego. Obecnie w Tczewie są 
już 24 dystrybutory oraz jedna to-
aleta dla psów � na Bulwarze 
Nadwiślańskim. 
Wykaz dystrybutorów na 
psie nieczystości (łącznie 24):
1.  al. Zwycięstwa � 1
2.  ul. Żwirki � 2
3.  ul. Jurgo � 1
4.  os. Górki � oczko wodne � 1
5.  wybieg Niecka Czyżykowo 1
6.  Park Miejski � 1
7.  Bulwar Nadwiślański/
 ul. Zamkowa � 1
8.  róg ul. Czyżykowskiej/
 Nad Wisłą � 1
9.  przystań nad Wisłą � 1
10.  pl. Hallera � 1
11.  Park Kopernika � 1
12. ul. J. Dąbrowskiego � PKO �1
13. niecka Jedn. Narodu � 2
14. teren rekreacyjny � Lidl �1
15. oczko wodne Piotrowo 
 � ul. Kubusia Puchatka � 1
16.  ul. Armii Krajowej 6-8, 
 obok kontenera na śmieci � 1
17.  wybieg TTBS � 1
18. wybieg al. Kociewska � 1
19.  garaże ul. Jedn. Narody 
 � przy wale � 1
20.  łącznik SP Nr 12 
 z ul. Armii Krajowej � 1
21. ul. Jagiellońska 
 (garmażeryjny) � 1
22.  wybieg ul. Prosta � 1
Torebki w dystrybutorach są 
uzupełniane w każdy piątek, 
a kosze opróżniane w każdy 
wtorek i piątek.

M.M.

Kolejny wybieg 
dla psów

Od początku lipca, przez dwa 
miesiące wakacji, w każdy 

weekend Straż Miejska urucha-
mia patrol rowerowy. Patrol kon-
troluje głównie teren Bulwaru 
Nadwiślańskiego � od Mostu 
Tczewskiego po Czyżykowo, Park 
Miejski oraz Stare Miasto. 

Na tych terenach Straż Miej-
ska najczęściej interweniuje 
w sprawach dotyczących nie-
zgodnego z przepisami wypro-
wadzania psów, niesprzątania 
po psach oraz spożywania alko-
holu i palenia papierosów miej-
scach niedozwolonych.

M.M.

Tel. alarmowy 986
Fax 58 77 59 338
Dyżurny Straży Miejskiej 
58 77 59 371

STRAŻ MIEJSKA 
W TCZEWIE

Straż Miejska na rowerach �
weekendowe patrole

W lipcu tczewska Straż Miej-
ska odnotowała 863 inter-

wencje, z czego 400 zgłosili miesz-
kańcy, 261 � operatorzy 
monitoringu, a 202 dyżurni Ko-
mendy Powiatowej Policji. Straż 
Miejska na bieżąco kontrolowała 
place zabaw oraz inne miejsca gro-
madzenia się dzieci i młodzieży, 
aby zapewnić im bezpieczną zaba-
wę i wypoczynek W upalne dni 
kontrolowano również brzeg Wi-
sły, aby sprawdzić, czy w rzece nie 
kąpią się dzieci bez opieki doro-
słych. Na szczęście, nie odnotowa-
no poważniejszych zdarzeń z tym 
związanych.

Najwięcej, bo aż 230 interwencji 
dotyczyło wykroczeń przeciwko 
ustawie o wychowaniu w trzeź-
wości. Często interwencje doty-
czyły też wykroczeń przeciwko 
porządkowi publicznemu oraz 
bezpieczeństwu w komunikacji 
(np. parkowanie na miejscach dla 
inwalidy, blokowanie wjazdów, 
przejście przez jezdnię w miejscu 
niedozwolonym). W lipcu nałożo-
no 10 mandatów na niezgodne 
z przepisami wyprowadzanie 
psów, a 11 osób pouczono. Do schro-
niska dla bezdomnych zwierząt 
przekazano informacje o 10 psach 
biegających bez opieki.

W lipcu, do izby wytrzeźwień 
w Elblągu odwieziono 3 osoby.

Na wniosek osób niepełno-
sprawnych, kontrolowane są zjaz-

Kontrole nad Wisłą i na działkach
dy z chodników, które często są 
blokowane przez pojazdy. Miesz-
kańcy zgłaszali również potrzebę 
kontroli odcinka drogi rowerowej 
przy ul. Obr. Tczewa, ponieważ 
często jeżdżą tam samochody.

Na wniosek prezesów Rodzin-
nych Ogrodów Działkowych, 
w związku z notowanymi kra-
dzieżami plonów i trzymaniem na 
działkach zwierząt w sposób nie-
zgodny z przepisami, Straż Miej-
ska przeprowadziła 21 kontroli 
w poszczególnych ogrodach dział-
kowych. Kontrole przeprowadza-
ne były w dzień i w nocy. W czasie 
działań nie ujawniono poważniej-
szych naruszeń obowiązujących 
norm prawnych, natomiast sami 
działkowcy pozytywnie odnosili 
się do działań Straży Miejskiej 
które w najbliższych miesiącach 
będą kontynuowane. 

Więźniowie z Aresztu Śledczego 
w Starogardzie Gd. nadal są 
angażowani do prac porządko-
wych na terenie miasta. Aresz-
tanci sprzątają śmieci, pracują 
przy pielęgnacji terenów zielo-
nych, usuwają chwasty, koszą 
trawę. W lipcu sprzątali m.in. 
drogę pomiędzy ogródkami 
działkowymi w rejonie ul. Ce-
glarskiej, a także ulice Pade-
rewskiego, Kołłątaja, Czyży-
kowską, Wojska Polskiego, 
Polną, Piastowską, Chopina, 
Matejki, Wąską. Uporządkowa-

no także skwer 750-lecia Mia-
sta Tczewa na os. Górki. 

Łącznie w ciągu miesiąca ze-
brano 16 worków (o pojemności 
120 litrów każdy) różnego rodzaju 
odpadów stałych, liści i innych za-
nieczyszczeń. Oprócz tego zebrano 
przyczepę odpadów oczyszczając 
rejon ul. Nad Wisłą.

Straż Miejska wyegzekwowała 
usuniecie dwóch pojazdów długo 
nieużytkowanych (wraków) � volks-
wagena z ul. Armii Krajowej 2 o raz 
naczepy z ul. Pomira.

Efektem działań monitoringu 
było przekazanie do Komendy Po-
wiatowej Policji w Tczewie infor-
macji na temat 5 kradzieży, jednej 
kolizji drogowej, jednego przypad-
ku uszkodzenia mienia oraz jed-
nego pobicia.

12 lipca patrol interwencyjny 
z monitoringu miasta (mieszany: 
strażnik i policjant) podjął inter-
wencję w związku ze zgłoszonym 
rozbojem. Zatrzymano 4 męż-
czyzn podejrzanych o rozbój i kra-
dzież na stacji benzynowej. 

17 lipca przy ul. Kościuszki, 
patrol Straży Miejskiej udzielił 
pomocy przedmedycznej młode-
mu mężczyźnie, który dokonał 
samookaleczenia. Poszkodowa-
ny, po opatrzeniu przez strażni-
ków, został przewieziony karetką 
pogotowia do szpitala. 

M.M.
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Społeczeństwo

Na turystów czekali przedsta-
wiciele Urzędu Miejskiego, 

Fabryki Sztuk, Centrum Kultury 
i Sztuki oraz Dawnego Tczewa. 
Piknikowa i rodzinna atmosfera 
pozwoliła na zaprezentowanie na 
stoisku promocyjnym Tczewa: fol-
derów, map, informatorów, kalen-
darza imprez, dukatów lokalnych 
wydanych na jubileusz 750-lecia 
nadania praw miejskich oraz 
ozdobnych puszek z logo miasta. 

Dodatkowo goście mieli możli-
wość skosztowania tczewskiej 
oranżady, proponowanej przez 
przedstawicieli Dawnego Tcze-
wa. Produkt ten przygotowany 
jest według niezapomnianych do 
dziś receptur, dzięki czemu moż-
na powrócić do smaków dzieciń-
stwa. Posmakować można było 
również fefernusków kociewskich 
� produktu regionalnego, zaś na 
najmłodszych czekały lizaki. 

Przedstawiciele Tczewa wy-
jaśniali gościom, dlaczego warto 
przyjechać na Kociewie i do 
Tczewa. Liczne materiały oraz 
gadżety promocyjne zgromadzo-
ne na naszym stoisku wzbudza-
ły duże zainteresowanie. Wśród 
odwiedzających stoisko znalazły 
się także osoby, które pochodziły 
z okolic Tczewa i były zaintereso-
wane atrakcjami, jakie miasto 

W lipcu po raz trzynasty od-
były się Kościerskie Targi 

Książki Kaszubskiej i Pomorskiej 
�Costerina 2012�. Zostały na nich 
wyróżnione dwie książki związa-
ne z naszym miastem: Zarys dzie-
jów aptekarstwa w Tczewie (do 
1951 roku) Aleksandra Dryga-
sa oraz Spod Stalingradu do An-
dersa. W mundurze obcym i pol-
skim Czesława Knoppa. 

Publikacja Aleksandra Dryga-
sa, wydana przez Kociewski 
Kantor Edytorski � Sekcję Wy-
dawniczą Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Tczewie, traktuje 
o początkach i rozwoju aptekar-
stwa w naszym mieście, począw-
szy od powstania warsztatu me-
dykamenckiego przy klasztorze 
dominikanów pod koniec XIII wie-
ku, aż do upaństwowienia aptek 
w 1951 roku. Bardzo cenne są za-
mieszczone w niej biogramy 
tczewskich przedstawicieli tejże 
profesji. Nie brakuje też ciekawo-
stek, anegdot, wspomnień i odwo-
łań do wielkiej Historii. 

Książka autorstwa Czesława 
Knoppa � to wojenne wspomnie-
nia tczewianina, który został siłą 
wcielony do Wehrmachtu. Wal-
czył na froncie wschodnim, wy-
słano go do Włoch, gdzie trafił do 
niewoli amerykańskiej, a stam-
tąd do 2. Korpusu Polskiego gen. 
Władysława Andersa. Drugie 
wydanie wspomnień ukazało się 
w 2011 roku nakładem Wydaw-
nictwa Maszoperia Literacka. 

Autorom gratulujemy i życzy-
my dalszych sukcesów!

M. K.

Prowadzony jest nabór na 
następujące kierunki:

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
studia podyplomowe 
dla nauczycieli
/trzy semestry, łącznie 350 godzin/
Odpłatność � 900 zł za semestr, 
120 zł wpisowe.

TERAPIA PEDAGOGICZNA
studia podyplomowe dla 
nauczycieli
/trzy semestry, 350 godzin/
Odpłatność � 900 zł za semestr, 
120 zł wpisowe.

PRZYGOTOWANIE 
PEDAGOGICZNE 
studia podyplomowe 
/trzy semestry, łącznie 330 

Tczew na Jarmarku Dominikańskim

ma aktualnie do zaoferowania 
turystom.

Dzieci chętnie korzystały 
z warsztatów plastycznych, m.in. 
malowania na szkle oraz ustawia-
ły się w kolejce do malowania twa-
rzy, proponowanych przez Fabry-
kę Sztuk. Na najmłodszych czekał 
Skrzat Samborek i tczewski gryf 
oraz drobne upominki, m.in. wia-

traczki, balony, breloczki, długopi-
sy, kredki. Była także możliwość 
zrobienia sobie zdjęcia w tczew-
skim monidle, na którym namalo-
wano skrzata Samborka oraz lo-
komotywę w biało-czarne pasy, 
nawiązujące do barw zespołu Re-
publika i pochodzącego z Tczewa 
Grzegorza Ciechowskiego. 

M.LINK

Nagrodzone książki

Studia podyplomowe � w I LO zamiast w CED
W związku z likwidacją Centrum Edukacji Dorosłych, od 1 września studia podyplomowe prowadzone przez Elbląską 
Uczelnię Humanistyczno-Ekonomiczną w Elblągu będą realizowane w I LO w Tczewie, ul. Szkoły Morskiej 1. 

godzin plus 150 godzin praktyk/
Odpłatność � 900 zł za semestr, 
120 zł wpisowe.

ORGANIZACJA 
I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ
studia podyplomowe 
/dwa semestry/
Odpłatność � 1100 zł za semestr, 
120 zł wpisowe.

ZINTEGROWANA EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
I PRZEDSZKOLNA
studia podyplomowe 
/trzy semestry � 350 godzin/
Odpłatność � 900 zł za semestr, 
120 zł wpisowe.

SOCJOTERAPIA
studia podyplomowe 

/trzy semestry � 360 godzin/
Odpłatność � 1300 zł za 
semestr, 120 zł wpisowe.

POMOC PSYCHOLOGICZNO-
PEDAGOGICZNA
studia podyplomowe 
dla nauczycieli i pedagogów 
zainteresowanych poszerza-
niem wiedzy z zakresu pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej 
dzieci i młodzieży
/dwa semestry � 250 godzin/
W program studiów wchodzą 
również następujące warsztaty:
� Trening umiejętności 

interpersonalnych,
� Techniki relaksacji 
 i wizualizacji,
� Motywowanie do pomagania,
� Analiza transakcyjna,

� Trening antystresowy,
� Trening mediacji i negocjacji 

w konß ikcie.
Odpłatność � 1300 zł 
za semestr, 120 zł wpisowe.

DORADCA ZAWODOWY 
studia podyplomowe 
/trzy semestry � 350 godzin/
Adresatami studiów są 
nauczyciele absolwenci studiów 
magisterskich i wyższych 
studiów zawodowych.

Odpłatność � 900 zł za semestr, 
120 zł wpisowe.

Informacje dodatkowe i zapisy:
Alicja Olszewska,
tel. 600-410-371 
e-mail: ala505@wp.pl

W niedzielę 21 sierpnia na Jarmarku Dominikańskim w Gdańsku zapre-
zentowało się miasto Tczew. Chata promocyjna pod szyldem Stowarzysze-
nie Żuławy znajdowała się na ul. Tkackiej.
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Już po raz jedenasty w Tcze-
wie odbywa się Festiwal 
Grzegorza Ciechowskiego IN 
MEMORIAM, co roku gro-
madząc rzesze miłośników 
twórczości wybitnego tcze-
wianina. Od 2006 roku w ra-
mach Festiwalu odbywa się 
Ogólnopolski Konkurs Piose-
nek Grzegorza Ciechowskie-
go, w którym artyści propo-
nują własne interpretacje, 
aranżacje utworów z repertu-
aru Obywatela GC.
Po nagłej śmierci Grzegorza Cie-
chowskiego (w grudniu 2001 
roku) postanowiono upamiętnić 
tą wybitną postać polskiej pop 
kultury, jednocześnie populary-
zując jego twórczość i promując 
młodych wokalistów oraz muzy-
ków. W rodzinnym mieście arty-
sty zaczęły pojawiać się imprezy, 
które upamiętniały Grzegorza 
Ciechowskiego. 

Z imprezą od początku związa-
ne jest środowisko muzyczne Tcze-
wa i Torunia, a od kilku lat także 
ogólnopolski fanklub �Republika 
Marzeń�, skupiający miłośników 
talentu Grzegorza Ciechowskiego 
z terenu całej Polski. Festiwal ma 
rosnące grono zwolenników i zy-
skuje coraz większy rozgłos. 
Oprócz przyjaciół, kolegów artysty 
i mieszkańców Tczewa w imprezie 
uczestniczą fani twórczości Grze-
gorza Ciechowskiego z Polski, 
a nawet z zagranicy. Utwory Grze-
gorza opracowują, przygotowują, 
interpretują i potem wykonują 
twórcy, artyści z Warszawy, Łodzi, 
Poznania, Trójmiasta, Lublina, 
Wrocławia, Torunia, Zielonej Góry, 
Krakowa, Szczecina i wielu mniej-
szych miast. Te piosenki potem na 
stale wchodzą do repertuaru 
uczestników Festiwalu. 

Głównym organizatorem festi-
walu jest Agencja Impresaryjna 
Pop&Art., a imprezę od początku 
wspiera Samorząd Miasta Tcze-
wa. Festiwalowi patronują oraz 
sponsorują nagrody: Marszałek 
Województwa Pomorskiego, Pre-
zydent Tczewa, Prezydent Gdań-
ska, Starosta Tczewski i fanklub 
�Republika Marzeń�.
Gdy trwał festiwal, �Panorama 
Miasta� była w druku, dlatego 
więcej informacji o tegorocznej 
imprezie zamieścimy w kolejnym 
wydaniu miesięcznika.

IN MEMORIAM 
Festiwal Grzegorza 
Ciechowskiego

� Nadając amÞ teatrowi imię 
Grzegorza Ciechowskiego chcemy 
upamiętnić pochodzącego z Tcze-
wa artystę, muzyka, poetę, kom-
pozytora � powiedział Zenon 
Drewa, wiceprezydent Tczewa 
podczas uroczystości. � To tutaj 
Grzegorz Ciechowski się uro-
dził, tutaj stawiał pierwsze kroki 
i te fizyczne jako małe dziecko, i te 
artystyczne. Wiele było już inicja-
tyw zmierzających do jego upa-
miętnienia. Jedną z nich, podjętą 
podczas ubiegłorocznego festiwalu 
In Memoriam, była petycja fanów 
Republiki i Grzegorza Ciechow-
skiego w sprawie nadania imienia 
amfiteatrowi. Prośbę fanów zaak-
ceptował prezydent Tczewa, a na-
stępnie radni przyjęli uchwałę 
w tej sprawie. Od dzisiaj jest to sce-
na Grzegorza Ciechowskiego.

Wspomnianą uchwałę z 26 
kwietnia br. Przeczytała Barba-
ra Kamińska, wiceprzewodni-
cząca Rady Miejskiej. Jak podkre-
śliła B. Kamińska, radni przyjęli 
uchwałę jednogłośnie.

Wśród publiczności był Sławo-
mir Ciesielski, perkusista zespo-
łu Republika, członkowie Fanklu-
bu Republiki i Grzegorza 
Ciechowskiego �Republika Ma-
rzeń�, wielbiciele talentu tczewia-
nina, miłośnicy jego muzyki i kole-
dzy z lat szkolnych. Szczególnymi 
gośćmi byli jednak najbliżsi zmar-

Obywatel GC patronem amfiteatru 

TA SCENA NALEŻY DO GRZEGORZA

łego w 2001 r. muzyka � jego 
mama Helena Ciechowska 
i siostra � Aleksandra Krze-
mińska. Obie panie wspominały, 
że Park Miejski był ulubionym 
miejscem spacerów rodzeństwa. � 
Dziękujemy wszystkim, którzy 
doprowadzili do tego, że amfiteatr 
nosi imię Grzegorza. Ten park to 
było ukochane miejsce naszego 
dzieciństwa, a Grzegorz to był na-
prawdę równy gość � powiedziała 
A. Krzemińska. 

Po części oÞ cjalnej rozpoczął 
się koncert poświęcony patronowi 
amfiteatru. Jako pierwsza wystą-
piła Harcerska Orkiestra Dęta � 

Mama i siostra G. Ciechowskiego nie kryły wzruszenia

W amfiteatrze zaroiło się od biało-czarnych flag

Amfiteatr Miejski w Tczewie im. Grzegorza Ciechowskiego � tak już oficjalnie brzmi nazwa 
letniej sceny w Parku Miejskim. Uroczystość nadania imienia i odsłonięcie tablicy informacyj-
nej odbyła się 29 czerwca. Na scenie rozbrzmiewały największe przeboje Republiki i Obywatela 
GC, a na widowni zaroiło się od biało-czarnych flag.

tym razem zamiast mundurów 
muzycy mieli na sobie białe lub 
czarne koszule i krawaty w bar-
wach Republiki. Orkiestra wyko-
nała trzy utwory z repertuaru 
G. Ciechowskiego. Wystąpili rów-
nież Grzegorz Okupski oraz ze-
społy Black Flowers, Rock Band 
i Agressiva 69.

Organizatorami imprezy byli 
Urząd Miejski w Tczewie, Cen-
trum Kultury i Sztuki, a part-
nerem przedsięwzięcia Energa 
Spółka Akcyjna.

M.MYKOWSKA
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Lato w mieście
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Zespoły Budka Suß era i Ragga-
faya były gwiazdami tegorocznych 
Dni Ziemi Tczewskiej. Występ 
Budki Suflera spotkał się dużym 
aplauzem publiczności. Grupa 
przypomniała swoje największe 
przeboje. Oprócz Krzysztofa Cu-
gowskiego jako wokaliści wystąpi-
li również Izabela Trojanowska 
oraz Felicjan Andrzejczak. Okazję 
do zaprezentowania się mieli też 
tczewscy artyści. Do chat i stoisk 
rozstawionych na bulwarze zapra-
szały organizacje pozarządowe, 
instytucje. Jak co roku obóz na 
bulwarze rozbili harcerze zachę-
cając dzieci i młodzież do posma-
kowania harcerskiego życia.

Na Jarmarku Sambora moż-
na było kupić m.in. artykuły ręko-
dzieła artystycznego. 

Centrum Kultury i Sztuki 
w lipcu zapraszało do amfiteatru 
na koncert grupy De Mono, w sierp-
niu na Kabareton, a na bulwarze 
odbyła się biesiada disco polo. 
W każdą niedzielę na placu Hallera 
w ramach cyklu �Muzyczna sta-
rówka� odbywały się popołudniowe 
koncerty. Wystąpiły m.in. Orkie-
stra Kameralna Progress, Swing 
Band, KOD Torpeda, Kwartet 
Smyczkowy Madame. Na tczew-
skich osiedlach, w każdy czwartek, 
najmłodsi świetnie się bawiąc od-
krywali kolejne kontynenty.

Festyn dla całych rodzin przy-
gotowała też Miejska Biblioteka 
Publiczna, która 21 lipca zamie-

Koncerty, pikniki, kabarety

TCZEWSKIE LATO Z ATRAKCJAMI
Ten, kto w tym roku spędzał 
lato w Tczewie, nie mógł na-
rzekać na brak atrakcji. 
Były festyny, pikniki, kon-
certy, kabarety, zabawy dla 
najmłodszych. 

niała amÞ teatr w bajkowe mia-
steczko. Dzieci chętnie odwiedza-
ły: Pracownię Gepetta, Namiot 
Duchów Łakomczuchów, Chatę 
Pomysłowego Dobromira i Dom 
Ani z Zielonego Wzgórza, gdzie 
czekały różne zadania, w których 
można było wykazać się bystro-
ścią umysłu oraz zdolnościami 
manualnymi. Były gry, zabawy 
quizy, warsztaty plastyczne. Go-
ściem specjalnym był pisarz Mar-
cin Pałasz, który opowiadał o bo-
haterach swoich książek.

Dwa tygodnie później Fabryka 
Sztuk, przy współpracy z Zakła-
dem Utylizacji Odpadów Stałych, 
zorganizowała w amfiteatrze pik-
nik rodzinny. Atrakcji było wiele 

� park wyczynowy � ścianka 
wspinaczkowa, dmuchańce dla 
dzieci i mini park linowy. Były 
spotkania z myśliwymi i pokazy 
sokolnicze. Ogromnym zaintere-
sowaniem cieszyły się warsztaty 
plastyczne � garncarstwo, malar-
stwo na szkle, street art., komiks 
i papier czerpany. Ciekawostką 
była możliwość obejrzenia i zapo-
znania się z działaniem starych 
sprzętów grających � m.in. patefo-
nu, gramofonu, czy też adaptera. 
Na scenie amÞ teatru odbywały 
się koncerty i konkursy z nagro-
dami. W pikniku wzięło udział 
blisko 1500 osób. 

Na ciekawe imprezy zaprasza-
ły też organizacje pozarządowe, 

m.in. Stowarzyszenie �Wspólnie 
dzieciom�. W lipcu stowarzyszenie 
zaproponowało dzieciom kilka 
wycieczek, m.in. do Olpucha (na 
zaproszenie Harcerskiej Orkie-
stry Dętej), do Malborka (zwiedza-
nie lotniska wojskowego). Zorgani-
zowano też piknik rodzinny na 
Skwerze 750-lecia miasta Tczewa 
na Górkach.

Sportowe zajęcia przygotowa-
ło Tczewskie Centrum Sportu 
i Rekreacji. Oprócz basenu, była 
możliwość uczestniczenia w roz-
grywkach piłki nożnej, unihoca, 
koszykówki, siatkówki plażowej, 
szkółce tenisa ziemnego.

M.M.

Budka Suflera przypomniała swoje największe przeboje

Piknik zorganizowany przez bibliotekę zainteresował wielu 
tczewian

Podczas festynu przygotowanego przez Fabrykę Sztuk 
ogromnym powodzeniem cieszyły się warsztaty artystyczne
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Adresatami programu są uczniowie rozpoczynający edukację 
szkolną w klasach I-IV szkoły podstawowej, klasie I szkoły 

ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólno-
kształcącym i technikum.

Programem są także objęci uczniowie słabowidzący, niesłyszący, 
z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z nie-
pełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepeł-
nosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku 
szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół po-
nadgimnazjalnych.

W tym roku zmianie ulegają kryteria dostępu do pomocy:
�  zwiększony jest próg dochodów na członka rodziny pozwalający na 

uzyskanie dofinansowania z Programu, rodzice uczniów klas pierw-
szych szkoły podstawowej będę mogli ubiegać się o pomoc, jeśli 
dochód na osobę w rodzinie nie będzie wyższy niż 504 zł netto

Sprawdź, czy twoje dziecko może otrzymać pomoc

WYPRAWKA I STYPENDIUM SZKOLNE
Wyprawka szkolna i stypendium szkolne to formy pomocy uczniom z rodzin o niskich docho-
dach. Celem programów jest wyrównanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjne-
go. W pierwszym przypadku pomoc przyznawana jest na zakup podręczników, w drugim wszel-
kiego rodzaju artykułów przydatnych w edukacji szkolnej.

� w przypadku pozostałych uczniów nie posiadających orzeczenia o po-
trzebie kształcenia specjalnego utrzymane zostało kryterium docho-
dowe 351 zł netto na osobę w rodzinie.
Termin zbierania wniosków od rodziców mija z dniem 6 września 

2012 r., zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Tczewa.
Rodzice składają wniosek o przyznanie doÞ nansowania oraz za-

świadczenia o wysokości dochodów w szkole, do której uczeń uczęsz-
cza. Następnie dyrektor placówki przesyła do Urzędu Miejskiego 
w Tczewie listę uczniów zakwaliÞ kowanych do otrzymania pomocy. 
Rodzice uczniów zakwaliÞ kowanych do doÞ nansowania i uczęszcza-
jących do szkół niepodlegających Gminie Miejskiej Tczew powinni 
zgłosić się z dowodami zakupu podręczników do Urzędu Miejskiego 
w Tczewie w celu uzyskania doÞ nansowania. Wypłata nastąpi w mo-
mencie otrzymania środków z Urzędu Wojewódzkiego. 

W ubiegłym roku pomoc w formie wyprawki szkolnej otrzymało 387 osób 
(łączna kwota: 77 872 zł). 

Pomoc ta ma na celu zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji, 
wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. 
Stypendium szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie mia-

sta Tczewa przyznaje prezydent. Miesięczny dochód na członka rodzi-
ny nie może być wyższy niż 351 złotych (netto) 

UWAGA! DOCHODY RODZINY MUSZĄ BYĆ UDOKUMEN-
TOWANE!

Termin składania wniosków:
�  dla uczniów szkół wszelkiego typu do 15 września danego roku, 

w 2012 r. do 17 września
�  dla słuchaczy kolegiów do 15 października danego roku. 

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od 
września do czerwca w danym roku szkolnym, a przypadku 
słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków 
obcych i kolegiów pracowników służb społecznych na okres nie dłuższy 
niż od października do czerwca w danym roku szkolnym.

Stypendium szkolne może być udzielane uczniowi na:
1) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edu-

kacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ra-
mach planu nauczania (np. wyrównawcze zajęcia edukacyjne, zaję-
cia dla dysgraÞ ków, dyslektyków, logopedyczne, przedsięwzięcia 
realizowane przez szkołę jak wyjścia/wyjazdy do kina, teatru, wy-

WYPRAWKA SZKOLNA

� dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, 
� dla uczniów niepełnosprawnych klas I-III szkoły podstawowej do kwoty 180 zł

�  dla uczniów klas IV szkoły podstawowej
�  dla uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI szkoły podstawowej, do kwoty 210 zł

�  dla uczniów niepełnosprawnych gimnazjum do kwoty 325 zł
�  dla uczniów klasy I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum,
� dla uczniów niepełnosprawnych zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, uczniów niepełnosprawnych 

klas II-III liceum profilowanego i technikum,
� uczniów niepełnosprawnych klas II-III uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, klas II-III technikum uzupełniającego.

do kwoty 352 zł

Dofinansowanie zakupu podręczników wynosi:

STYPENDIUM SZKOLNE 
cieczki szkolne, zielone szkoły, dodatkowe zajęcia edukacyjne itp.);

2) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach eduka-
cyjnych realizowanych poza szkołą, a w szczególnością nauki języków 
obcych, zajęć muzycznych, komputerowych, sportowych np. na base-
nie i innych;

3) pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym (np. zakup podręczni-
ków, lektur, słowników, multimedialnych programów edukacyjny-
ch,komputera, części do komputera, opłaty za abonament interneto-
wy, zakup stroju sportowego wymaganego na zajęcia wychowania 
fizycznego, wyposażenia ucznia w związku z udziałem w zajęciach 
realizowanych poza szkołą np. zakup instrumentu muzycznego, za-
kup okularów;

4) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobiera-
niem nauki poza miejscem zamieszkania w szczególności: transpor-
tu środkami komunikacji zbiorowej, zakwaterowania w bursie, in-
ternacie (z wykluczeniem opłat za wyżywienie).

Stypendium szkolne przyznane w formie, o której mowa wyżej następuje 
poprzez zwrot wydatków.

W ub. roku stypendia szkolne otrzymało 613 uczniów. 

Szczegółowe informacje można otrzymać w Wydz. Edukacji 
Urzędu Miejskiego (tel. 58 77 59 395 oraz 58 77 59 319).
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Szkoły ponadgimnazjalne

ul. Obrońców Westerplatte 3 w Tczewie
tel. 58 77 53 41 (42, 43), fax. 58 77 53 43
e-mail: info@dp.tczew.pl, www.dp.tczew.pl, www.facebook.com/dptczew

DOM PRZEDSIĘBIORCY W TCZEWIE
Program 
współfinansowany 
przez Unię Europejską 
z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju 
Regionalnego 
oraz Gminę Miejską 
Tczew

1.  Ewidencja Działalności Gospodarczej i biuro ds. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych � I piętro, pokój nr 14, 
czynne od poniedziałku do środy w godzinach 7:30-15:30, czwartek 7.30-17:00, piątek 7:30-14:00

2.  Wynajem sali konferencyjnej oraz �biurka na godziny� (co-working), więcej informacji o naszej ofercie znajdą Państwo na 
naszej stronie: www.dp.tczew.pl w zakładce �oferta�

3.  Powiatowe Centrum Informacyjne � I piętro, pokój nr 17, czynne od poniedziałku do środy w godzinach 7:30-15:30, czwartek 7:30-17:00, 
piątek 7:30-14:00

4.  Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich � I piętro, pokój nr 18, czynne w środy od 8:00-15:00 
5.  Szkolenia dla przedsiębiorców � bieżąca oferta na stronie www.dp.tczew.pl 

Oferta Domu Przedsiębiorcy w Tczewie:

Informacje:
� Punkt Konsultacyjny 

dla biznesu w Domu 
Przedsiębiorcy

W każdy drugi czwartek miesiąca 
w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie 
(pokój nr 18, I piętro) w godzinach 
od 9.00-13.00 gościmy ekspertów 
reprezentujących Stowarzyszenie 
�Wolna Przedsiębiorczość� Oddział 
Terenowy w Gdańsku. Konsultan-
ci będą udzielać porad biznesowych 
dla nowych i istniejących przedsię-
biorstw. 

Najbliższy dyżur eksper-
tów: 13 września 2012 roku.

Prowadzone będą usługi do-
radcze: 
�  �asysta w rozpoczynaniu 

działalności gospodarczej�, 
której celem jest wsparcie po-
czątkującego przedsiębiorcy we 
wszystkich kwestiach dotyczą-
cych zakładania działalności 
gospodarczej;

�  �asysta w prowadzeniu 
działalności gospodar-
czej�, która jest skierowana do 
już działających przedsiębior-
ców i obejmuje doradztwo 
w podstawowych obszarach 
działalności firmy;

�  �opieka nad klientem�, 
obejmuje pomoc w znalezieniu 
usługodawcy specjalistyczne-
go oraz w skorzystaniu ze spe-
cjalistycznej usługi (doradczej, 
szkoleniowej, finansowej).

Doradztwo jest prowadzone 
w ramach sieci 55 Punktów 
Konsultacyjnych Krajowego 
Systemu Usług, realizowa-
nych w całej Polsce.

Więcej informacji na stronie:
www.dp.tczew.pl

Zapraszamy do zgłaszania swoich adresów e-mail, na które mogą Państwo otrzymywać bieżące informacje poprzez bezpłatny 
newsletter Domu Przedsiębiorcy � także poprzez stronę www.dp.tczew.pl

Decyzją kapituły konkursu No-
woczesny Tczew 2012 lau-

reatem została Piekarnia Józef 
Wąs. Firma doceniona została 
z tytułu poszerzania asortymentu 
produkcji, z uwzględnieniem jako-
ści prozdrowotnej wyrobów piekar-
niczych, zmniejszanie udziału �po-
lepszaczy�, powrót do zakwasu 
piekarniczego, przy jednoczesnym 
wprowadzaniu nowoczesnych roz-
wiązań technologicznych. W pro-
dukcji wyrobów stosuje się urzą-
dzenia wytwarzane przez liderów 
branży cukierniczo-piekarniczej.

W firmie przywiązuje się dużą 
wagę do organizacji produkcji 
i dystrybucji oraz rozwijania syste-
mu informacji wewnętrznej. Wpro-
wadzane są stale udogodnienia 
informatyczne w zakresie obsługi 
finansowej i socjalne, poprawiają-
ce warunki pracy. Przy stałym 
zatrudnieniu następuje wzrost 
efektywności i rentowności pro-
dukcji. W planowaniu produkcji 
zwraca się uwagę na gospodaro-
wanie energią m.in. wykorzysty-
wanie energii odzyskanej.

Józef Wąs jako przedsiębiorca, 
bierze udział w życiu społecznym 
miasta udzielając wsparcia szko-
łom, ośrodkom kultury, klubom 
sportowym i organizacjom poza-
rządowym. Nagrodą w konkursie 
było 7000 zł.

Laureatem konkursu �Rze-
mieślnik Roku 2012� została 
firma Osada.pl Katarzyny Ka-

Rozstrzygnięto konkursy Prezydenta Miasta Tczewa
22 czerwca 2012 r. podczas pikniku małego biznesu wyłoniono laureatów konkursu �Nowocze-
sny Tczew 2012� oraz �Rzemieślnik Roku 2012�. Gościem specjalnym był Marek Kamiński, zna-
ny podróżnik oraz biznesmen. 

szowicz, znana pod nazwą �Her-
baciarnia�. Lokal przy ulicy Ko-
ścielnej na Starym Mieście został 
doceniony przez klientów za kli-
mat miejsca i konsekwencję 
w stylu prowadzenia usługi. Pod-
kreślano szczególną atmosferę 
tworzoną przez niebanalny wy-
strój wnętrza. Herbaciarnia jest 
także sklepem, gdzie można ku-
pić herbatę, czerpiąc z dużego jej 
wyboru i uzyskując fachową pod-
powiedź w sprawie smaków, wła-
ściwości i parzenia. Za największy 
atut uznaje się doskonałe warun-
ki dla chwili relaksu, wynikające 
z połączenia Þ liżanki dobrej her-
baty lub kawy, spokojnej atmosfe-
ry i przyjaznej obsługi.

Ponadto firma zyskała uznanie 
za wysokiej jakości własny wkład 

do wspólnej pracy władz miasta 
i jego mieszkańców w przywraca-
nie dawnej świetności Starego Mia-
sta w Tczewie. Nagrodą w konkur-
sie był nowoczesny laptop.

Serdecznie gratulujemy laure-
atom i zapraszamy Þ rmy tczew-
skie do przyszłorocznej edycji kon-
kursów!

Przypominamy, że do 30 paź-
dziernika 2012 r. czekamy na 
zgłoszenia do konkursu �Mój Biz-
nesplan 2012� skierowanego do 
młodzieży szkół ponadgimnazjal-
nych. Na zwycięzcę czeka nowo-
czesny tablet. Zachęcamy przed-
siębiorczych młodych ludzi do 
uruchomienia swojej wyobraźni � 
w konkursie nie postawiono żad-
nych ograniczeń! Więcej na naszej 
stronie: www.dp.tczew.pl
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Harcerstwo odegrało kapitalną 
rolę w dziejach naszej Ojczy-

zny. Obchodzone niedawne 100-le-
cie harcerstwa pokazało wkład 
i poświecenie harcerzy na rzecz 
wolnej i demokratycznej Polski. 

Metoda harcerska okazała się 
najlepsza i najbardziej skuteczną 
metodą wychowawczą dzieci 
i młodzieży.

Dzisiaj zachodzi potrzeba odbu-
dowy i promocji harcerstwa. Je-
stem przekonany, że najlepiej temu 
posłużą relacje i wspomnienia wy-
bitnych, zasłużonych tczewskich 
harcerzy. Ostatnio w Gdyni wyda-
no niezwykle wartościowe �Wspo-
mnienia gdyńskich harcerek i har-
cerzy 1928-2011� pod red. Joanny 
Ryby. Jestem przekonany, że nasze 
tczewskie środowisko stać na po-
dobne dokonanie i równie poży-
teczną książkę. Poniższa ankieta 
ma jedynie ułatwić i zachęcić do 
napisania wspomnień. Proszę je 
kierować na adres: Jan Kulas, ul. 
Samborówny 5D/4, 83-110 Tczew, 
lub lepiej drogą elektroniczną: ka-
sia.kulas@ineria.pl 

1. Kiedy po raz pierwszy usłyszał 
Pan (i) o harcerstwie?

2. Kiedy i w jakich okoliczno-
ściach wstąpił Pan (i) do har-
cerstwa?

3. Proszę podać kilka podstawo-
wych informacji (nazwa, dru-
żynowy, patron, okres działal-
ności itp.) o swojej pierwszej 
drużynie harcerskiej

4. Proszę opisać swoją dalszą 
działalność w harcerstwie

5. Proszę podać kilka przykła-
dów ciekawych i zabawnych 
sytuacji z życia harcerskiego

6. Proszę wymienić kilku najbar-
dziej zasłużonych działaczy 
harcerskich w naszym mieście 
lub regionie 

7. Proszę podać swoje autory-
tety w harcerstwie polskim 
1911-2011?

8. Jak dzisiejszą młodzież bar-
dziej skutecznie zainteresować 
harcerstwem?

9. Co należałoby obecnie uczynić, 
aby odbudować i wzmocnić 
harcerstwo?

10.  Czy i jakie posiada Pan (i) do-
kumenty związane z działal-
nością w harcerstwie?

Metryczka: Imię i nazwisko, 
data i miejsce urodzenia, rok za-
mieszkania w Tczewie, wykształ-
cenie, maksyma życiowa, telefon 
kontaktowy

Z WYRAZAMI SZACUNKU
JAN KULAS

Wspomnienia 
tczewskich harcerzy 
i harcerek � ankieta

Na Bulwarze Nadwiślańskim 
odbył się piknik �Aktywni ra-
zem�. Celem organizatorów 
była integracja pokoleń po-
przez rekreację i wspólną za-
bawę. Seniorzy bawili się 
równie dobrze jak najmłodsi 
mieszkańcy miasta.
Impreza została zorganizowana 
w związku z obchodami Europej-
skiego Roku Aktywności Osób 
Starszych i Solidarności Między-
pokoleniowej, w ramach projektu 
�Aktywni razem, czyli łączenie 
pokoleń poprzez rekreację�. 

Realizatorem projektu jest 
Polski Komitet Pomocy Społecz-
nej we współpracy z Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
w Tczewie.

Organizatorzy pikniku przy-
gotowali mnóstwo atrakcji. 
Uczestnicy chętnie korzystali 
z zajęć rekreacyjnych, takich 

Dziesięć drużyn z placówek 
opiekuńczych z całego woje-
wództwa wzięło udział 
w trzecim już Turnieju Spor-
towym �Fair Play�. Zawod-
nicy udowodnili, że można 
rywalizować doskonale się 
przy tym bawiąc i zachowu-
jąc zasady czystej gry. Nie 
spisała się jedynie pogoda, 
z uwagi na deszcz rozgryw-
ki trzeba było przenieść 
z boiska przy Gimnazjum nr 
3 do sali gimnastycznej.
Organizatorami turnieju było 
tczewskie koło PKPS oraz Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej. Do 
Tczewa przyjechały zespoły 
z Chmielna, Kończewic, Gniewa, 
Narków, Damaszki, Rokocina, 
Rudna, Szpęgawska, oczywiście 
byli też gospodarze � podopieczni 
środowiskowych domów samopo-
mocy z Tczewa oraz Klubu Samo-
pomocy �Przyjazna dłoń�.

� Sport jest dla wszystkich nas 
bardzo ważny. Nie tylko daje wiele 
radości i satysfakcji, ale też turnie-
je takie jak ten pozwalają wyłonić 
prawdziwe talenty � powiedziała 
Gabriela Brządkowska, kie-
rownik środowiskowych domów 
samopomocy w Tczewie podczas 
otwarcia imprezy. 

Do rywalizacji według zasad 
fair play zachęcała Julita Ja-
kubowska, dyrektor MOPS. � 
Wszyscy jesteście dzisiaj zwy-
cięzcami � mówiła dyrektor.

Turniej rozpoczął się zapale-
niem znicza, co nie było takie pro-
ste z uwagi na wiatr. Gdy tylko 

NIEPEŁNOSPRAWNI RYWALIZOWALI 
W III TURNIEJU SPORTOWYM �FAIR PLAY�

jak nordick walking, jazda na 
rowerze, hipoterapia, przejażdż-
ki rikszą. Były gry, zabawy, 
konkursy. Można było wziąć 
udzia ł w gimnastyce pod 
chmurką i sprawdzić się w róż-
nych ciekawych konkurencjach 

sportowych. Nie zabrakło słod-
kiego poczęstunku.

Projekt jest współÞ nansowa-
ny ze środków PFRON z zakre-
su rehabilitacji społecznej osób 
niepełnosprawnych.

M.M.
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Aktywni razem � seniorzy bawili się z najmłodszymi

zapłonął znicz, ruszyła barwna 
parada, do której dołączyli wszyscy 
uczestnicy zawodów i goście. Za-
wodnicy nieśli transparenty z ha-
słami nawołującymi do tolerancji 
i zachęcającymi do dobrej zabawy.

Wśród konkurencji sprawno-
ściowych były m.in. bieg w workach, 
rzut piłeczką do celu, bieg z prze-
szkodami na czas, przeciąganie liny. 
Nad prawidłowym przebiegiem 
turnieju czuwało jury w składzie: 
Józef Bejgrowicz (multimedali-
sta sportów siłowych, mistrz świata, 
Europy i Polski w trójboju siłowym.) 
Henryk Meyer (piłkarz, działacz 
i trener Klubu WISŁA Tczew), Ja-
cek Manuszewski (trener, piłkarz 
grający w Gryfie Tczew).

Organizatorzy przygotowali też 
wiele atrakcji towarzyszących � 
konkursy, loterię fantową, konkurs 
plastyczny Niespodzianką był wy-

stęp grupy Butterflay, pokaz sztuk 
walki pod kierunkiem Marka Fli-
sikowskiego oraz prezentacja Brac-
twa Rycerskiego KERIN. 

Impreza była współfinanso-
wana ze środków Gminy Miejskiej 
Tczew.

M.M.

NAGRODY:
I MIEJSCE � Środowiskowy Dom 

Samopomocy Chmielno
II MIEJSCE � Środowiskowy 

Dom Samopomocy Narkowy
III MIEJSCE � Środowiskowe 

Domy Samopomocy MOPS 
Tczew

PUCHAR �FAIR PLAY� 
dyrektora MOPS w Tczewie 
� Dom Pomocy Społecznej 
w Damaszce
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Stan prawny na 13 sierpnia 2012 
roku.

W okresie zasiłkowym 2012/2013 
świadczenia rodzinne oraz świad-
czenia z Funduszu Alimentacyjne-
go realizowane będą w oparciu o:
�  ustawę z dnia 28 listopada 

2003 r. o świadczeniach rodzin-
nych (tj. Dz. U z 2006 r., Nr 139, 
poz. 992 z późn. zm.) oraz 

�  ustawę z dnia 7 września 2007 r.
o pomocy osobom uprawnionym 
do alimentów (Dz.U. z 2009 r., 
Nr 1, poz. 7 z późn. zm.).

ZASIŁEK RODZINNY

Zasiłek przysługuje rodzicom, 
jednemu z rodziców, opiekunowi 
prawnemu dziecka, opiekunowi 
faktycznemu dziecka, osobie uczą-
cej się (oznacza to osobę pełnolet-
nią uczącą się, niepozostającą na 
utrzymaniu rodziców w związku 
z ich śmiercią lub z zasądzeniem 
od rodziców na jej rzecz alimen-
tów), po spełnieniu kryterium do-
chodowego.

Obowiązujące od 01.11.2012 r. 
kwoty kryteriów dochodowych 
oraz wysokości świadczeń rodzin-
nych zostaną ogłoszone przez Radę 
Ministrów do 15.08.2012 r. Aktu-
alne stawki zostaną opublikowane 
niezwłocznie po ich ogłoszeniu na 
stronie Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Tczewie, pod adre-
sem: www.mops.tczew.pl/sr

W okresie zasiłkowym, trwają-
cym od 1 listopada 2012 r. do 31 
października 2013 r. należy udoku-
mentować dochód osiągnięty przez 
członków rodziny w 2011 r. 

W przypadku utraty dochodu 
przez członka rodziny, osobę uczącą 
się lub dziecko pozostające pod opie-
ką opiekuna prawnego w roku ka-
lendarzowym poprzedzającym 
okres zasiłkowy lub po tym roku, 
ustalając ich dochód, nie uwzględ-
nia się dochodu utraconego.

W przypadku uzyskania do-
chodu przez członka rodziny, oso-
bę uczącą się lub dziecko pozosta-
jące pod opieką opiekuna prawnego 
w roku kalendarzowym poprze-
dzającym okres zasiłkowy, ustala-
jąc dochód członka rodziny, osoby 
uczącej się lub dziecka pozostające-
go pod opieką opiekuna prawnego, 
uzyskany w tym roku dochód dzie-
li się przez liczbę miesięcy, w któ-
rych dochód ten został osiągnięty, 
jeżeli dochód ten jest uzyskiwany 
w dniu ustalania prawa do świad-
czeń rodzinnych. 

W przypadku uzyskania do-
chodu przez członka rodziny, osobę 
uczącą się lub dziecko pozostające 

ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 
W OKRESIE ZASIŁKOWYM 2012/2013

pod opieką opiekuna prawnego po 
roku kalendarzowym poprzedza-
jącym okres zasiłkowy dochód ich 
ustala się na podstawie dochodu 
członka rodziny, dochodu osoby 
uczącej się lub dochodu dziecka po-
zostającego pod opieką opiekuna 
prawnego, powiększonego o kwotę 
uzyskanego dochodu z miesiąca 
następującego po miesiącu, w któ-
rym dochód został osiągnięty, jeże-
li dochód ten jest uzyskiwany 
w dniu ustalania prawa do świad-
czeń rodzinnych. 

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 kontynu-
uje naukę w szkole lub w szko-
le wyższej i legitymuje się orze-
czeniem o umiarkowanym 
albo znacznym stopniu niepeł-
nosprawności.

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 po-

zostają w związku małżeńskim;
� dziecko zostało umieszczone w 

instytucji zapewniającej całodo-
bowe utrzymanie albo w pieczy 
zastępczej;

� osoba ucząca się została umiesz-
czona w instytucji zapewniają-
cej 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 ali-
mentacyjne na rzecz dziecka od 
drugiego rodzica, chyba że:
� rodzice lub jedno z rodziców 

dziecka nie żyje,
� ojciec dziecka jest nieznany,
� powództwo o ustalenie świadcze-

nia alimentacyjnego od drugiego 
z rodziców zostało oddalone,

� sąd zobowiązał jednego z rodzi-
ców do ponoszenia całkowitych 
kosztów utrzymania dziecka 
i nie zobowiązał drugiego z ro-
dziców do świadczenia alimen-
tacyjnego na rzecz tego dziecka.

Niezbędne dokumenty:
1) dokument stwierdzający toż-

samość osoby ubiegającej się 

o zasiłek rodzinny; 
2) skrócony odpis aktu urodzenia 

dziecka lub inny dokument 
stwierdzający wiek dziecka; 

3) orzeczenie o niepełnosprawno-
ści albo o umiarkowanym lub 
znacznym stopniu niepełno-
sprawności - w przypadku, gdy 
w rodzinie wychowuje się 
dziecko niepełnosprawne; 

4) zaświadczenie szkoły albo 
oświadczenie o uczęszczaniu 
dziecka do szkoły - w przypad-
ku, gdy dziecko ukończyło 18 
rok życia;

5) zaświadczenie szkoły wyższej 
albo oświadczenie o uczęszcza-
niu do szkoły wyższej � w przy-
padku osoby uczącej się lub 
osoby legitymującej się orzecze-
niem o umiarkowanym albo 
znacznym stopniu niepełno-
sprawności, jeżeli osoba uczy 
się w szkole wyższej; 

6) dokumenty stwierdzające wy-
sokość dochodu rodziny, w tym 
odpowiednio: 

a) zaświadczenia z urzędu skar-
bowego albo oświadczenia 
członków rodziny o dochodzie 
podlegającym opodatkowaniu 
na zasadach określonych 
w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy 
z dnia 26 lipca 1991 r. o podat-
ku dochodowym od osób fizycz-
nych, osiągniętym w roku ka-
lendarzowym poprzedzającym 
okres zasiłkowy; 

b) oświadczenia członków rodzi-
ny rozliczających się na podsta-
wie przepisów o zryczałtowa-
nym podatku dochodowym od 
niektórych przychodów osią-
ganych przez osoby fizyczne 
o dochodzie osiągniętym 
w roku kalendarzowym po-
przedzającym okres zasiłkowy;

c) oświadczenia członków rodzi-
ny o dochodzie niepodlegają-
cym opodatkowaniu podat-
kiem dochodowym od osób 
fizycznych osiągniętym w roku 
kalendarzowym poprzedzają-
cym okres zasiłkowy; 

d) zaświadczenia albo oświadcze-
nia członków rodziny zawierają-
ce informację o wysokości skła-
dek na ubezpieczenie zdrowotne 
w roku kalendarzowym poprze-
dzającym okres zasiłkowy;

e) zaświadczenie właściwego or-
ganu gminy, nakaz płatniczy 
albo oświadczenie o wielkości 
gospodarstwa rolnego wyrażo-
nej w hektarach przeliczenio-
wych ogólnej powierzchni 
w roku kalendarzowym po-
przedzającym okres zasiłkowy; 

f) umowę dzierżawy � w przy-
padku oddania części lub cało-

ści znajdującego się w posiada-
niu rodziny gospodarstwa 
rolnego w dzierżawę,

g) umowę zawartą w formie aktu 
notarialnego � w przypadku 
wniesienia gospodarstwa rol-
nego do użytkowania przez rol-
niczą spółdzielnię produkcyjną, 

h) odpis podlegającego wykona-
niu orzeczenia sądu zasądzają-
cego alimenty na rzecz osób 
w rodzinie lub poza rodziną lub 
odpis protokołu posiedzenia 
zawierającego treść ugody są-
dowej, lub odpis zatwierdzonej 
przez sąd ugody zawartej przed 
mediatorem, zobowiązujących 
do alimentów na rzecz osób 
w rodzinie lub poza rodziną, 

i)  rzekazy lub przelewy pienięż-
ne dokumentujące wysokość 
zapłaconych alimentów,

j) w przypadku gdy osoba upraw-
niona nie otrzymała alimen-
tów albo otrzymała je w wyso-
kości niższej od ustalonej 
w wyroku sądu, ugodzie sądo-
wej lub ugodzie zawartej przed 
mediatorem: 

� zaświadczenie organu prowa-
dzącego postępowanie egzeku-
cyjne o całkowitej lub częścio-
wej bezskuteczności egzekucji 
alimentów, a także o wysoko-
ści wyegzekwowanych alimen-
tów, lub 

� informację właściwego sądu 
lub właściwej instytucji o pod-
jęciu przez osobę uprawnioną 
czynności związanych z wyko-
naniem tytułu wykonawczego 
za granicą albo o niepodjęciu 
tych czynności, w szczególności 
w związku z brakiem podsta-
wy prawnej do ich podjęcia lub 
brakiem możliwości wskaza-
nia przez osobę uprawnioną 
miejsca zamieszkania dłużni-
ka alimentacyjnego za grani-
cą, jeżeli dłużnik zamieszkuje 
za granicą, 

k) dokument określający datę 
utraty dochodu oraz miesięcz-
ną wysokość utraconego do-
chodu, 

l) dokument określający wyso-
kość dochodu uzyskanego 
przez członka rodziny oraz licz-
bę miesięcy, w których dochód 
był osiągany � w przypadku 
uzyskania dochodu w roku ka-
lendarzowym poprzedzającym 
okres zasiłkowy, 

m) dokument określający wyso-
kość dochodu uzyskanego 
przez członka rodziny z miesią-
ca następującego po miesiącu, 
w którym dochód został osią-
gnięty � w przypadku uzyska-
nia dochodu po roku kalenda-
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rzowym poprzedzającym okres 
zasiłkowy; 

7) akty zgonu rodziców lub odpis 
podlegającego wykonaniu wy-
roku zasądzającego alimenty 
lub odpis protokołu posiedze-
nia zawierającego treść ugody 
sądowej, lub odpis zatwierdzo-
nej przez sąd ugody zawartej 
przed mediatorem, zobowiązu-
jących do alimentów � w przy-
padku osoby uczącej się; 

8) kartę pobytu � w przypadku 
cudzoziemca

9) odpis prawomocnego wyroku 
sądu rodzinnego orzekające-
go rozwód lub separację albo 
akt zgonu małżonka lub ro-
dzica dziecka � w przypadku 
osoby samotnie wychowują-
cej dziecko; 

10) odpis zupełny aktu urodzenia 
dziecka � w przypadku, gdy 
ojciec jest nieznany; 

11) odpis prawomocnego wyroku 
oddalającego powództwo o usta-
lenie alimentów; 

12) orzeczenie sądu zobowiązujące 
jednego z rodziców do ponosze-
nia całkowitych kosztów utrzy-
mania dziecka; 

13) odpis prawomocnego wyroku 
sądu rodzinnego stwierdzają-
cego przysposobienie lub za-
świadczenie sądu rodzinnego 
lub ośrodka adopcyjno-opie-
kuńczego o prowadzonym po-
stępowaniu sądowym w spra-
wie o przysposobienie dziecka; 

14) orzeczenie sądu rodzinnego 
o ustaleniu opiekuna prawne-
go dziecka; 

15) inne dokumenty i oświadczenia 
niezbędne do ustalenia prawa 
do zasiłku rodzinnego oraz do-
datków do zasiłku rodzinnego. 

W przypadku osób pobierają-
cych świadczenia rodzinne 
w okresie zasiłkowym 2011/12 
nie ma potrzeby ponownego 
składania dokumentów, które 
już znajdują się w dokumenta-
cji dotyczącej świadczeń ro-
dzinnych (np. kopii aktualnych 
dokumentów tożsamości, orze-
czeń o niepełnosprawności, 
kopie odpisów wyroków, odpi-
sy aktów urodzenia, itp.) 

DODATKI DO ZASIŁKU 
RODZINNEGO

Dodatki przysługują wyłącznie 
osobom uprawnionym do pobiera-
nia zasiłków rodzinnych.

Dodatek z tytułu urodzenia dziec-
ka przysługuje do ukończenia 
przez dziecko pierwszego roku ży-
cia. Dodatek przysługuje jednora-
zowo, w wysokości 1 000,00 zł na 
każde dziecko. Dodatek przysługu-
je, jeżeli kobieta pozostawała pod 
opieką medyczną nie później niż od 
10 tygodnia ciąży do porodu. 

Dodatek z tytułu opieki nad 
dzieckiem w okresie korzystania 
z urlopu wychowawczego w wy-
sokości 400,00 zł miesięcznie przy-
sługuje przez okres:
� 24 miesięcy kalendarzowych;
� 36 miesięcy kalendarzowych, je-

żeli sprawuje opiekę nad więcej 
niż jednym dzieckiem urodzo-
nym podczas jednego porodu;

� 72 miesięcy kalendarzowych, 
jeżeli sprawuje opiekę nad 
dzieckiem legitymującym się 
orzeczeniem o niepełnospraw-
ności albo o znacznym stopniu 
niepełnosprawności.
Niezbędne dokumenty:

1)  zaświadczenie pracodawcy 
albo oświadczenie o terminie 
i okresie, na jaki został udzielo-
ny urlop wychowawczy, oraz 
o co najmniej sześciomiesięcz-
nym okresie pozostawania 
w stosunku pracy bezpośred-
nio przed uzyskaniem prawa 
do urlopu wychowawczego; 

2)  zaświadczenie organu emery-
talno-rentowego albo oświad-
czenie, że osoba ubiegająca się 
jest zgłoszona do ubezpieczeń 
społecznych � w przypadku, 
gdy osoba podlega obowiązko-
wi ubezpieczenia społecznego;

3) imienny raport miesięczny oso-
by ubezpieczonej potwierdzają-
cy odprowadzanie składek na 
ubezpieczenia społeczne, z mie-
siąca poprzedzającego miesiąc 
złożenia wniosku o dodatek, 
w przypadku złożenia oświad-
czenia, o którym mowa w pkt 2; 

4) zaświadczenie placówki za-
pewniającej całodobową opie-
kę, w przypadku umieszczenia 
w niej dziecka, o liczbie dni 
w tygodniu, w których korzy-
sta w niej z całodobowej opieki, 
albo oświadczenie o niekorzy-
staniu przez więcej niż 5 dni 
w tygodniu z całodobowej opie-
ki nad dzieckiem umieszczo-
nym w placówce zapewniającej 
całodobową opiekę, w tym w 
specjalnym ośrodku szkolno-
wychowawczym; 

5) inne dokumenty i oświadcze-
nia niezbędne do ustalenia 
prawa do dodatku do zasiłku 
rodzinnego z tytułu opieki nad 
dzieckiem w okresie korzysta-
nia z urlopu wychowawczego. 

Dodatek z tytułu samotnego 
wychowywania dziecka przy-
sługuje uprawnionej do zasiłku 
rodzinnego osobie samotnie wy-
chowującej dziecko (oznacza to 
pannę, kawalera, wdowę, wdow-
ca, osobę pozostającą w separacji 
orzeczonej prawomocnym wyro-
kiem sądu, osobę rozwiedzioną, 
chyba że wychowuje wspólnie co 
najmniej jedno dziecko z jego ro-
dzicem), jeżeli drugi z rodziców 
dziecka nie żyje bądź ojciec dziec-
ka jest nieznany, bądź powództwo 

o ustalenie świadczenia alimen-
tacyjnego od drugiego z rodziców 
zostało oddalone. Dodatek przy-
sługuje również osobie uczącej się 
w rozumieniu ustawy (patrz wy-
żej), jeżeli oboje rodzice osoby 
uczącej się nie żyją.

Dodatek przysługuje w wyso-
kości 170,00 zł miesięcznie na 
dziecko, nie więcej jednak niż 
340,00 zł na wszystkie dzieci. 
W przypadku dziecka legitymu-
jącego się orzeczeniem o niepeł-
nosprawności lub orzeczeniem 
o znacznym stopniu niepełno-
sprawności kwotę dodatku 
zwiększa się o 80,00 zł na dziec-
ko, 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 oj-
ciec dziecka jest nieznany lub

� kopia odpisu wyroku sądu o od-
daleniu powództwa o ustalenie 
świadczenia alimentacyjnego

Dodatek z tytułu wychowywania 
dziecka w rodzinie wielodzietnej 
przysługuje w wysokości 80,00 zł 
miesięcznie na trzecie i na następ-
ne dzieci uprawnione do zasiłku 
rodzinnego.

Dodatek z tytułu kształcenia i re-
habilitacji dziecka przysługuje na 
dziecko legitymujące się orzecze-
niem o niepełnosprawności, albo 
orzeczeniem o umiarkowanym 
albo znacznym stopniu niepełno-
sprawności 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 ukoń-
czenia 24 roku życia.
Niezbędne dokumenty:

� orzeczenie o niepełnosprawno-
ści albo o umiarkowanym lub 
znacznym stopniu niepełno-
sprawności

Dodatek z tytułu rozpoczęcia 
roku szkolnego przysługuje raz 
w roku, w związku z rozpoczęciem 
nowego roku szkolnego, lub rocz-
nego przygotowania przedszkol-
nego w wysokości 100,00 zł. Wnio-
sek o wypłatę dodatku składa się 
do dnia zakończenia okresu zasił-
kowego, w którym rozpoczęto rok 
szkolny albo roczne przygotowa-
nie przedszkolne.

UWAGA!!! Aby uzyskać 
prawo do dodatku w roku 
szkolnym 2012/2013 trzeba 
złożyć stosowny wniosek 
w nieprzekraczalnym termi-
nie do 31 października 2012 r.

Dodatek z tytułu rozpoczę-
cia roku szkolnego w okresie 
zasiłkowym 2012/2013 będzie 
dotyczył roku szkolnego 

2013/14 i będzie wypłacony 
we wrześniu 2013 r.

Dodatek z tytułu podjęcia przez 
dziecko nauki w szkole poza 
miejscem zamieszkania przysłu-
guje od września do czerwca na-
stępnego roku kalendarzowego 
w związku z zamieszkiwaniem 
w miejscowości, w której znajduje 
się siedziba szkoły ponadgimna-
zjalnej lub szkoły artystycznej, 
w której realizowany jest obowią-
zek szkolny i obowiązek nauki, 
a także szkoły podstawowej lub 
gimnazjum w przypadku dziecka 
lub osoby uczącej się, legitymują-
cej się orzeczeniem o niepełno-
sprawności lub o stopniu niepeł-
nosprawności � w wysokości 90 zł 
miesięcznie na dziecko.

W związku z dojazdem 
z miejsca zamieszkania do miej-
scowości, w której znajduje się sie-
dziba szkoły, w przypadku dojaz-
du do szkoły ponadgimnazjalnej 
� dodatek przysługuje w wysoko-
ści 50 zł miesięcznie na dziecko.

Niezbędne dokumenty:
1) zaświadczenie szkoły albo 

oświadczenie o uczęszczaniu 
dziecka do szkoły poza miej-
scem zamieszkania; 

2)  zaświadczenie albo oświadcze-
nie potwierdzające tymczaso-
we zameldowanie ucznia poza 
miejscem zamieszkania; 

3)  inne dokumenty i oświadcze-
nia niezbędne do ustalenia 
prawa do dodatku do zasiłku 
rodzinnego z tytułu podjęcia 
przez dziecko nauki w szkole 
poza miejscem zamieszkania. 

ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje 
niezależnie od dochodu, w wysoko-
ści 153,00 zł miesięcznie: 
� niepełnosprawnemu dziecku;
� osobie niepełnosprawnej w 

wieku powyżej 16 roku życia, 
jeżeli legitymuje się orzecze-
niem o znacznym stopniu nie-
pełnosprawności;

� osobie, która ukończyła 75 lat.
� osobie niepełnosprawnej 

w wieku powyżej 16 roku ży-
cia legitymującej się orzecze-
niem o umiarkowanym stop-
niu niepełnosprawności, jeżeli 
niepełnosprawność powstała 
w wieku do ukończenia 21 
roku życia.

 Niezbędne dokumenty:
� orzeczenie o niepełnosprawno-

ści albo orzeczenie o umiarko-
wanym stopniu niepełnospraw-
ności ze wskazaniem daty 
powstania niepełnosprawności, 
albo orzeczenie o znacznym 
stopniu niepełnosprawności;

� uwierzytelnioną kopię doku-
mentu stwierdzającego tożsa-
mość osoby ubiegającej się o 
zasiłek pielęgnacyjny.
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Świadczenie pielęgnacyjne z ty-
tułu rezygnacji z zatrudnienia lub 
innej pracy zarobkowej przysłu-
guje: 
1) matce albo ojcu, 
2) innym osobom, na których, 

zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks 
rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 
Nr 9, poz. 59, z późn. zm.), ciąży 
obowiązek alimentacyjny, z wy-
jątkiem osób o znacznym stop-
niu niepełnosprawności, 

3) opiekunowi faktycznemu dziecka 
� jeżeli nie podejmują lub rezy-

gnują z zatrudnienia lub innej 
pracy zarobkowej w celu spra-
wowania opieki nad osobą legi-
tymującą się orzeczeniem o nie-
pełnosprawności łącznie ze 
wskazaniami: konieczności 
stałej lub długotrwałej opieki 
lub pomocy innej osoby w związ-
ku ze znacznie ograniczoną 
możliwością samodzielnej egzy-
stencji oraz konieczności stałego 
współudziału na co dzień opie-
kuna dziecka w procesie jego 
leczenia, rehabilitacji i edukacji, 
albo osobą legitymującą się 
orzeczeniem o znacznym stop-
niu niepełnosprawności. 
Osobie innej niż spokrewniona 

w pierwszym stopniu, na której 
ciąży obowiązek alimentacyjny, 
przysługuje świadczenie pielęgna-
cyjne, w przypadku gdy nie ma 
osoby spokrewnionej w pierw-
szym stopniu albo gdy osoba ta nie 
jest w stanie sprawować opieki.

Świadczenie pielęgnacyjne przy-
sługuje niezależnie od dochodu.

Niezbędne dokumenty:
� orzeczenie o niepełnosprawno-

ści albo o znacznym stopniu 
niepełnosprawności dziecka;

� dokumenty potwierdzające 
stopień pokrewieństwa (odpisy 
z akt stanu cywilnego);

� uwierzytelniona kopia doku-
mentu stwierdzającego tożsa-
mość osoby ubiegającej się o 
świadczenie pielęgnacyjne.

� dokumenty potwierdzające 
stan cywilny osoby wymagają-
cej opieki (np. odpis aktu zgonu 
współmałżonka, wyrok rozwo-
dowy)

� zaświadczenie placówki za-
pewniającej całodobową opiekę, 
w przypadku umieszczenia 
w niej dziecka, o liczbie dni 
w tygodniu, w których korzysta 
w niej z całodobowej opieki, albo 
oświadczenie o niekorzystaniu 
przez więcej niż 5 dni w tygo-
dniu z całodobowej opieki nad 
dzieckiem umieszczonym 
w placówce zapewniającej cało-
dobową opiekę, w tym w specjal-
nym ośrodku szkolno-wycho-
wawczym; wzór oświadczenia 
jest określony w załączniku nr 
12 do rozporządzenia; 

� inne dokumenty i oświadcze-
nia niezbędne do ustalenia 

prawa do świadczenia pielę-
gnacyjnego. 

Jednorazowa zapomoga z tytu-
łu urodzenia się dziecka przysłu-
guje matce lub ojcu dziecka, opie-
kunowi prawnemu albo 
opiekunowi faktycznemu dziecka, 
niezależnie od ich dochodów, z ty-
tułu urodzenia się żywego dziecka 
w wysokości 1 000 zł na jedno 
dziecko. Wniosek o wypłatę jedno-
razowej zapomogi składa się 
w terminie 12 miesięcy od dnia 
narodzin dziecka, a w przypadku 
gdy wniosek dotyczy dziecka obję-
tego opieką prawną, opieką fak-
tyczną albo dziecka przysposobio-
nego - w terminie 12 miesięcy od 
dnia objęcia dziecka opieką albo 
przysposobienia nie później niż do 
ukończenia przez dziecko 18. roku 
życia. Wniosek złożony po termi-
nie organ właściwy pozostawia 
bez rozpoznania.

Zapomoga przysługuje, jeżeli 
kobieta pozostawała pod opieką 
medyczną nie później niż od 10 
tygodnia ciąży do porodu. 

UWAGA: Oświadczenia w po-
stępowaniach o ustalenie 
prawa do świadczeń rodzin-
nych składa się pod rygorem 
odpowiedzialności karnej za 
składanie fałszywych zeznań. 
Składający oświadczenie jest 
obowiązany do zawarcia 
w nim klauzuli następującej 
treści: �Jestem świadomy od-
powiedzialności karnej za zło-
żenie fałszywego oświadcze-
nia.�. Klauzula ta zastępuje 
pouczenie organu o odpowie-
dzialności karnej za składa-
nie fałszywych zeznań. 

Termin składania wniosków

Wnioski w sprawie ustalenia pra-
wa do świadczeń rodzinnych na 
nowy okres zasiłkowy są przyjmo-
wane od dnia 1 września.

W przypadku, gdy osoba ubie-
gająca 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 przysłu-
gujących za miesiąc listopad na-
stępuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubie-
gająca 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 przysłu-
gujących za miesiąc listopad na-
stępuje do dnia 31 grudnia.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Świadczenia z funduszu ali-

mentacyjnego przysługują osobie 

uprawnionej do alimentów od ro-
dzica na podstawie tytułu wyko-
nawczego pochodzącego lub za-
twierdzonego przez sąd, jeżeli 
egzekucja okazała się bezskutecz-
na 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 orze-
czenia o znacznym stopniu nie-
pełnosprawności � bez wzglę-
du na wiek. 
Świadczenia z funduszu ali-

mentacyjnego przysługują w wy-
sokości bieżąco ustalonych ali-
mentów, jednakże nie wyższej 
niż 500 zł. 

Świadczenia z funduszu ali-
mentacyjnego przysługują, jeżeli 
dochód rodziny w 2010 r. w przeli-
czeniu na osobę w rodzinie nie 
przekracza kwoty 725 zł mie-
sięcznie.

W przypadku utraty dochodu 
przez członka rodziny w roku kalen-
darzowym poprzedzającym okres 
świadczeniowy lub po tym roku, 
ustalając jego dochód, nie uwzględ-
nia się dochodu utraconego. 

W przypadku uzyskania do-
chodu przez członka rodziny 
w roku kalendarzowym poprze-
dzającym okres świadczeniowy, 
ustalając dochód członka rodziny, 
uzyskany w tym roku dochód dzie-
li się przez liczbę miesięcy, w któ-
rych dochód ten był osiągnięty, je-
żeli dochód ten jest uzyskiwany 
w dniu ustalania prawa do świad-
czeń z funduszu alimentacyjnego. 

W przypadku uzyskania do-
chodu przez członka rodziny po 
roku kalendarzowym poprzedza-
jącym okres świadczeniowy jego 
dochód ustala się na podstawie 
dochodu członka rodziny, powięk-
szonego o kwotę uzyskanego do-
chodu z miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym dochód zo-
stał osiągnięty, jeżeli dochód ten 
jest uzyskiwany w dniu ustalania 
prawa do świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego. 

Świadczenia z funduszu ali-
mentacyjnego nie przysługują, je-
żeli osoba uprawniona: 
1.  została umieszczona w insty-

tucji zapewniającej całodobowe 
utrzymanie albo w pieczy za-
stępczej; 

2.  zawarła związek małżeński. 

W przypadku, gdy osoba ubiegają-
ca 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 alimenta-
cyjnego oraz wypłata świadczeń 
przysługujących za miesiąc paź-
dziernik następuje do dnia 31 
października. 

W przypadku, gdy osoba ubie-
gająca się o świadczenia na nowy 
okres świadczeniowy złoży wnio-
sek wraz z dokumentami w okre-
sie od dnia 1 września do dnia 
31 października, ustalenie pra-
wa do świadczeń z funduszu ali-
mentacyjnego oraz wypłata 
świadczeń przysługujących za 
miesiąc październik następuje do 
dnia 30 listopada.

GDZIE? KIEDY?

Od 1 sierpnia 2012 r. formularze wniosków w sprawie ustalenia 
uprawnień do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z Funduszu 
Alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2012/2013 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 adre-
sem www.mops.tczew.pl/wnioski

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimenta-
cyjnego na nowy okres świadczeniowy będzie można składać 
od 1 sierpnia 2012 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Tczewie, przy ul. Armii Krajowej 39.

Począwszy od 3 września 2012 r. wnioski o ustalenie prawa do 
świadczeń rodzinnych oraz do świadczeń z funduszu alimentacyjne-
go będzie można składać wyłącznie 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
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To chyba odruch bezwarunko-
wy, że gdy trafia w nasze ręce 

stara księga adresowa z rodzin-
nego miasta, to pierwszą czynno-
ścią jaką wykonujemy, jest odszu-
kanie w spisie mieszkańców 
własnego nazwiska. Gdy nam się 
to uda, zaczynamy zastanawiać 
się: czy to nasz przodek, czy osoba 
zupełnie obca? Następnie zwra-
camy uwagę na kolejny szczegół 
� adres zamieszkania. Może on 
wprawić nas w zakłopotanie, bo 
na podstawie samej księgi nie 
stwierdzimy, np. która z dzisiej-
szych ulic nosiła przed wojną imię 
generała Józefa Hallera? Zdziwić 
może również fakt, że obok na-
zwiska i imienia mieszkańca po-
dawany jest też zawód. Niektóre 
brzmią wręcz archaicznie: drogo-
wy, książkowy, praczka. A propos 
archaizmów, w księdze adreso-
wej pojawiają się ogłoszenia róż-
nych branż. Chyba tylko nieco 
starsze pokolenie wie, co sprzeda-
wano w sklepie z �towarami krót-
kimi�. Z całą pewnością, księgi 
adresowe są takim źródłem wie-
dzy, które dostarcza wiele frajdy 
każdemu badaczowi.

W najbliższych numerach �Pano-
ramy Miasta� proponuję analizę 
księgi adresowej Tczewa wydanej 
w Grudziądzu w 1924 roku, któ-
rej kopia dostępna jest w Sekcji 
Historii Miasta Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Tczewie przy ul. 
J. Dąbrowskiego 6. Na początku 
kilka słów o jej układzie. Składa 
się z kilku części: pierwszej � alfa-
betycznego spisu mieszkańców, 
drugiej � wykazu urzędów i in-
stytucji państwowych, samorzą-
dowych, władz duchownych itd., 
trzeciej � zatytułowanej: branże. 

KSIĘGA ADRESOWA TCZEWA Z 1924 ROKU (część pierwsza)
dnia dzisiejszego w tym miejscu 
się znajduje, tylko innego ma wła-
ściciela i inną nazwę niż przed 
laty. Dla mieszkańców Nowego 
Miasta była przeznaczona apte-
ka przy ul. Gdańskiej, powstała 
w 1913 roku. W 1924 roku nale-
żała do Leona Szulca-Rembow-
skiego. Ona również istnieje po 
dziś dzień.

B jak BANKI

Tczew był siedzibą ośmiu banków: 
pięciu polskich i trzech niemiec-
kich. Przy ul. Łaziennej 12 mieścił 
się oddział Banku Polskiego, któ-
ry był czynny od poniedziałku do 
piątku w godz. 8:00-15:00, a w so-
boty: 8:00-13:00 (kasa była czynna 
w dni powszednie o godzinę kró-
cej, w soboty zaś ją zamykano). 
Przy obecnej ul. Wyszyńskiego 3 
swoją siedzibę miał Bank Ludo-
wy. Powstał on w 1906 roku z ini-
cjatywy ks. Alfonsa Mańkowskie-
go z Lubiszewa. Pozostałe polskie 
banki odnotowane są w �Księ-
dze�� pod następującymi adresa-
mi: Stary Rynek 18 (obecny plac 
Hallera), Mickiewicza 13, Słowac-
kiego 1. Najstarszą instytucją Þ -
nansową w naszym mieście był 
Vereinsbank przy ul. Forstera 2 
(obecnej Okrzei). Kolejny niemiec-
ki bank znajdował się przy ul. 
Hallera 2 (obecnej Obrońców We-
sterplatte). Przy ul. Kościuszki 
pod numerem 7 miał swą siedzi-
bę Danziger Reiffeisenbank. 

M. K.

SEKCJA HISTORII MIASTA

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 
W TCZEWIE

Zdigitalizowane księgi 

adresowe naszego 

miasta, można prze-

glądać w Internecie. 

Szczegółowy wykaz 

dostępny w: 

dawnytczew.pl/forum 

(tytuł postu: Księgi 

adresowe w bibliote-

kach cyfrowych). 

Ta część szczególnie będzie nas 
interesowała. Na zakończeniu są 
jeszcze reklamy miejscowych skle-
pów i zakładów.

A jak APTEKI

W 1924 roku tczewianom służyły 
trzy apteki: dwie na Starym Mie-

ście i jedna na Nowym Mieście. 
Z innych źródeł wiemy, że naj-
starsza z nich znajdowała się przy 
ul. Mickiewicza 15. W 1924 roku 
jej właścicielem był Kazimierz 
Nadolski, a godło apteki � to złoty 
lew. W połowie XIX wieku zosta-
ła założona officina sanitatis przy 
Rynku nr 24 i niezmiennie do 

Apteka pod Orłem (lata międzywojenne)

Apteka przy ul. Gdańskiej (pocz. XX w.)
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Reklama z �Kalendarza kościelnego 
dla parafji św. Józefa w Tczewie� (1926 r.) Reklama z księgi adresowej (1924 r.)
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29 września
godz. 19.00
REWELACJA MIESIĄCA
Shirley Valentine 
wyk. Krystyna Janda
Sala widowiskowa CKIS
bilety w cenie 65 złotych

Krystyna Janda jako kura do-
mowa?!!! To całkiem możli-

we� ale nie do końca. Znudzona 
i zahukana żona przy mężu otwar-
cie wyznaje: Wiesz, co ja sobie całe 
życie mówiłam? Dzieci dorosną to 
ja se stąd pójdę. Dzieci dorosły, a ja, 
co? Nie ma gdzie iść! A poza tym to 
wiesz, co ludzie mówią? ?Po czter-
dziestce to tak jakby już wszystko 
było i nic człowieka nie rajcuje.? 

Kultura

Zdecydowana większość prezen-
towanego zasobu to architektura 
Tczewa, ale nie brakuje też wido-
ków z okolicy Pelplina, Gniewa, 
czy Lubiszewa. Oprócz zabytków 
zostały przedstawione pojedyncze 
budynki, ulice, osiedla i różne 

Można już oglądać pierwszą część kolekcji 
zdjęć Stanisława Zaczyńskiego

miejsca. Interesujące są zdjęcia 
z lotu ptaka, a także pocztówki 
z olimpiady w Berlinie z 1936 r.

Kolekcja zdjęć została zaku-
piona od autora przez samorząd 
miasta w ubiegłym roku. Zdjęcia 
i pocztówki zostały opracowane 
i zdigitalizowane przez Miejską 

Bibliotekę Publiczną w Tczewie. 
Prace trwają nadal, a cyfrowy 
zbiór ciągle się powiększa.

Zapraszamy na stronę interne-
tową: www.mbp.tczew.pl, na któ-
rej znajdą Państwo więcej infor-
macji.

"  KRYTA PŁYWALNIA

 Basen kryty otwarty zostanie 
na początku września. Szcze-
gółowe informacje dotyczące 
daty otwarcia podane zostaną 
na stronie internetowej www.
tcsir.tcz.pl.

 W ramach działalności krytej 
pływalni zapraszamy na:

�  pływanie rekreacyjne,
�  naukę pływania � dzieci (od 4 

roku życia), młodzież, dorosłych,
�  aerobic w wodzie.

" SZKÓŁKA TENISA 
 ZIEMNEGO

 Płatna szkółka tenisa ziemnego. 
Zajęcia odbywać się będą w po-
niedziałki 16.30-18.00 i środy 
16.00-17.00 i 17.00-18.00.

" FITNESS CLUB

� Siłownia od września czynna bę-
dzie w poniedziałki i środy 
w godz. 12.00-21.45, wtorki, 
czwartki i piątki � 12.00-21.00, 
soboty 12.00-19.30. Porady in-
struktora od poniedziałki do piąt-
ku w wyznaczonych godzinach.

�  Sauna od września czynna 
w poniedziałki i środy 15.00-
21.45, wtorki, czwartki, piątki 
15.00-21.00, soboty 15.00-19.30.

�  Aerobic (TBC, Pilates, Zumba, 
Stretch, Gim +50) od września 
od poniedziałku do soboty wg 
grafiku.

" SPOTKANIA NAD WODĄ
 
 Zapraszamy grupy zorganizo-

wane dzieci i młodzieży: półko-
lonie, kolonie, stowarzyszenia, 
ogniska środowiskowe. Spo-
tkania są bezpłatne i mają cha-
rakter ogólny z dwoma prze-
wodnimi tematami:

�  funkcjonowanie przystani, 
etykieta żeglarska

�  omówienie zasad bezpieczeń-
stwa na lądzie i łodzi z elemen-
tami robót bosmańskich (wę-
zły żeglarskie).

" Imprezy organizowane przez 
TCSiR we wrześniu 2012:

13.09 � Indywidualna LA 
 � zakończenie sezonu SP
14.09 � indywidualna LA � 
 zakończenie sezonu gimnazja
17.09 � skok wzwyż � zakończe-

nie sezonu SP i gimnazja
29.09 � szachy drużynowe 
 � SP i gimnazja
13 i 27.09 � czwartki 
 lekkoatletyczne
8, 15, 22.09 � Grand Prix Tczewa

w tenisie ziemnym � runda 
jesienna  

TCSiR zaprasza

25 września
godz. 11:00 i 13:15

�Czerwony kapturek� 

Sala widowiskowa CKIS
bilety w cenie 12 i 15 zł

wyk. Miejski Teatr Miniatura 
w Gdańsku

Barwne widowisko musicalo-
we, adresowane do wszyst-

kich � małych, większych i naj-
większych, którzy lubią historie 
�straszne� z happy endem. Na 
kanwie wierszowanej wersji Czer-
wonego Kapturka J. Brzechwy 
reżyser spektaklu (a zarazem au-
tor 26 piosenek) Waldemar Wo-
lański stworzył żartobliwe, pełne 
humoru, roztańczone i rozśpiewa-
ne przedstawienie familijne. 
Atrakcyjne lalki żyworękie, pro-
wadzone przez aktorów na oczach 
widzów, nadają mu kabaretowy 
charakter i podkreślają dystans 
wobec baśniowej fantastyki.

Centrum Kultury i Sztuki

Wrzesień z Czerwonym Kapturkiem, 
Krystyną Jandą i Harcerską Orkiestrą Dętą

Tylko, że u mnie to szybciej poszło! 
Ja to się tak czułam jak miałam 
dwadzieścia pięć! Pewnego dnia 
decyduje się na szaleństwo. Mając 
powyżej uszu małżeńskich powin-
ności, wszystko postanawia zacząć 
od nowa. Pragnie się jeszcze cie-
szyć życiem i, mimo że lat jej nie 
ubędzie, zamiast mówić: �Boże, 
mam czterdzieści dwa lata�, woli 
wykrzyknąć: �Shirley, masz dopie-
ro czterdzieści dwa lata, jak to cu-
downie!�

30 września
godz 16.00

Jubileusz 65-lecia 
Harcerskiej Orkiestry Dętej

Sala widowiskowa CKIS
wstęp wolny

Z okazji jubileuszu działalności 
Harcerska Orkiestra Dęta 

przygotowała dla mieszkańców 
koncert, podczas którego zapre-
zentuje utwory muzyki klasycz-
nej i rozrywkowej we własnych 
aranżacjach. 

Miejska Biblioteka Publicz-
na w Tczewie prezentuje cy-
frowy zasób zdjęć oraz pocz-
tówek z kolekcji Stanisława 
Zaczyńskiego, przedstawia-
jących architekturę Tczewa 
i okolic, wydarzenia kultu-
ralne, uroczystości i obchody 
różnych rocznic, głównie 
z lat 80 i 90 XX w. Kolekcja do-
starcza wielu ciekawych in-
formacji na temat tego, jak 
wyglądało nasze miasto 
przed laty, jakie obiekty po-
wstały na przestrzeni dzie-
sięcioleci, a po jakich nie zo-
stał żaden fizyczny ślad.
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