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PRZY APLAUZIE NAJMŁODSZYCH na placu 
Hallera wystartowała interaktywna 
fontanna. Zmieniająca się wysokość 
strumieni wody oraz kolor i natężenie świateł sprawiają wrażenie „tań-
czącej fontanny”, co szczególnie efektownie wygląda po zmroku.

Fontanna jest jednym z elementów Drogi Widokowej, realizowanej 
w ramach projektu rewitalizacji Starego Miasta. Powstała w miejscu 
dawnego wodotrysku. Nowa konstrukcja składa się z 15 dysz zamon-
towanych w posadzce, w płytach kamiennych. Każda dysza jest pod-
świetlona. Fontanna działać będzie od wiosny do jesieni, na czas zimy 
będzie wyłączana.

Więcej o inwestycjach w ramach rewitalizacji na str. 5.

• Od stycznia jeździmy 
z METEOREM 

– rozstrzygnięto 
przetarg na usługi 

komunikacji miejskiej

• Festiwal ZDARZENIA 
– Grand Prix 

dla „Trzech sióstr”

• Wyróżnienie 
dla Tczewa za ścieżkę 

przyrodniczą nad Wisłą

• Żywa lekcja 
historii nad Wisłą

• Targi Ludzi Złotego 
Wieku – po raz 

pierwszy w Tczewie

• Straż Miejska 
świętowała 20-lecie

• Miejski Kalendarz Imprez 
– październik 2011 r.

Rewitalizacja

FONTANNA WYSTARTOWAŁA
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XII SESJA
Proponowany porządek obrad XII sesji 

Rady Miejskiej w Tczewie na dzień 29 września 2011 r.
(czwartek) o godz. 10.00 

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

z dnia 25 sierpnia 2011 r. 
5.  Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa. 
6. Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych 

w okresie od 25 sierpnia do 28 września 2011 r.

II . CZĘŚĆ DRUGA:
7.  Informacja o  funkcjonowaniu spółek prawa handlowego, 

w których Gmina Miejska w Tczewie posiada udziały.
8.  Informacja z realizacji zadań w zakresie selektywnej 

zbiórki odpadów.
9.  Podjęcie uchwał w sprawie:
9.1 zmian w budżecie miasta Tczewa na 2011 rok,
9.2 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Progno-

zy Finansowej Miasta  Tczewa na  lata 2011-2024,
9.3 przyjęcia programu rozwoju sportu na lata 2011-2013,
9.4 wyrażenia woli na dokonanie sprzedaży posiadanych 

przez Gminę Miejską Tczew udziałów w Spółce Za-
kład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. z siedzibą 
w Tczewie,

9.5 przyjęcia ,,Wieloletniego Programu Gospodarowania 
Zasobem Mieszkaniowym Gminy Miejskiej Tczew na 
lata 2011-2016”,

9.6 zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zakładu 
Usług Komunalnych w Tczewie prowadzonego w formie 
zakładu budżetowego i utworzenia jednostki budżetowej 
o tej samej nazwie.

10. Rozpatrzenie Inicjatywy Obywatelskiej mieszkańców 
osiedla Prątnica i Suchostrzygi w Tczewie dotyczącej od-
stąpienia od budowy drogi określanej jako ,,Lokalna ob-
wodnica od ulicy Jagiellońskiej do drogi krajowej nr 91”. 

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

Porządek sporządzono 8.09.2011 r.

1 września 2011 r. w Tczewie zameldowanych było 59 679 
osób, w tym 58 581 na pobyt stały i 1098 na pobyt czasowy. 
Od początku sierpnia przybyło 18 mieszkańców miasta.

ILU NAS JEST?

PANORAMA MIASTA – BIULETYN INFORMACYJNY 
SAMORZĄDU MIASTA TCZEWA
RADA PROGRAMOWA: 
PRZEWODNICZĄCY – Kazimierz Ickiewicz 
CZŁONKOWIE – Zenon Drewa, Katarzyna Mejna, 
Barbara Kamińska, Włodzimierz Mroczkowski,
Zbigniew Urban.
REDAKTOR NACZELNA – Małgorzata Mykowska
Urząd Miejski Tczew, 
Biuro Rzecznika Prasowego  77-59-322
WYDAWCA: 
Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta,
ul. J. Dąbrowskiego 6,  531-35-50; 531-36-37

Do 30 września na ręce przewodniczącego Rady Miej-
skiej można kierować wnioski o przyznanie Medalu 
„Pro Domo Trsoviensi”. Jest to wyróżnienie przy-
znawane przez Radę Miejską za znaczące zasługi dla 
Tczewa i jego mieszkańców. 
Medal można przyznawać za działalność naukową, gospo-
darczą, społeczną, kulturalną i sportową oraz inne osiągnię-
cia promocyjne, przydające miastu splendoru lub wyraźne 
korzyści mieszkańcom. Może być przyznawany mieszkań-
com miasta oraz osobom spoza Tczewa.

Kandydatów do wyróżnienia zgłaszają instytucje, organi-
zacje, zakłady pracy i inne formalno-prawne zbiorowości oraz 
grupy składające się z co najmniej 30 mieszkańców Tczewa. 
Do wniosku należy dołączyć szczegółowe uzasadnienie. Złożo-
ne wnioski opiniuje kapituła, w skład której wchodzą dotych-
czasowi laureaci medalu. Do 10 listopada kapituła przedsta-
wia przewodniczącemu Rady Miejskiej zaopiniowane wnioski 
i ustala listę nominowanych za dany rok. 

Dniem wręczenia medalu jest Dzień Tczewa, przypada-
jący 30 stycznia.

Pro Domo Trsoviensi

Szukamy kawalerów

Wybory do Sejmu i Senatu RP odbędą się 9 października 
2011 r. Głosowanie odbywa się w godz. 7.00-21.00. Siedem 
lokali (nr 1, 5, 9, 15, 19, 22 i 29*) jest dostosowanych do po-
trzeb osób niepełnosprawnych. W lokalu nr 5 (CKiS, ul. 
Wyszyńskiego 10) można głosować korespondencyjnie.
Możliwość głosowania korespondencyjnego przez osoby 
niepełnosprawne jest nowością w tegorocznych wyborach. 
Aby skorzystać z tego uprawnienia, osoba niepełnospraw-
na musiała zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego 
w Urzędzie Miejskim (do 19 września br.).

Do 3 października pracownik urzędu gminy lub listonosz 
powinien dostarczyć wyborcy pakiet zawierający: kopertę 
zwrotną, karty do głosowania, kopertę na karty do głosowa-
nia, instrukcję głosowania korespondencyjnego, nakładki 
na karty do głosowania sporządzone w alfabecie Braille’a 
– jeżeli wyborca zażądał ich przesłania, oświadczenie o oso-
bistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania.

Wyborca po zakreśleniu wybranych kandydatów na kar-
tach, włoży je do koperty na karty do głosowania, a tę koper-
tę do koperty zwrotnej i prześle na adres komisji obwodowej, 
do której jest zapisany. Możliwe będzie również przekazanie 
przesyłki listonoszowi, bez konieczności wizyty na poczcie. 
Przesyłka jest bezpłatna.

Uwaga! Głosy oddane korespondencyjnie powinny trafi ć 
do komisji wyborczej do chwili zakończenia głosowania. Nie 
należy więc zwlekać z odesłaniem przesyłki.

Koperty z głosami oddanymi pocztą przekazywane są 
komisjom obwodowym w godzinach głosowania. Komisja 
wyjmie z koperty zwrotnej kopertę zawierającą kartę do gło-
sowania i wrzuci ją do urny. Dzięki temu, nie będzie możliwe 
ustalenie, na kogo dany wyborca zagłosował. 

Osoby niepełnosprawne oraz starsze (te, które najpóźniej 
w dniu wyborów kończą 75 lat mogą również wziąć udział 
w wyborach za pośrednictwem pełnomocnika. Wniosek 
o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania należy 
złożyć w Urzędzie Miasta, najpóźniej do 29 września.

Więcej informacji: www.bip.tczew.pl/wybory
UWAGA: wyborcy niepełnosprawni lub w podeszłym wieku, któ-

rzy chcą być dowiezieni do miejsca głosowania, mogą w dniu wybo-
rów kontaktować się z Urzędem Miejskim (tel. 58 77 59 307/309/321) 
lub z Obwodową Komisją Wyborczą, w której głosują.
* Obwieszczenie prezydenta miasta zawierające granice i siedziby 
poszczególnych obwodów publikujemy w dodatku z uchwałami.

9 października

Wybieramy posłów i senatorów
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Ścieżka przyrodnicza 
wzdłuż Wisły w Tcze-
wie została wyróżniona 
w konkursie Marszałka 
Województwa Pomor-
skiego na „Najlepszą 
Przestrzeń Publiczną 
Województwa Pomor-
skiego 2011”. Już po 
raz czwarty tczewskie 
przedsięwzięcia spo-
tkały się z uznaniem 
marszałka. Do tej pory 
nagrody lub wyróżnie-
nia w konkursie przyznano nam za zagospodarowanie Bulwaru Nadwi-
ślańskiego, Placu Papieskiego oraz niecki przy ul. Jedności Narodu.

Aktualności

Do przetargu przystąpiły cztery fi rmy. 
Firma z Jaworzna zaproponowała wyko-
nanie usług za 9,3 mln zł, pozostałe oferty 
opiewały na sumy przekraczające 10 mln 
zł  – Przewozy Autobusowe „Gryf” Marian 
Kotecki z Żukowa – 14,5 mln zł, dotych-
czasowy przewoźnik – Veolia Transport 
Sp. z o.o. – 16,2 m,ln zł oraz firma Warbus 
z Warszawy – 12,5 mln zł.

Nowością w miejskiej komunikacji 
w Tczewie od 2012 roku będzie nie tylko 
przewoźnik. Zmieni się także kolor auto-
busów. Dotychczasowy – turkusowy za-
stąpią kolory biały, czerwony i żółty, czyli 
barwy herbu miasta.

Nie zmieni się funkcjonujący już od 
kilku lat – system karty miejskiej. Nadal 
obowiązywać będą bilety elektronicz-
ne, ale pozostanie również możliwość 
korzystania z biletów jednorazowych 
– papierowych, kupowanych w kioskach 

Do udziału w konkursie zgłoszono 27 
przykładów zagospodarowania przestrze-
ni publicznej z całego województwa. Uro-
czystość wręczenia nagród i dyplomów 
odbyła się 15 września w Urzędzie Mar-
szałkowskim. W imieniu samorządu mia-
sta Tczewa wyróżnienie II stopnia odebrał 
wiceprezydent Adam Burczyk.

Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna 
została zrealizowana w ubiegłym roku 
wzdłuż lewego brzegu Wisły w Tczewie, 
na odcinku od ujścia Strugi Subkowskiej 
do historycznego Mostu Tczewskiego. 
Miasto zyskało w ten sposób kolejne 
atrakcyjne miejsce. Zagospodarowano 
zaniedbany dotąd obszar w sąsiedztwie 
skarpy nadwiślańskiej. Powstał ciąg 
spacerowy długości ok. 2,5 km, zakoń-
czony miejscem do organizacji pikników. 
Stworzono przestrzeń służąca rekreacji, 
sprzyjającą wspólnemu spędzaniu wol-
nego czasu. Miejsce to często odwiedzane 
jest przez dzieci i młodzież szkolną i tam 
też odbywają się lekcje przyrody „w ple-
nerze”. Wzdłuż trasy znajdują się tablice 

Tczewianie uczcili 72. rocznicę na-
paści sowieckiej na Polskę. W uro-
czystościach, które odbyły się w Par-
ku Miejskim, przy pomniku ofi ar 
stalinowskich zebrali się mieszkań-
cy Tczewa, samorządowcy, komba-
tanci, harcerze, młodzież szkolna, 
duchowieństwo, przedstawiciele in-
stytucji i stowarzyszeń.

– 17 września – to dla nas Polaków 
dzień szczególnie trudny i bolesny. 
Wspominamy dramatyczne wydarze-
nia z 1939 r., o których nie wolno nam 
było mówić przez pół wieku – przypo-
mniał Mirosław Pobłocki, prezydent 
Tczewa. – O ile bohaterom walczącym 
z okupantem hitlerowskim co roku 
składamy kwiaty, zapalamy znicze, to 
ofi arom tej samej wojny obronnej, tyle, 
że z sowieckim najeźdźcą mogliśmy 
jedynie zapalać świeczki w naszych 
sercach, wspominać ich tylko w gronie 
najbardziej zaufanych osób. Dzisiaj ży-
jemy w wolnym kraju, o 17 września, 
o ofi arach Katynia i innych miejscach 
masowej zagłady, o tysiącach naszych 
rodaków wypędzonych z własnych do-
mów i zesłanych do sowieckich łagrów 
nasze dzieci uczą się w szkołach, może-
my o tym rozmawiać, możemy przyjść 
w takie miejsce jak dzisiaj i oddać hołd 
bohaterom. Nasza historia nie staje 
się przez to mniej bolesna, ale czujemy 
ulgę, że wreszcie nikt nie zamyka nam 
ust, że możemy godnie uszanować pa-
mięć wszystkich ofi ar wojny.

Jak wspomniał prezydent, dotych-
czasowi organizatorzy uroczystości 17 
września zmieniali się – byli to m.in. 
kombatanci, stowarzyszenia, organiza-
cje polityczne. Od tego roku jest to samo-
rząd miasta Tczewa. – Nie chcemy, aby 
te obchody kiedykolwiek nabrały barw 
politycznych, zależy nam, aby to miejsce 
łączyło całą społeczność naszego miasta 
– powiedział M. Pobłocki.

O naszej trudnej historii mówili też 
przedstawiciele młodzieży – uczennice Ze-
społu Szkół Ekonomicznych oraz Adrian 
Galikowski, przewodniczący Młodzieżo-
wej Rady Miasta Tczewa. Dzieci – najbar-
dziej niewinne ofi ary wojny wspominał 
ks. dziekan Stanisław Cieniewicz. 
– Dzieci się nie zabija, dzieci się broni 
– mówił ks. Cieniewicz przypominając 
dramatyczne odkrycie masowych grobów 
na Wołyniu, na tzw. trupim polu – grobów 
maleńkich dzieci, młodzieży, matek.

M.M.

Marszałek wyróżnił Tczew

Ścieżka przyrodnicza nad Wisłą

informacyjne z wizerunkami i opisem 
ptaków oraz ryb występujących na tym 
terenie. Zainstalowane lunety umożli-
wiają obserwacje ptaków, Wisły i przyro-
dę po drugiej stronie rzeki. Do dyspozycji 
spacerowiczów są punkty widokowe, 
ławki. Uporządkowanie tego obszaru 
przyczyniło się również do poprawy bez-
pieczeństwa przeciwpowodziowego.

Ścieżka przyrodnicza to kolejny etap 
konsekwentnie realizowanego już od lat 
90-tych ubiegłego wieku celu samorządu 
miasta, jakim jest powrót Tczewa nad 
Wisłę.

Ścieżkę wykonano w ramach pro-
jektu „Promowanie zrównoważonego 
rozwoju poprzez wykorzystanie natural-
nych walorów przyrodniczych Tczewa” 
współfi nansowanego ze środków Mecha-
nizmu Finansowego Europejskiego Ob-
szaru Gospodarczego oraz Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego. Partnerem 
samorządu miasta było Ogólnopolskie 
Towarzystwo Ochrony Ptaków.

M.M.

Przetarg na komunikację miejską rozstrzygnięty

Od stycznia jeździmy z Meteorem
Firma Meteor z Jaworzna wygrała przetarg na „Świadczenie usług prze-
wozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej 
w latach 2012-2014”. Jej oferta okazała się najkorzystniejsza cenowo. 

lub u kierowcy. Przy każdych drzwiach 
w autobusie znajdować się będzie czyt-
nik kart (okienko do odczytywania kar-
ty będzie większe dla ułatwienia osobom 
słabiej widzącym). W każdym autobusie 
będą również kasowniki tradycyjne.

Zgodnie z wymogami postawiony-
mi przewoźnikowi, wszystkie autobusy 
będą niskopodłogowe. Po tczewskich 
ulicach jeździć będą 23 pojazdy komu-
nikacji miejskiej, oprócz tego fi rma za-
bezpieczy autobusy rezerwowe. Miasto 
przejmuje nadzór nad przystankami 
i nad opracowywaniem rozkładów jaz-
dy. Będzie też większy wachlarz kar, 
który pozwoli na egzekwowanie prawi-
dłowej realizacji umowy.

Firma Meteor będzie świadczyć usłu-
gi w Tczewie przez trzy lata – od stycznia 
2012 do końca 2014 r.

M.M.

Uczciliśmy 17 września
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BEZPRZEWODOWY INTERNET

Zakończyły się prace związane z uru-
chomieniem na terenie Tczewa piętna-
stu bezprzewodowych punktów dostę-
pu do sieci Internet. Przedsięwzięcie 
zrealizowała fi rma z Gdyni. Jego koszt 
to blisko 150 tys. zł.

Punkty dostępu do sieci obejmują: 
Bulwar Nadwiślański, pl. Hallera, 
przystań nad Wisłą, nieckę na Czyży-
kowie, nieckę na Górkach, rowerodrom 
na Os. Bajkowym, targowisko Man-
hattan, nieckę na ul. Jedności Narodu, 
dworzec PKP, Os. Staszica – SP Nr 7, 
Urząd Miejski, Park Kopernika, Wieżę 
Ciśnień, amfi teatr, Park Miejski (okoli-
ce stawku).

PĘTLA ŻUŁAW – KOLEJNY PRZETARG

Urząd Miejski ogłosił kolejny przetarg 
na realizację pomostu cumowniczego 
w ramach projektu Pętla Żuław. Po-
przedni przetarg został unieważniony 
z uwagi na to, że wpłynęła tylko jedna 
oferta, która nie była zabezpieczona 
wadium (wadium wpłynęło po termi-
nie). W związku z koniecznością prze-
prowadzenia kolejnej procedury prze-
targowej przesunięciu ulegnie termin 
realizacji zadania – do przełomu 
kwietnia i maja 2012 r. Termin otwar-
cia ofert mija 13 października br.

Pomost jest elementem projektu 
„Pętla Żuławska – rozwój turystyki wod-
nej. Etap I” współfi nansowanego przez 
Unię Europejską z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka na lata 2007-2013. Jest to 
projekt ponadregionalny, zakładający 
kompleksowy rozwój turystyki wod-
nej w Obszarze Delty Wisły i Zalewu 
Wiślanego. Obszar objęty projektem to 
tereny Żuław i Zalewu Wiślanego wraz 
z Mierzeją Wiślaną, czyli łącznie 13 
partnerów z dwóch województw: pomor-
skiego i warmińsko-mazurskiego. 

Szacunkowy koszt tczewskiej czę-
ści inwestycji to ok. 1 mln zł, z czego 60 
proc. to dofi nansowanie unijne.

WIĘCEJ KONCESJI NA ALKOHOL

Rada Miejska podjęła uchwałę w spra-
wie ustalenia liczby punktów sprze-
daży napojów zawierających powyżej 
4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) 
przeznaczonych do spożycia poza miej-
scem sprzedaży. Liczbę tych punktów 
zwiększono z 75 na 84.

NOWY DYREKTOR CED
Rozstrzygnięty został konkurs na dy-
rektora zespołu publicznych placówek 
oświatowych Centrum Edukacji Doro-
słych w Tczewie na okres od 1 września 
2011 do 31 sierpnia 2012 r. Stanowisko 
to powierzono Robertowi Krasce.

Decyzję o przystąpieniu do Gdań-
skiego Obszaru Metropolitalnego 
poprzedziły konsultacje z radny-
mi, wizyta prezydenta Pawła 
Adamowicza w Tczewie, który 
zachęcał do udziału w przedsię-
wzięciu. Kolejnym krokiem było 
podpisanie przez Mirosława Po-
błockiego, prezydenta Tczewa, listu 
intencyjnego w sprawie przystąpienia 
do GOM – w czerwcu br.

Jak tłumaczy prezydent Tczewa, 
przystąpienie do metropolii to duża 
szansa dla rozwoju naszego miasta, 
głównie w zakresie gospodarczym 
i komunikacyjnym. Tczew chce być li-
czącym się partnerem w południowej 
części województwa pomorskiego – dla 
gmin kociewskich i dla Gdańska. Me-
tropolie to centra rozwoju wszystkich 
państw, powinniśmy więc być z silny-
mi. Przystąpienie do metropolii powin-
no też ułatwić gminom pozyskiwanie 
środków unijnych w kolejnym rozda-
niu – po 2013 roku.

Prezydent Gdańska skierował za-
proszenie do GOM do ponad 40 gmin 
i powiatów województwa pomorskiego, 
ale nie wszystkie wykazały zaintereso-
wanie. Przeciwni projektowi są m.in. 
władze Gdyni i Rumi. Tczewscy radni 
przyjęli uchwałę 16 głosami „za” przy 
trzech wstrzymujących się.

15 września w Gdańsku przed-
stawiciele 29 samorządów z woj. 

BADANIA W ZAKRESIE WYKRYWANIA 
WAD POSTAWY UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH 
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Badania realizuje Niepubliczny 
Specjalistyczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej Maria Noworolska. Prowadzo-
ne są na terenie szkół podstawowych. 
Objęci nimi zostaną wszyscy uczniowie 
klas I szkół podstawowych w Tczewie 
(ok. 750 dzieci).

Badania prowadzone są corocznie 
od 2003 r.

BADANIA RTG KLATKI PIERSIOWEJ 
DLA MIESZKAŃCÓW TCZEWA

Badania prowadzi Pracownia Rent-
genodiagnostyki w Tczewie Czesław 
Płocharczyk (ul. Wojska Polskiego 5). 

Radni zdecydowali

Tczew w dwóch nowych stowarzyszeniach 
Tczewscy radni podjęli uchwa-
łę o przystąpieniu Tczewa do 
dwóch stowarzyszeń – Gdań-
skiego Obszaru Metropolital-
nego oraz Polskiej Unii Mobil-
ności Aktywnej.

pomorskiego oficjalnie zawią-
zali stowarzyszenie pn. Gdański 
Obszar Metropolitalny. W gronie 
założycieli znalazły się m.in. mia-
sto Tczew, gmina Tczew i powiat 
tczewski.

Przy jednym głosie wstrzymują-
cym radni podjęli natomiast uchwałę 
w sprawie przystąpienia do Stowarzy-
szenia Polska Unia Mobilności Aktyw-
nej. Tczew już od wielu lat realizuje poli-
tykę miasta przyjaznego rowerzystom, 
jest partnerem w wielu projektach pro-
mujących ideę zrównoważonego trans-
portu. Przed rokiem Tczew był jednym 
z tych samorządów, których przedsta-
wiciele podpisali Gdańską Kartę Mo-
bilności Aktywnej. Przystąpienie do 
stowarzyszenia PUMA to kolejny krok 
w tym kierunku. Samorząd miasta jest 
otwarty na współpracę z instytucjami, 
organizacjami pozarządowymi, samo-
rządami i innymi jednostkami na rzecz 
promowania i wdrażania różnych form 
aktywnej mobilności mieszkańców na-
szego kraju, regionu, miasta.

M.M.

Rtg klatki piersiowej, badanie wad postawy, szczepienia przeciwko grypie

Ruszyły programy profi laktyki zdrowotnej 
Rozstrzygnięte zostały konkursy ofert na realizację programów profi -
laktyki zdrowotnej fi nansowanych przez samorząd miasta Tczewa. Ich 
łączny koszt to ok. 50 tys. zł

Skorzysta z nich ok. 1330 mieszkańców 
Tczewa. Zgłaszając się na badanie pa-
cjenci powinni mieć ze sobą dokument 
tożsamości.

Badania prowadzone są corocznie 
od 2003 r.

SZCZEPIENIA OCHRONNE PRZECIWKO GRY-
PIE DLA OSÓB W WIEKU 60 LAT I POWYŻEJ

Szczepienie przeprowadzane jest po 
raz drugi (poprzednio w 2009 r.). Skorzy-
sta z niego ponad 600 osób, które w tym 
roku kończą 60 lat lub więcej. Szczepie-
nia wykonuje Niepubliczny ZOZ Przy-
chodnia Rogowscy, seniorzy mogą się 
zgłaszać już we wrześniu.

M.M.
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„RADOSNA SZKOŁA” – RUSZA INWESTYCJA

Rozstrzygnięty został przetarg na budo-
wę placu zabaw przy Szkole Podstawowej 
nr 10 w Tczewie w ramach rządowego 
programu „Radosna Szkoła”. Wpłynęło 5 
ofert, z czego trzy nie spełniały warun-
ków udziału w postępowaniu. Ostatecz-
nie wybrano fi rmę SATERNUS sp. z.o.o. 
z Chorzowa, która wykona zadanie za 
164 tys. zł. Termin wykonania upływa 
z końcem listopada br.

WĘZEŁ TRANSPORTOWY

Zgodnie z harmonogramem realizowana 
jest budowa infrastruktury transporto-
wego węzła integracyjnego w sąsiedz-
twie dworca PKP. Wykonano  parking 
samochodowy (bez oznakowania i wy-
posażenia technicznego). Zostały ułożone 
chodniki i krawężniki wzdłuż ul. Nowo-
kolejowej. Przygotowano podbudowę dro-
gi. Ułożono bitumiczną warstwę wiążą-
cą. Wykonano mury oporowe tunelu oraz 
przykrycie tunelu. Trwają roboty związa-
ne z placem autobusowym – wykonano 
podbudowy pod warstwy nawierzchni, 
ustawiono krawężniki. Trwają prace na 
ul. Pomorskiej.

Wykonano nawierzchnię na placu 
przed głównym wejściem do dworca PKP.

REMONT UL. ANDERSA

Trwa przebudowa ul. Andersa. Inwesty-
cja rozpoczęła się w maju br. Wykonano 
roboty kablowe przy oświetleniu ulicy 
oraz budowę kanalizacji deszczowej 
i teletechnicznej. Na całej długości ulicy 
wykonano podbudowę. Trwa układanie 
kostki na jezdni, chodnikach i wykona-
nie wjazdów na posesje. Koszt zadania: 
ok. 1,3 mln zł, termin zakończenia prac 
– połowa października br.

Prace przy re-
alizacji projek-
tu rewitalizacji 
Starego Miasta 
w pełni. Na po-
czątku września 
uruchomiona 
została fontan-
n a  n a  p l a c u 
Hallera, wyko-
nana w ramach 
Drogi Widoko-
we j ,  o b e c n ie 
trwa wymiana 
nawierzchni na 
staromiejskich 
uliczkach oraz 
remonty w ka-
mienicach.

Samorząd
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Ze strony miasta porozumienie podpisał 
Adam Burczyk, wiceprezydent Tcze-
wa, ze strony uczelni – jej rektor prof. 
Zdzisław Kordel. W liście intencyjnym 
uczelnia zobowiązała się do przepro-
wadzenia wykładów adresowanych do 
przedsiębiorców. Wykłady dotyczyć będą 
logistyki, zarządzania i ekonomii. Gmina 
Miejska Tczew natomiast zadeklarowa-
ła udostępnienie miejsca do przeprowa-
dzenia zajęć oraz podejmowanie działań 
promujących to przedsięwzięcie. 

– Z radością podpisuję to porozumie-
nie – powiedział prof. Zdzisław Kordel. 
– Nowa ustawa o szkolnictwie wyższym 
nakłada na uczelnie obowiązek współ-

Przy ul. Chopina końca dobiega wyko-
nywanie nawierzchni z kostki. Przy 
ul. J. Dąbrowskiego zdjęta została 
stara nawierzchnia i położono ka-
ble pod oświetlenie. Trwa układanie 
kostki kamiennej i płyt granitowych. 
Przy ul. Rybackiej, podczas prac 
związanych z realizacją Szlaku For-
tecznego, natknięto się na fragmenty 
średniowiecznych murów obronnych 
Tczewa. Prace w tym miejscu zostały 
wstrzymane i do badań przystąpili 
archeolodzy. Inwestycja od początku 
prowadzona jest pod nadzorem ar-
cheologicznym. Po zakończeniu ba-
dań zapadną decyzje o ewentualnym 
wyeksponowaniu murów i zagospo-
darowaniu terenu.

W ramach projektu rewitalizacji re-
montowane są także kamienice. Przy 
ul. Chopina 33 na parterze będzie się 
znajdował lokal dla warsztatów terapii 
zajęciowej, a na piętrze – mieszkania. 
Koszt zadania to ok. 960 tys. zł. Ter-

KRÓTKOKRÓTKO

Dom Przedsiębiorcy współpracuje z wyższymi uczelniami

Inwestycyjny wrzesień

Remonty w kamienicach, budowa tras spacerowych

min wykonania upływa z końcem li-
stopada br.

W kamienicy przy ul. Zamkowej 26, 
w trakcie prac remontowych, odsłonięta 
została więźba dachowa. Okazało się, że 
znajduje się w bardzo złym stanie. In-
spektor nadzoru wraz z projektantem 
podjęli decyzję o jej rozbiórce i montażu 
nowej więźby. Koszt remontu kamieni-
cy to ok. 340 tys. zł. Termin wykonania 
– koniec listopada br. Docelowo w budyn-
ku będzie działać świetlica środowisko-
wa. Przygotowywana jest też dokumen-
tacja remontów kolejnych staromiejskich 
budynków – przy ul. Zamkowej 16 oraz 
Mickiewicza 18.

Projekt „Rewitalizacja strefy A obszaru 
zdegradowanego Starego Miasta w Tcze-
wie” współfi nansowany jest z Regional-
nego Programu Operacyjnego Woj. Po-
morskiego na lata 2007-2013.

M.M.

W Domu Przedsiębiorcy podpisany został 8 września list intencyjny o poro-
zumieniu i współpracy z drugą już uczelnią – Pomorską Szkołą Wyższą w 
Starogardzie Gdańskim. Zaledwie dwa tygodnie wcześniej podobne poro-
zumienie podpisane zostało z Powiślańską Szkołą Wyższą w Kwidzynie.

pracy z otoczeniem gospodarczym i ad-
ministracyjnym.

Jak dodał wiceprezydent Adam 
Burczyk, Tczew zamierza skorzystać 
z dorobku naukowego i doświadczenia 
uczelni dla rozwoju przedsiębiorczości 
w naszym mieście i regionie.

List intencyjny podobnej treści 
podpisany został 25 sierpnia z Powi-
ślańską Szkołą Wyższą w Kwidzynie. 
Uczelnia zobowiązała się do przepro-
wadzenia w Domu Przedsiębiorcy wy-
kładów dotyczących marketingu fi rmy 
oraz zarządzania i ekonomii. Gmina 
Miejska Tczew udostępni miejsce do 
przeprowadzenia wykładów, czyli Dom 

Przedsiębiorcy oraz będzie informowa-
ła zainteresowanych o możliwości sko-
rzystania z takich spotkań.

M.M.

Wiceprezydent Adam Burczyk (z lewej) 
i prof. Zdzisław Kordel podpisują list 
intencyjny

Przy ul. J. Dąbrowskiego trwa układanie nowej 
nawierzchni
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W Tczewie funkcjonują już dwa 
wybiegi dla psów – na terenie 
niecki Czyżykowo oraz na Os. Baj-
kowym (w rejonie ul. Kociewskiej 
i Rokickiej). Na ostatniej sesji rad-
ni uchwalili regulamin korzysta-
nia z wybiegów. 

Każdy z wybiegów liczy ok. 400 m2 i jest 
ogrodzony siatką wys. 1,8 m. Łączny 
koszt wykonania obu wybiegów to po-
nad 18 tys. zł. Każdy jest wyposażony 
w dystrybutor torebek na psie odchody 
i pojemnik na zużyte torebki. Są też 
ławki dla właścicieli psów.

Urząd Miejski (Wydz. Spraw Ko-
munalnych) czeka na propozycje miesz-
kańców dotyczące lokalizacji kolejnych 
wybiegów. Jeśli będzie taka potrzeba, 
w przyszłym roku na terenie Tczewa 
mogą się pojawić kolejne takie miejsca.

Uroczystość odbyła się w CWRDW. Roz-
począł ją występ rodzinnego trio – Mar-
ty, Weroniki i Karola Pieczewskich. 

– 20 września 1990 r. Rada Miejska 
w Tczewie podjęła uchwałę w sprawie 
powołania Straży Miejskiej. Formacja 
zaczęła funkcjonować rok później, na 
podstawie rozporządzenia ówczesnego 
prezydenta Tczewa – Ferdynanda Mota-
sa – przypomniał Andrzej Jachimow-
ski, komendant Straży Miejskiej.

Wówczas straż liczyła 10 osób, dzi-
siaj to 25 strażników i 11 pracowników 
cywilnych zatrudnionych głównie do 
obsługi monitoringu. Pierwszym ko-
mendantem był nieżyjący już Jerzy 
Wojszwiłło, który tę funkcję pełnił 
przez 17 lat.

Za założycieli tczewskiej policji mu-
nicypalnej uważani są Zenon Odya 
(wówczas przewodniczący Rady Miej-
skiej), Ryszard Brucki i nieżyjący już 
Zdzisław Jaśkowiak. – Na początku 
spieraliśmy się, czym powinna zaj-
mować się straż miejska – wspominał 
Zenon Odya, były prezydent Tczewa, 
obecnie radny Sejmiku Samorządowe-
go Woj. Pomorskiego. – Zdzisław Jaś-
kowiak przekonywał, że powinna zająć 
się głównie sprawami bezpieczeństwa, ja 
uważałem, że przede wszystkim estety-
ką i porządkiem w mieście, a w zakresie 
bezpieczeństwa jedynie wspierać policję. 
Patrząc z perspektywy minionych 20 
lat uważam, że Straż Miejska była, jest 
i będzie konieczna w mieście. Dziękuję 
wszystkim strażnikom, z którymi jako 
prezydent miałem przyjemność współ-
pracować, bo wykonują dużą i trudną 
pracę na rzecz naszego miasta. 

Podziękowania, nagrody, awanse

Tczewska Straż Miejska świętowała 20-lecie

Tczewska Straż Miejska działa już od 20 lat. Jubileusz był okazją do przypo-
mnienia początków tej formacji w Tczewie, wręczenia odznaczeń i awansów. 
Strażnicy podziękowali tym, którzy najbardziej wspierają ich działania.

O zmianach w Straży Miejskiej mó-
wił Mirosław Pobłocki, prezydent 
Tczewa. – Macie nowy sprzęt, nowe sa-
mochody, w ubiegłym roku oddaliśmy 
Centrum Monitoringu, miasto jest mo-
nitorowane przez system kamer – po-
wiedział prezydent. – W tym roku poja-
wią się kolejne kamery, ale mieszkańcy 
nadal składają wnioski prosząc o roz-
szerzenie systemu. Szereg zmian wpro-
wadził również komendant Andrzej 
Jachimowski. Jego pomysłem jest m.in. 
zatrudnienie aresztantów przy pracach 
porządkowych. Straż Miejska jest coraz 
lepiej postrzegana przez społeczeństwo 
naszego miasta, dociera do mnie bardzo 
dużo pochwał za jej działalność.

Uroczystość była okazją do wrę-
czenia strażnikom odznaczeń, nagród 
i awansów oraz podziękowania wszyst-
kim tym, którzy współpracują ze Stra-
żą Miejską.

Prezydent RP przyznał Medale za 
Długoletnią Służbę sześciu tczewskim 
strażnikom. Wręczył je obecny na uro-
czystości wicewojewoda pomorski Mi-
chał Owczarczak.

Złotym Medalem za Długoletnią 
Służbę odznaczeni zostali:
–  st. inspektor Maria Śmiełowska
–  Brunon Maszkowski, pracownik 

cywilny
–  Ryszard Wegiera, zastępca komen-

danta Straży Miejskiej.
Srebrnym Medalem za Długoletnią 

Służbę odznaczeni zostali:
–  st. inspektor Sławomir Sokołowski
–  st. inspektor Michał Mierzwiński
–  st. inspektor Tomasz Matuszczak.

M.M.

Wicewojewoda Michał Owczarczak wręcza odznaczenia. Na pierwszym planie 
Maria Śmiełowska, za nią Ryszard Wegiera i Brunon Maszkowski
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Wybiegi dla psów

Radni uchwalili 
regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA 
Z WYBIEGÓW DLA PSÓW 

1. Teren wybiegu dla psów jest prze-
znaczony do odbywania spacerów 
z psami bez smyczy i kagańca z wy-
jątkiem sytuacji określonej w pkt. 2 
ppkt. d

2. Na terenie wybiegów dla psów obo-
wiązują następujące zasady: 

a)  psy bez nałożonej smyczy i kagań-
ca muszą pozostawać pod bezpo-
średnim nadzorem właściciela 
bądź opiekuna, 

b) osoba, pod której nadzorem pozo-
staje pies obowiązana jest po nim 
posprzątać, 

c)  osoba, pod której nadzorem pozo-
staje pies ponosi odpowiedzialność 
za zachowanie psa na terenie wy-
biegu oraz wyrządzone przez niego 
szkody, 

d)  psy rasy ustawowo uznawanej za 
agresywną oraz mieszańce powyż-
szych ras muszą być w kagańcu 
oraz przebywać pod nadzorem oso-
by pełnoletniej w rozumieniu art. 
10 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 
roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r.
Nr 16, poz. 93 ze zm.) tj. osoby, któ-
ra ukończyła osiemnasty rok życia. 
Wykaz ras uznanych za agresywne 
określa Rozporządzenie Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji z dnia 28 kwietnia 2003 r., 
Nr 77, poz. 687

3.  Wszelkie uwagi związane z funk-
cjonowanie psiego wybiegu należy 
zgłaszać do Wydziału Spraw Komu-
nalnych Urzędu Miejskiego w Tcze-
wie lub Straży Miejskiej tel. 986.

4.  Naruszenie postanowień niniejsze-
go Regulaminu zagrożone jest karą 
grzywny wymierzoną w trybie i na 
zasadach określonych w Kodeksie 
wykroczeń.
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Posterunki graniczne, szpital po-
lowy, wozy pancerne, broń, a także 
inscenizację walk z 1 września 1939 
roku mogli obejrzeć tczewianie pod-
czas ostatniego weekendu sierpnia. 
Piknik militarno-historyczny zor-
ganizowało Centrum Wystawien-
niczo-Regionalne Dolnej Wisły 
„Fabryka Sztuk” oraz Samodzielna 
Grupa Odtworzeniowa POMORZE 
i Liga Obrony Kraju. 

Tym razem impreza odbywała się nie 
tylko w okolicach CWRDW, ale również 
na placu Hallera i Bulwarze Nadwiślań-
skim. – Piknik był niebywałą okazją do 
tego, aby dosłownie „dotknąć” historii 
II wojny światowej – tłumaczy Alicja 
Gajewska, dyrektor Fabryki Sztuk. 
– Doskonale odtworzone mundury, 
broń, a nawet pojazdy bojowe pozwoliły 
gościom imprezy przenieść się w czasie. 
Na żywo obserwowaliśmy posterunki 
graniczne, szpital polowy oraz walki 
o most tczewski. Efekty pirotechniczne, 
perfekcyjnie zachowane militaria – to 
wszystko pozwoliło naszym gościom na 
własne oczy zobaczyć tragiczne wyda-
rzenia z 1 września 1939 roku. 

Inscenizacja historyczna na Bulwa-
rze Nadwiślańskim była kontynuacją 
tej, którą zorganizowano przed dwoma 

– Druga wojna światowa rozpoczęła się 
w Polsce, a z wielu przesłanek wynika, 
że wzięła ona swój początek w Tczewie 
i Szymankowie, a zdecydowane działa-
nia żołnierzy z 2 Batalionu Strzelców 
broniących Tczewa i bohaterska posta-
wa polskich kolejarzy z Szymankowa 
uniemożliwiły Niemcom przechwycenie 
strategicznie ważnych mostów na Wiśle 
i opanowanie miasta – przypomniał 
Kazimierz Ickiewicz, historyk i rad-
ny Rady Miejskiej w Tczewie. – Epizod 
ten miał duże znaczenie dla dalszej 
wojny obronnej całej Polski. Słusznym 
jest więc, aby uznać Tczew i Szymanko-
wo, obok Westerplatte i Poczty Polskiej 
w Gdańsku, obok Gdyni i Helu za głów-
ne punkty obrony Pomorza Gdańskie-
go i istotne miejsca w wojnie obronnej 
Polski. Chociaż historycy uważają, że 
druga wojna światowa rozpoczęła się 
o godz. 4.45 na Westerplatte, to nale-
ży przypomnieć, iż działania bojowe 
w Tczewie rozpoczęły się o godz. 4.34, 
czyli kilkanaście minut przed planowa-
nym generalnym natarciem na Polskę. 

List Prezydenta RP Bronisława Ko-
morowskiego do uczestników uroczysto-
ści przeczytał Henryk Wujec, doradca 
prezydenta. Poseł Sławomir Neumann 

Tak walczono 1 września 

ŻYWA LEKCJA HISTORII NAD WISŁĄ

1 września – uczciliśmy bohaterów wojny obronnej
1 września tczewianie uczcili 72. rocznicę wybuchu II wojny światowej. 
Przy obelisku, na Skwerze Weteranów II Wojny Światowej spotkali się 
kolejarze, celnicy, samorządowcy miasta i powiatu, parlamentarzyści, 
duchowieństwo, młodzież tczewskich szkół, kombatanci, harcerze, żoł-
nierze z 16. Tczewskiego Batalionu Saperów, przedstawiciele zakładów 
pracy, instytucji, stowarzyszeń.

przeczytał natomiast list od marszałka 
Sejmu Grzegorza Schetyny.

– Spotykamy się tu od wielu lat – kom-
batanci, kolejarze, celnicy, żołnierze, har-
cerze, samorządowcy, mieszkańcy Tcze-
wa – powiedział Mirosław Pobłocki, 
prezydent Tczewa. – Takich miejsc, które 
upamiętniają bohaterów wojny obronnej 
mamy w Tczewie jeszcze kilka – wśród 
nich obelisk przed jednostką wojskową, 
groby poległych żołnierzy 2 Batalionu 
Strzelców na tczewskim cmentarzu, ta-
blicę upamiętniającą poległych harcerzy 
w Parku Miejskim. Co roku jednak przy-
chodzimy właśnie tu, gdzie zdaniem wielu 
historyków rozpoczęła się II wojna światowa 
– w miejsce, gdzie nasi rodacy 72 lata temu 
usiłowali zatrzymać wojenną machinę.

Prezydent Tczewa wspomniał też 
o innych formach upamiętnienia rocznicy 
września, jak inscenizacje historyczne. 
Dwa lata temu przy kilkutysięcznej pu-
bliczności na bulwarze odbyła się rekon-
strukcja wydarzeń z 1 września 1939 r. 
Również w tym roku, pod koniec sierp-
nia, na bulwarze zorganizowana została 
inscenizacja przypominająca wydarzenia 
tuż po wysadzeniu mostu w 1939 roku. 

– To, że tczewianie, zwłaszcza mło-
dzi, tłumnie uczestniczą w tego rodzaju 

imprezach, świadczy, że nie jest im obo-
jętna nasza trudna i bohaterska historia 
– stwirdził prezydent Tczewa. – Obyśmy 
o niej zawsze pamiętali, potrafi li wycią-
gnąć z niej wnioski i docenili tę Polskę, 
w której żyjemy. Jesteśmy obywatelami 
wolnego, demokratycznego kraju, częścią 
wspólnej Europy. To daje nam poczucie 
bezpieczeństwa, ale też wymaga tole-
rancji wobec kulturowej różnorodności 
i poszanowania odrębności narodowych 
– bez zgody na jakiekolwiek przejawy ra-
sizmu, fanatyzmu, totalitaryzmu – tego, 
co jest źródłem przemocy i wojny.

Podczas uroczystości odczytano Apel 
Poległych, żołnierze 16. Tczewskiego Ba-
talionu Saperów oddali salwę honorową. 
Na zakończenie delegacje złożyły kwiaty 
pod obeliskiem. 

M.M.

laty – w 70. rocznicę wybuchu wojny. 
Wówczas jednak wydarzenia koncentro-
wały się wokół obrony i wysadzenia mo-
stu w pierwszych godzinach wojny, tym 
razem widzowie mogli zobaczyć ciąg dal-
szy – walki już po wysadzeniu mostu.

Inscenizację obejrzało ponad tysiąc 
osób. Wielu z nich zwiedziło też wysta-
wę sprzętu militarnego i szpital polowy, 

które ulokowano nad Wisłą. W szpitalu 
można było m.in. zmierzyć ciśnienie i po-
ziom cukru we krwi. Dla najmłodszych 
przygotowano gry i zabawy (m.in. rzut 
granatem, poszukiwanie z użyciem de-
tektora metalu). Liga Obrony Kraju zor-
ganizowała konkurs strzelecki. Można 
było wygrać atrakcyjne nagrody.

M.M.

Kwiaty pod obeliskiem złożyli m.in. żołnierze 
16. Tczewskiego Batalionu Saperów
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Końca dobiega czwarty etap reali-
zacji projektu „Kompleksowe wy-
posażenie w kanalizację sanitar-
ną miasta Tczew – Etap IV”. Dzięki 
inwestycji możliwość podłączenia 
do kanalizacji sanitarnej uzyska 
486 osób i 504 użytkowników in-
stytucjonalnych. Podłączenie do 
miejskiego systemu wodociągowe-
go otrzyma 645 osób, które na co 
dzień będą miały dostęp do wody 
pitnej spełniającej najwyższe nor-
my europejskie. 

Konferencja prasowa w sprawie jednej 
z największych w historii ZWiK inwe-
stycji odbyła się 29 sierpnia w Domu 
Przedsiębiorcy.

Prace przy czwartym etapie in-
westycji rozpoczęły się we wrześniu 
ubiegłego roku. Oszacowany wówczas 
koszt zadania sięgał blisko 27 mln zł, 
z czego dofi nansowanie ze środków 
unijnych – z Funduszu Spójności to 
11,5 mln zł. Pozostałe środki pocho-
dzą ze ZWiK oraz 1 mln zł to pożyczka 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska – tłumaczyła Agnieszka 
Walter, kierownik Działu Inwestycji 
i Kierownik Jednostki Realizującej Pro-
jekt. – W wyniku kolejnych przetargów 
udało się zmniejszyć koszty inwestycji 
do 12,8 mln zł, dlatego proporcjonalnie 
zmniejszy się również kwota dofi nanso-
wania unijnego – do 5,2 mln zł. Zgodnie 
z umową prace mają się zakończyć do 
końca maja 2012 r., ale wykonawca de-
klaruje fi nał jeszcze w tym roku.

Do tej pory roboty prowadzone były 
w ul. Ceglarskiej, Czyżykowskiej, 30 
Stycznia, części ul. Bałdowskiej (pra-
ce na terenie sadów zostały wstrzy-
mane na czas owocowania drzew). 
Teraz prace koncentrują się w rejonie 
ul. Głowackiego. Niestety wiąże się to 
z utrudnieniami dla kierowców, ale 
jak powiedziała Agnieszka Walter, 
najprawdopodobniej ulica nie będzie 
zamknięta, ale ruch będzie się odby-
wał wahadłowo.

Projekt umożliwi:
–  odbiór ścieków z Osiedla Górki, 

osiedla Głowackiego oraz ul. 30 
Stycznia w Tczewie, a także odbiór 

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej 

Jeszcze w tym roku fi nał inwestycji

przez miejski system kanalizacyjny 
ścieków ze wsi Czarlin, co wpłynie 
na ochronę wód gruntowych;

–  likwidację dwóch przepompowni 
ścieków (ul. Norwida i ul. Reymon-
ta), co wpłynie na obniżenie kosz-
tów eksploatacyjnych;

–  poprawę funkcjonowania całego 
układu kanalizacji sanitarnej;

–  po wybudowaniu przez Gminę 
Tczew w przyszłości kanalizacji 
sanitarnej we wsiach Bałdowo, 
Knybawa, Śliwiny, Gniszewo, od-
biór ścieków z tych miejscowości 
poprzez kanalizację miejską;
Projekt stworzy także warunki do 

zasilenia w wodę Osiedla Gowackiego 
oraz możliwość sprzedaży wody do wsi 
Gniszewo, Waćmierek i Śliwiny leżą-
cych w gminie Tczew, co pozwoli na do-
stawy wody doskonałej jakości miesz-
kańcom tych miejscowości.

W 2012 r. stopień skanalizowania 
aglomeracji Tczew wyniesie 96,9 proc, 
w tym przyrost wynikający z realizacji 
projektu wyniesie 1,5 proc. Projekt po-
zwoli na 100-proc. objęcie miasta siecią 
wodociągową.

Tak potężna inwestycja wzbudziła 
wśród zebranych wątpliwość, czy tczew-
ska oczyszczalnia ścieków jest przygoto-
wana na obsługę tylu nowych odbiorców. 
Jak zapewnił Marcjusz Fornalik, 
prezes ZWiK, oczyszczalnia pracuje 
w tej chwili na 40 proc. możliwości. ZWiK 
jest przygotowany na obsługę jeszcze jed-
nego miasta wielkości Tczewa.

M.M.

Marcjusz Fornalik mówił o korzyściach 
wynikających z nowej inwestycji

Punkt mieści się przed bramą wjazdową 
na teren składowiska przy ul. Rokickiej. 
Przyjmuje: zużyte opony, sprzęt elektro-
niczny i AGD, odpady zielone – ogrodo-
we, plastiki (inne niż PET, ale nie pocho-
dzące od substancji olejowych – m.in. nie 
po olejach silnikowych i trujących). 

Przyjmowane są odpady od indywi-
dualnych mieszkańców Tczewa w ilo-

ZUOS bezpłatnie przyjmie „trudne” odpady
Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie uruchomił nowy punkt zbiórki odpadów najbardziej 
problematycznych dla mieszkańców – odpady te można przekazywać bezpłatnie.

ściach, które wskazują na ich domowe 
pochodzenie (czyli nie od przedsiębiorców 
na skalę przemysłową). Decyzję o przyję-
ciu odpadów podejmuje pracownik tego 
punktu. Zasady funkcjonowania punk-
tu zbiórki odpadów „trudnych” określa 
regulamin znajdujący się na miejscu.

Punkt został uruchomiony 1 wrze-
śnia, czynny jest w godz. 11-16, od 

poniedziałku do piątku oraz w soboty 
w godz. 8-14. W zależności od potrzeb 
mieszkańców, godziny te mogą zostać 
zmienione.

Punkt powstał w związku z du-
żym zainteresowanie kwietniową 
akcją Urzędu Miejskiego i ZUOS, do-
tyczącą nieodpłatnej zbiórki odpadów 
„trudnych”.

Prezydent Miasta Tczewa in-
formuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Tczewie (II piętro) został 
wywieszony wykaz nieruchomości grun-
towej określonej jako działka nr 34/11, ob-
ręb 5, KW nr GD1T/00016850/3, w części 
o powierzchni 400 m2, położony w Tczewie 
przy al. Kociewska, z przeznaczeniem na 
zagospodarowanie zielenią.

Prezydent Miasta Tczewa in-
formuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Tczewie ( II piętro ) został 
wywieszony wykaz nieruchomości prze-
znaczonych do zamiany, stanowiących 
własność Gminy Miejskiej Tczew (dz 
9/1 o pow 55 m 2, kw GD1T/00016853/
4,obr8). Nieruchomość położona jest 
w Tczewie przy ul.Łaziennej. 

Prezydent Miasta Tczewa in-
formuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Tczewie (II piętro) został 
wywieszony wykaz nieruchomości 
gruntowej określonej jako działka nr 
11/12, obręb 11, w części o powierzchni 
18 m2 położony w Tczewie, w celu posa-
dowienia nośnika reklamy.

Prezydent Miasta Tczewa in-
formuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Tczewie (II piętro) zosta-
ły wywieszone wykazy nieruchomości 
– lokali mieszkalnych przeznaczonych 
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 
na rzecz najemców.

Przedłuż ważność Karty
Miejskiej

Urząd Miejski w Tczewie przypomina 
uczniom wszystkich rodzajów szkół 
w Tczewie, posiadającym Kartę Miej-
ską, o konieczności przedłużenia waż-
ności karty na kolejny rok szkolny. 
Przedłużenia można dokonać w punk-
cie Karty Miejskiej (w budynku dworca 
PKP – wejście od postoju TAXI – przy 
świerku). Wystarczy okazać podbitą le-
gitymację.
Godziny funkcjonowania:
Poniedziałek – 7.00-15.00
Wtorek – 9.00-17.00
Środa – 7.00-15.00
Czwartek – 9.00-17.00
Piątek – 7.00-15.00

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

Kultura

– Tegoroczny festiwal jest szczególny. 
Odbywa się w dziesiątą rocznicę śmierci 
Grzegorza Ciechowskiego i po raz pierw-
szy trwa aż trzy dni – powiedział Józef 
Golicki, organizator imprezy. – Oprócz 
koncertów, odsłoniliśmy dwie wystawy. 
Jedną z nich zorganizował fanklub Grze-
gorza Ciechowskiego, a przedstawia ona 
zdjęcia z obchodzonego co roku w Toru-
niu Dnia Białej Flagi. Druga wystawa, 
zorganizowana przez Centrum Wysta-
wienniczo – Regionalne Dolnej Wisły to 
przypomnienie dotychczasowych edycji 
tczewskiego festiwalu.

Przez dwa dni na scenie ustawionej 
na dziedzińcu Fabryki Sztuk rywa-
lizowali młodzi artyści, którzy zmie-
rzyli się z twórczością obywatela GC. 
Wystąpili też goście specjalni – zespół 
Ajagore z Grażyną Łobaszewską oraz 
grupa „Dziewczyny”. Festiwal zakoń-
czył się koncertem w amfiteatrze. 

Festiwal Grzegorza Ciechowskiego za nami

IM MEMORIAM z gwiazdami

Już po raz dziesiąty odbył się w Tczewie Festiwal Grzegorza Ciechowskie-
go, zaś po raz szósty młodzi artyści rywalizowali o Grand Prix Konkursu 
Piosenek Grzegorza Ciechowskiego. Tym razem do zdobycia były dwie na-
grody główne – dla solistów i zespołów. Wśród solistów jury najwyżej oce-
niło dwie młode artystki – Alicję Kuszowską i Joannę Czarkowską i one 
otrzymały nagrodę Prezydenta Miasta Tczewa. Najlepszy zespół – „Milcze-
nie owiec” zdobył nagrodę Marszałka Woj. Pomorskiego.

Na tczewskiej scenie zaprezentował 
się m. in. Krzysztof Kiljański, To-
masz Makowiecki, Paulina Przybysz 
(współzałożycielka „Sistars”), Anna 
Karamon, Aleksandra Nowak (woka-
listki zespołu „Dziewczyny”), Roman 
Puchowski, Krzysztof Okupski oraz 
Małgorzata Szymikowska.

Podczas trzech festiwalowych dni 
fanklub zespołu Republika zbierał 
podpisy pod petycją w sprawie nada-
nia nazwy tczewskiemu amfi teatrowi. 
Zdaniem fanów miejsce to powinno no-
sić imię lidera Republiki. 

Organizatorem festiwalu była 
Agencja Impresaryjna „Pop&Art”. 
Impreza została zorganizowana przy 
pomocy Centrum Wystawienniczo-
Regionalnego Dolnej Wisły i wsparciu 
Urzędu Miejskiego w Tczewie.

M.M.
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Zespół Pullover wystąpił z nową 
wokalistką Dominiką Paradowską

Fanklub Republiki zbierał podpisy pod 
petycją w sprawie nazwy dla amfiteatru

W drugim dniu festiwalu o Grand Prix rywalizowało 8 zespołów

Kursy przygotowujące
do matury

Przedmioty: język polski, mate-
matyka, historia, WOS, geografi a, 
fi zyka, niemiecki, angielski
Czas trwania: 60 godzin 
(40 godzin do matury pisemnej, 
15 godzin warsztaty i konsul-
tacje do matury ustnej, przy-
gotowywanie prezentacji)

Prowadzący zajęcia: 
nauczyciele szkół średnich 
Zapisy: 
do 30.09.2011 r. w CED
Spotkanie organizacyjne:  
21.09.2011 r. ( środa) godz. 16.30
Planowany termin 
rozpoczęcia kursów 30.09.2011 
Informacje:
Centrum Edukacji Dorosłych 
w Tczewie, 
ul. 30 Stycznia 1
tel. 058 531-69-50
e-mail: kursy.ced.
tczew@gmail.com

Kursy językowe 
dla osób indywidualnych i fi rm

rok szkolny 2011/2012

angielski  *  niemiecki
*  francuski  *

hiszpański  *  włoski

Rozpoczęcie zajęć:
19.09.2011 r. ( poniedziałek)
Nauka języków w CED to: 
•  Wykwalifi kowana, spraw-

dzona kadra lektorów!
• Przygotowanie do między-

narodowych egzaminów!
• Zajęcia w małych grupach
• Konwersacje 
Zapisy w dniach: 
1-19.09.2011  w godz. 8.00-16.00 
Indywidualnie lub telefonicznie: 
058 531-69-50, 058 532-13-97
e-mail: kursy.ced.tczew@gmail.com
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Imprezę jak co roku zorganizowały Śro-
dowiskowe Domy Samopomocy MOPS, 
Polski Komitet Pomocy Społecznej oraz 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczew-
skiej. Imprezę objął patronatem honoro-
wym prezydent Tczewa Mirosław Po-
błocki, który wraz z wieloma innymi 
osobami wziął udział w przemarszu.

W festynie wzięli udział podopiecz-
ni placówek związanych z Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej, dzieci 
ze świetlic środowiskowych, uczest-
nicy Warsztatów Terapii Zajęciowej, 
młodzież szkolna, seniorzy, goście 
z zaprzyjaźnionych domów samopomocy 
i ośrodków wsparcia z różnych zakąt-
ków województwa, m.in. ze Starogardu 
Gd., Rudna, Damaszki, Szpęgawska, 
Subków, Narków. Nie zabrakło przed-
stawicieli samorządu miasta.

– Zawsze pamiętajmy, że wszyscy je-
steśmy równi, pokażmy to tutaj na placu 
Hallera – w sercu naszego miasta – po-
wiedział prezydent M. Pobłocki otwie-
rając festyn. Prezydent oraz Julita Ja-
kubowska, dyrektor MOPS wypuścili 
gołębie przyjaźni, po czym runął zbudo-
wany z kartonów mur nietolerancji.

Poszczególne placówki przygotowa-
ły stoiska prezentujące prace podopiecz-

Na publikację składa się zarys dziejów 
parafi i, informacje biografi czne o jej 
proboszczu oraz najobszerniejsza część 
– wspomnienia i refl eksje o księdzu 
Cieniewiczu zebrane od około 60 osób. 
Są wśród nich osoby zaangażowane 
w lokalną politykę, dawni działacze 
opozycyjni, duchowni i wielu miesz-
kańców, dla których proboszcz jest 
wielkim autorytetem.

Promocja książki odbyła się 12 
września w Centrum Kultury i Sztuki. 
Wśród gości było wielu samorządowców, 
parlamentarzyści, księża, mieszkańcy 
Tczewa. Ks. infułat Stanisław Grunt 
wspominał kapłańską drogę ks. Cienie-
wicza, Wojciech Drzeżdżon mówił o nim 
jako o wychowawcy i nauczycielu. Prof. 
Zenon Lica omówił zawartość ponad 
300-stronicowej publikacji. – Książka 
ukazała się w 25-lecie posługi kapłań-
skiej ks. S. Cieniewicza jako dzieka-
na Dekanatu Tczewskiego oraz w 30 

Festyn Przyjaźni 

Wszyscy jesteśmy TACY SAMI
Tacy Sami – pod takim hasłem już 
po raz ósmy odbył się w Tczewie 
Festyn Przyjaźni z okazji Ogólno-
polskiego Dnia Osób Chorych na 
Schizofrenię. Festyn rozpoczął się 
integracyjną paradą, po czym zaba-
wa przeniosła się na plac Hallera.

nych. Za niewielką sumę można było 
kupić ciekawe wyroby rękodzieła arty-
stycznego. Uczestników imprezy często-
wano domowymi wypiekami, chlebem 
ze smalcem, grochówką.

Na scenie przez kilka godzin moż-
na było podziwiać występy artystycz-
ne osób niepełnosprawnych, a także 
tczewskiej młodzieży i innych, którzy 
chcieli wesprzeć inicjatywę organizato-
rów przeciwstawiając się marginalizacji 
społecznej osób niepełnosprawnych, cho-
rych, starszych. Nad wszystkimi góro-

Imprezę rozpoczęła parada integracyjna z udziałem m.in. prezydenta Tczewa 
– Mirosława Pobłockiego

O największej tczewskiej parafi i i jej proboszczu – nowa publikacja
Ukazała się książka pt. „Parafi a Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła 
w Tczewie i jej proboszcz ks. Stanisław Cieniewicz”. Autorami publikacji 
są Kazimierz Ickiewicz, Jan Kulas i Adam Chyła. Intencją autorów było, 
aby książka stała się swoistym hołdem i podziękowaniem dla wszystkich 
budowniczych największego kościoła w Diecezji Pelplińskiej. 

rocznicę uchwalenia programu NSZZ 
„Solidarność”, co tym ważniejsze, że ks. 
Cieniewicz postrzegany był i jest jako 
kapelan „Solidarności” – mówił prof. 
Lica. – Podkreślić trzeba, że książka ta 
jest publikacją potrzebną i ważną. Z jed-
nej bowiem strony jest dedykowana ks. 
S. Cieniewiczowi w rocznicę jego posłu-
gi kapłańskiej jako dziekana, z drugiej 
zaś to podziękowanie dla wszystkich 
budowniczych największego kościoła 
w Diecezji Pelplińskiej. 

– Naszym pierwotnym zamiarem 
było stworzenie książki o ks. Cieniewi-
czu i z tym pomysłem przyszliśmy do 
niego – wspominał Kazimierz Ickiewicz, 
jeden z autorów. – Ksiądz Stanisław, 
z typową dla siebie skromnością, powie-
dział, abyśmy dali sobie z tym spokój 
i napisali o parafi i. W efekcie – powstała 
książka o największej tczewskiej parafi i 
i jej proboszczu. Opracowaliśmy ankietę, 
która została opublikowana w m.in. w lo-

kalnych mediach. Na jej podstawie udało 
nam się zgromadzić wiele wyjątkowych, 
osobistych wspomnień i refl eksji na te-
mat księdza Cieniewicza, jego posługi 
kapłańskiej, pracy i wielkiego działa, ja-
kim było zbudowanie kościoła.

Autorzy podziękowali wszystkim, 
którzy przyczynili się do powstania 
książki. Uroczystość uświetnił występ 
rodzinnego trio Pieczewskich.

Publikacja wydana została nakła-
dem Kociewskiego Kantoru Edytorskie-
go i Wydawnictwa „Bernardinum”.

M.M.
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wali szczudlarze. Policja i Straż Miejska 
przygotowały konkurencje sprawno-
ściowe, można było również skorzystać 
z badania ciśnienia. Odbył się też pokaz 
sprzętu policyjnego i strażackiego.

Festyn Przyjaźni TACY SAMI reali-
zowany był w ramach projektu pt. „Mia-
sto równych szans” i współfi nansowany 
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo-
łecznej z zakresu organizacji i funkcjono-
wania sieci oparcia społecznego dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi. 

M.M.

Bohater publikacji – ks. Stanisław 
Cieniewicz
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ka artystyczna projektu – Katarzyna 
Zawistowska. 

Organizatorzy przygotowali też coś 
dla najmłodszych – w ostatnim dniu 
festiwalu na placu Św. Grzegorza wy-
stąpił uwielbiany przez dzieci Pan Pi-
nezka, który już wielokrotnie gościł na 
tczewskich ZDARZENIACH. 

Głównym organizatorem festiwalu 
jest niezmiennie od pierwszej edycji Sto-
warzyszenie Integracji Humanistycznej 
POMOST, wspierane przez instytucje, 
fi rmy, wolontariuszy. Festiwal corocz-
nie wspiera samorząd miasta Tczewa. 
W tym roku na ten cel przekazano 66 
tys. zł z miejskiego budżetu plus pomoc 
organizacyjna i rzeczowa. Łączny koszt 
organizacji tegorocznej imprezy to ok. 
450 tys. zł.

M.M.

Kultura
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„Projekt: Trzy siostry” w wykona-
niu studentów Wydziału Teatru 
Tańca w Bytomiu zdobył Grand 
Prix XII Międzynarodowego Festi-
walu ZDARZENIA im. Józefa Szaj-
ny. Przez cztery dni widzowie mo-
gli obejrzeć ponad 20 prezentacji, 
14 z nich to spektakle konkursowe. 
Poza artystami z Polski zobaczyli-
śmy prezentacje z Finlandii, Czech, 
Szwajcarii, Słowacji i Rosji.

Po raz pierwszy festiwal ZDARZE-
NIA przekroczył granice Tczewa, trzy 
spektakle zaprezentowano publiczno-
ści w Gdańsku. W Tczewie przedsta-
wienia odbywały się w salach Cen-
trum Kultury i Sztuki, na poddaszach 
kamienic Starego Miasta, w Szkole 
Podstawowej nr 5, na pl. Św. Grzego-
rza i ostatnia festiwalowa prezentacja 
– „Miasto możliwe” – na Bulwarze 
Nadwiślańskim (spektakl ten zapre-
zentowano również w Gdańsku).

Prezentacje studentów szkół ar-
tystycznych oceniało jury w składzie: 
Nikolai Georgiew, bułgarski reżyser, 
Agnieszka Koecher-Hensel, krytyk te-
atralny, Teresa Nawrot – reżyser i dy-
rektor berlińskiej szkoły aktorskiej oraz 
Fabio Omodei – dyrektor artystyczny 
RomaTeatroFestival.

Zdaniem jurorów poziom artystycz-
ny tegorocznych ZDARZEŃ był bardzo 
wysoki i sporo trudności sprawiło wy-
łonienie zwycięzcy. Ostatecznie jednak 
Grand Prix przyznano studentkom 
Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu za 
„Projekt: Trzy siostry”. Inspiracją dla 
młodych artystek była sztuka Antonie-
go Czechowa „Trzy siostry”. Spektakl 
oparty jest na relacjach miedzy trzema 
kobietami – siostrami.

Dwie równorzędne pierwsze nagrody 
otrzymali twórcy spektaklu „Kwartet na 
czterech aktorów” (Akademia Teatral-
na w Warszawie i Państwowa Wyższa 
Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatral-

Festiwal ZDARZENIA 

GRAND PRIX DLA „TRZECH SIÓSTR”

na w Łodzi) oraz „Zima w czerwieni” 
(Grupa Verte – Fundacja Rozwoju Te-
atru „Nowa Fala”). Nagrodę specjalną, 
którą jest wyjazd na RomaTeatroFe-
stival, zdobył spektakl „Dilemma” Olgi 
Kosteriny (Państwowy Uniwersytet we 
Włodzimierzu w Rosji).

W tym roku nie zobaczyliśmy in-
terdyscyplinarnych instalacji na tere-
nie miasta. Konkurs się jednak odbył 
– zgłoszono do niego 41 propozycji z 11 
uczelni artystycznych. Planowana re-
alizacja wybranych projektów nie od-
była się jednak z powodu braku fi nan-
sów. Organizatorzy jednak, z uwagi na 
ciekawe i alternatywne instalacje, po-
stanowili skonfrontować pomysły mło-
dych twórców z publicznością festiwalu 
w formie pokazu slajdów „Sztuka na 
wynos”. Komentowała go koordynator-

Na placu Św. Grzegorza wystąpił uwielbiany przez dzieci Pan Pinezka

Barka na nabrzeżu Wisły była sceną ostatniego festiwalowego 
spektaklu – „Miasto możliwe”

Kobieta zatruwająca wodę – spektakl artystów 
z Finlandii
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KRÓTKO
DZIAŁKOWCY ŚWIĘTOWALI

Działkowcy obchodzili swoje święto 
– XIX Tczewskie Dożynki Działkowe 
oraz 100-lecie ogrodu im. Jana Kaspro-
wicza w Tczewie (ul. Targowa). Z tej 
okazji organizatorzy przygotowali wiele 
atrakcji dla działkowców i gości.

Już tydzień przed uroczystościami 
odbyły się zawody strzeleckie z broni 
sportowej dla członków ROD o tytuł 
„Mistrza Ogrodów Działkowych 2011”.

Uczestnicy imprezy mieli okazję 
obejrzeć działkowe plony, spróbować sił 
w konkursach, loterii fantowej, skorzy-
stać z pomiaru ciśnienia i poziomu cu-
kru we krwi, zaopatrzyć się w nasiona 
i cebulki, spróbować przysmaków przy-
gotowanych m.in. przez Koło Gospodyń 
Wiejskich z Bałdowa.

Uroczystości były okazją do wręcze-
nia nagród i podziękowań. Rozstrzygnię-
ty został także konkurs na najładniejszą 
działkę miasta. Konkurs przeprowadzo-
no w dwóch kategoriach: działki rekre-
acyjne oraz warzywno-rekreacyjne.

W kategorii działki rekreacyjne – 
I miejsce zdobyła Anna Kupczyk (dział-
ka nr 317, ROD nad Wisłą), II m. Renata 
Gawrych (dz. Nr 10, ROD im. Koperni-
ka), III m. Kazimierz Langmesser (dz. 
Nr 123, ROD im. Sikorskiego). W kate-
gorii działek warzywno-rekreacyjnych 
najwięcej punktów zdobyli: I m. Elżbie-
ta i Franciszek Pustkowscy (dz. nr 187, 
ROD im. Kasprowicza), II m. – Wincenty 
Gilejko (dz. nr 369, ROD im. Sienkiewi-
cza), III m. – Irena i Bronisław Glinieccy 
(dz. nr 348, ROD im. Kasprowicza).

SPROSTOWANIE
W poprzednim numerze PM w informa-
cji na temat wyników testów gimnazjal-
nych błędnie podaliśmy, że klasy OHP 
w ubiegłym roku szkolnym znajdowały 
się w Gimnazjum nr 2. W rzeczywisto-
ści klasy te funkcjonowały w Gimna-
zjum nr 3. Za pomyłkę przepraszamy.

Półtonową lektykę przenosiło po 
dwóch zawodników, którzy zmieniali 
się na trasie. Takich zmian naliczo-
no 12. W ustanowieniu rekordu brali 
udział: Jarosław Dymek, Sławomir 
Toczek, Tomasz Czapiewski, Krzysz-
tof Schabowski, Lubomir Libacki, Ty-
beriusz Kowalczyk, Grzegorz Peksa, 
Tomasz Nowotniak, Artur Walczak, 
Sławomir Orzeł.

– Walczyliśmy dziś sami ze sobą 
ustanawiając rekord. Jeśli zaprosicie 
nas za rok, spróbujemy osiągnąć jesz-
cze lepszy wynik i pobić własny rekord 

Siłacze ustanawiali rekord Guinnessa

Przenieśli 500 kg przez Most Tczewski 

Dziesięciu spośród najsilniejszych ludzi w Polsce przeniosło ważącą 
500 kg lektykę przez Most Tczewski. Pokonali 1000 metrów w czasie 17 
minut 7 sekund 33 setnych sek. Wszystko to, aby wpisać się do Księgi 
Rekordów Guinnessa. Świadkami ustanowienia rekordu były tłumy 
zgromadzone na Bulwarze Nadwiślańskim, które na telebimie mogły 
obserwować wysiłek strongmanów.

– powiedział Jarosław Dymek na za-
kończenie imprezy.

Próbie pobicia rekordu towarzy-
szył Magic Granit Strong Festiwal 
Sportów Siłowych, podczas którego 
odbywały się pokazy Strong Man 
i siłowania na ręce, występy muzycz-
ne oraz pokaz fi tness.

Organizatorami imprezy byli 
Roman Liebrecht, Jarosław Dymek 
i Adam Neumann. Patronat nad wy-
darzeniem przyjął prezydent Tczewa.

M.M.

Przeniesienie półtonowej lektyki nie było łatwym zadaniem

W wyniku dokonanej oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert, w dniu 12 września 2011 r. Komisja Oceniająca 
przedstawiła propozycję wysokości dotacji na realizację przedmiotowego zadania (tab. nr 1), którą następnie zatwierdził 
Prezydent Miasta Tczewa.

„Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych 
oraz badań stanu środowiska a także systemów pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiaro-
wych zużycia wody i ciepła”, obejmującego prowadzenie w 2011 r. monitoringu atmosfery na terenie Tczewa w automatycz-
nych stacjach pomiarowych, zgodnie z wymaganiami Państwowego Monitoringu Środowiska. 

rozdział 90019 § 2810 kwota zaplanowana : 77.000,00 zł rozdysponowana 77.000,00 zł

Lp podmiot – organiza-
cja pozarządowa nazwa zadania termin realiza-

cji zadania

koszt całkowity 
zadania przedsta-
wiony w ofercie

kwota 
oczekiwana

kwota zaakcep-
towana przez 
Prezydenta

1

Fundacja Agencja Regional-
nego Monitoringu Atmosfery 

Aglomeracji Gdańskiej 80-243 
Gdańsk, ul. Brzozowa 15A

Wspomaganie realizacji 
zadań państwowego mo-
nitoringu środowiska oraz 
badań stanu środowiska 

wrzesień 2011
– grudzień 2011 90.000,00 zł 80.000,00 zł 77.000,00 zł

RAZEM 90.000,00 zł 80.000,00 zł 77.000,00 zł

Informacja o wyborze oferty z przeprowadzonego konkursu ofert na zadania własne gminy z zakresu ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej należących do obszaru tematycznego „Wspomaganie realizacji zadań państwowego 

monitoringu środowiska, obejmującego prowadzenie w 2011 r. monitoringu atmosfery na terenie Tczewa 
w automatycznych stacjach pomiarowych, zgodnie z wymaganiami Państwowego Monitoringu Środowiska”.
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Uroczystość odbyła się w przeddzień 
rozpoczęcia roku szkolnego. Oprócz na-
uczycieli, dyrektorów szkół, uczestniczyli 
w niej przedstawiciele Komisji Edukacji, 
Kultury i Kultury Fizycznej Rady Miej-
skiej. – Nauczyciel rozpoczyna pracę jako 
stażysta, po roku, po zdanym egzaminie 
zostaje nauczycielem kontaktowym. Ko-
lejny stopień awansu to nauczyciel mia-
nowany. Gratuluję wam tego osiągnięcia 
i wierzę, że na tym etapie nie zakończy-
cie swojego doskonalenia zawodowego. 
Liczę, że za kilka lat osiągniecie kolejny 
etap awansu – nauczycieli dyplomowa-
nych – powiedział Zenon Drewa, wice-
prezydent Tczewa.

Awanse dla tczewskich nauczycieli

12 nauczycieli tczewskich szkół podstawowych i gimnazjalnych otrzymało 
awans na stopień nauczyciela mianowanego. Nauczyciele złożyli ślubowa-
nie, po czym akty nadania wręczyli im wiceprezydent Zenon Drewa oraz 
Mirosław Augustyn, przewodniczący Rady Miejskiej.

Nauczycielami mianowanymi zostali:
–  Karolina Owsiak, Gimn.3
–  Małgorzata Abakumiec-Kussowska 

– SSP 2
–  Małgorzata Szczepańska – SSP 2
–  Iwona Młodzińska – SSP 2
–  Agnieszka Bugajska – SP 8
–  Hanna Wędzikowska – SP 8
–  Iwona Prasek – SSP 2
–  Tatiana Kollwitz-Zalewska – SSP 2
–  Małgorzata Szczuka – SP 10
–  Karolina Krzemińska – SP 12
–  Karol Waruszewski – SP 12
–  Piotr Chmara – Gimn. 2

M.M.

Akty nadania wręczali wiceprezydent Zenon Drewa i przewodniczący Rady 
Miejskiej Mirosław Augustyn

Przez dwa wakacyjne miesiące trwały 
remonty w samorządowych placówkach 
oświatowych. Do najważniejszych przed-
sięwzięć należał remont fragmentu dachu 
nad główną częścią budynku SP 5 (w ubie-
głym roku wymieniony został dach na czę-
ściami bocznymi gmachu), izolacja prze-

Ponad 6 tys. uczniów rozpoczęło naukę 
1 września naukę w tczewskich szkołach podstawowych rozpoczęło 3824 
uczniów w klasach I-VI oraz 614 w klasach „0”. W ławkach trzech samorzą-
dowych gimnazjów zasiadło 1658 uczniów. 

ciwwilgociowa ścian w SP 8 i Gimnazjum 
nr 3. W Przedszkolu „Czwóreczka” remont 
związany był z koniecznością dostosowa-
nia placówki do przepisów przeciwpoża-
rowych. W szkołach podstawowych nr 2, 
8, 10, 11 oraz Gimnazjum nr 1 wykonana 
została instalacja ciepłej wody.

Szkoły Podstawowe:
SP 2 – 519 uczniów (24 oddz.) oraz 72 
uczniów (3 oddz.) w klasach „0”
SP 5 – 372 uczniów (15 oddz.) oraz 96 
uczniów (4 oddz.) w klasach „0”
SP 7 – 237 uczniów (12 oddz.) oraz 47 
uczniów (2 oddz.) w klasach „0”
SP 8 – 283 uczniów (12 oddz.) oraz 105 
uczniów (4 oddz.) w klasach „0”
SP 10 – 664 uczniów (30 oddz.) oraz 98 

Liczba uczniów i oddziałów w roku szkolnym 2011/2012
uczniów (4 oddz.) w klasach „0”
SP 11  – 761 uczniów (29 oddz.) oraz 96 
uczniów (4 oddz.) w klasach „0”
SP 12 – 988 uczniów (38 oddz.) oraz 100 
uczniów (4 oddz.) w klasach „0”

Szkoły gimnazjalne:
Gim. 1 – 657 uczniów (26 oddz.)
Gim. 2 – 290 uczniów (12 oddz.)
Gim. 3 – 711 uczniów (28 oddziałów)

Oferta Ośrodka 
Kształcenia 

Nauczycieli w Tczewie 

Formy doskonalenia 
zawodowego

• Wymagania niezbędne do 
uzyskania stopnia awansu 
zawodowego nauczyciela 
dyplomowanego-planowanie 
i dokumentowanie pracy 

• warsztaty – 4 godziny
• termin: 26 września 2011, 

godz. 1600, sala 204 CED

• Doskonalenie warszta-
tu pracy nauczyciela

•  warsztaty dla nauczycieli staży-
stów i kontraktowych – 4 godziny

•  termin: 17 października 2011, 
godz. 1600, sala 204 CED

• Budowanie autorytetu na-
uczyciela wychowawcy

•  warsztaty dla nauczycieli staży-
stów i kontraktowych – 4 godziny

•  termin: 14 listopada 2011, 
godz. 1600, sala 204 CED

• Rola oceniania w procesie dy-
daktycznym i wychowawczym

•  warsztaty – 4 godziny
•  termin: 5 grudnia 2011, 

godz. 1600, sala 204 CED

Proponowane konkursy 
w roku szkolnym 2010/2011

• I 2012 – Konkurs Biologicz-
ny – etap rejonowy ( dla 
uczniów gimnazjów )

• III 2012 – Powiatowy Kon-
kurs Ekologiczny ( dla 
uczniów gimnazjów )

• III 2012 – Miejskie Konkur-
sy Językowe (dla uczniów 
klas IV-VI szkół podstawo-
wych i uczniów gimnazjów)

• VI 2012 – Turniej Języka Angiel-
skiego dla uczniów klas I-III szkół 
podstawowych „Go and Know”

Dyżury doradców metodycznych

Poniedziałek 
/godz. 1430 -1600/ 
Alicja Olszewska, tel. 600-410-371;
e-mail ala505@wp.pl 
/godz. 1400 -1600/ 
Wasyla Cychowska
e-mail wc412@wp.p 
Wtorek 
/godz. 1400 -1600/ 
Wasyla Cychowska, 
tel. 604-416-227;
Piątek
/godz. 1630-1900/ Alicja Olszewska
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Organizatorzy tegorocznych obcho-
dów Międzynarodowego Dnia Osób 
Starszych zapraszają mieszkańców 
do udziału w Tczewskich Targach Lu-
dzi Złotego Wieku w dn. 30.09.2011 r.
w Centrum Kultury i Sztuki 
w Tczewie w godz. 13.00-17.00. Tar-
gi – otwarte dla mieszkańców Tczewa 
w każdym wieku – stwarzają moż-
liwość zapoznania się z różnorodny-
mi usługami, produktami i ofertami 
w zakresie aktywności i opieki, popra-
wiających jakość życia osób starszych 
i niepełnosprawnych. 

Do udziału zapraszamy szczegól-
nie osoby starsze, do których wprost 
adresowane są usługi, ale także ro-
dziny osób starszych, przedstawicie-
li instytucji opiekuńczych, lokalne 
fi rmy i inne osoby zainteresowane, 

1 października - Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

PAMIĘTAJ, TY TEŻ BĘDZIESZ SENIOREM! 

Obchody Międzynarodowego Dnia Osób 
Starszych stają się okazją do zwrócenia 
uwagi na problemy osób w wieku 50+, 
do przeciwdziałania którym włączają 
się coraz liczniejsze środowiska – lo-
kalne władze, instytucje i organizacje. 
Tym samym nasze miasto upowszech-
nia dobre praktyki w realizacji polityki 
społecznej uwzględniającej potrzeby 
i potencjał osób w każdym wieku. Ini-
cjatywy takie, jak organizacja obchodów 
ustanowionego przez ONZ w 1990 roku 
Międzynarodowego Dnia Osoby Star-
szej, mają pozwolić społecznościom sku-
teczniej zmierzyć się z problemem przed-
wczesnego starzenia się społeczeństw 
i stać się okazją do podejmowania zinte-
growanego działania. Tego dnia w całej 
Europie inaugurowane są różnorodne 
przedsięwzięcia mające na celu poprawę 
wizerunku osób starszych, podkreślenie 
ich społecznej roli i wyartykułowanie 
problemów. Tczew jest czwartym co do 
wielkości miastem w województwie po-

ZAPRASZAMY
TARGI LUDZI ZŁOTEGO WIEKU

1 października obchodzić będziemy Międzynarodowy 
Dzień Osób Starszych. Obchody stają się okazją do po-
głębienia więzi międzypokoleniowej, wspólnego spędza-
nia czasu oraz rozmowy na temat potrzeb i problemów 
seniora w Tczewie. Święto promuje aktywność osób 
starszych i inicjatywy realizowane wspólnie z osobami 
młodymi. W Tczewie niestereotypowy społeczny wizeru-
nek osoby starszej promują coraz aktywniejsi wśród se-
niorów liderzy, zwiększa się też udział osób w wieku 50+ 
w życiu społeczno-kulturalnym. Realizowane projekty 
dowodzą, że starość nie musi wiązać się z niemożnością 
prowadzenia aktywnego życia i samorealizacji.

morskim, w którym co 
piąty mieszkaniec jest 
osobą powyżej 60 roku 
życia. Wychodząc na-
przeciw wyzwaniom, 
przed jakim stoją 
współczesne, starzeją-
ce się społeczeństwa, 
w Tczewie zaplano-
wano na ten dzień 
organizację Targów 
Ludzi Złotego Wieku - 
inicjatywy umożliwia-
jącej zapoznanie się 
z ofertą usług wspie-
rających aktywność 
w wielu obszarach 
życia osób starszych. 
Tym samym po raz 
pierwszy w formie 
Targów osoby starsze 
mają okazję w uroczy-
sty sposób obchodzić 
święto jesieni życia.

dla których Targi mogą być okazją do 
wymiany doświadczeń, poszerzenia 
istniejących ofert aktywności, pomo-
cy. Wstęp dla osób zwiedzających jest 
nieodpłatny. 
 Zaprezentuj swoją fi rmę jako 

przyjazną osobom starszym
Przedstawiciele lokalnych fi rm 

zainteresowani udziałem w Targach 
jako wystawcy mają możliwość pre-
zentacji usług skierowanych do osób 
starszych i niepełnosprawnych znaj-
dujących się w ofercie swojej fi rmy. 
Czekamy na fi rmy zainteresowane 
prezentacją usług, produktów i ofert 
w zakresie aktywności i opieki, któ-
re mogą poprawić jakość życia osób 
50+. Organizatorzy zapewniają nie-
odpłatnie przestrzeń wystawienni-
czą. W celu potwierdzenia udziału 

w Targach należy zapoznać się 
z Regulaminem Targów oraz wypeł-
nić Formularz Zgłoszeniowe (pliki 
dostępne pod adresem: http://www.
mops.tczew.pl/aktualnosci/tczew-
skie-targi-ludzi-z-otego-wieku/).

Zgłoszenia należy odesłać 
pod adresem e-mail sekretariat@
mops.tczew.pl, faksem pod numer 
58 532-60-03 lub złożyć osobiście 
siedzibie MOPS w Tczewie przy ul. 
Armii Krajowej 39. Na Państwa py-
tania odpowiadamy pod numerem 
58 777-00-20 w. 57. Organizatorem 
obchodów jest Miejski Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Tczewie oraz 
Zarząd Miejski Polskiego Komitetu 
Pomocy Społecznej w Tczewie. Tego-
roczne obchody dofi nansowane są ze 
środków Gminy Miejskiej Tczew. 
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w interpelacjach, 
zapytaniach po-
selskich i podczas 
debat sejmowych, 
zajmowałem się 
również sprawa-
mi ubóstwa i bezdomności, margina-
lizacji polskich portów morskich, do-
stępności obywateli Tczewa do naszego 
sądu, którego niektóre wydziały miały 
zostać przeniesione do innych miast. 
Wskazywałem na odpowiedzialność 
rządu za sprawy, których próbował 
i próbuje ten rząd się pozbyć poprzez 
przekazanie ich do wykonania, np. 
samorządom jak w przypadku przed-
szkoli. Mimo przekazania sprawy do 
wykonania to rząd zgodnie z konsty-
tucją odpowiada za wychowanie przed-
szkolne, podobnie jak to rząd mimo 
przekazania Przewozów Regionalnych 
samorządom odpowiada za zapewnie-
nie transportu publicznego na terenie 
kraju. Cały czas za całość danej spra-
wy odpowiedzialny jest konstytucyjny 
minister i jego zwierzchnik. Należy 
o tym pamiętać i pokazywać brak dzia-
łań w tym zakresie. Pomimo minimal-
nych możliwości jako poseł opozycyjny 
i krótkiego czasu sprawowania man-
datu posła z całą determinacją praco-
wałem dla Tczewa i Polski. 

Z USZANOWANIEM

KAZIMIERZ SMOLIŃSKI

POSEŁ NA SEJM RP

też członkiem Se-
natu i wykładow-
cą Tczewskiego 
Uniwersytetu 
Trzeciego Wie-
ku. Na bieżąco 
współpracuję z młodzieżą.

Pragnę serdecznie podziękować 
Wszystkim osobom i instytucjom, fi r-
mom i oczywiście samorządowi lokal-
nemu w pomocy dla mnie – na rzecz 
dobrego i solidnego wykonywania 
mandatu poselskiego.

POZDRAWIAM SERDECZNIE  

POSEŁ JAN KULAS 
(WWW.JANKULAS.PL)

Posłowie

Podstawowa statystyka mojej pracy 
poselskiej jest następująca:
612 wystąpień w Sejmie
117 interpelacji poselskich
124 oświadczeń poselskich
57 popisów pod projektami ustaw
7 939 głosowań

Miałem zaszczyt pracować w naj-
ważniejszych komisjach sejmowych: 
Komisji Finansów Publicznych, Komi-
sji Zdrowia.

Z myślą o naszym regionie, Pomo-
rzu, zajmowałem się sprawami mor-
skimi, współpracą z Pomorską Izbą 
Rzemieślniczą i „Pracodawcami Po-
morza”. Współorganizowałem debaty 
i konsultacje gospodarcze. Na bieżąco 
współpracowałem z samorządem Woj. 

Podsumowanie kadencji pracy posła Jana Kulasa

Pomorskiego i środowiskami medycz-
nymi. Wspierałem pomorskie POZ-y 
i budowany Szpital AMG.

Dla Tczewa i Powiatu Tczewskiego 
najważniejsza była skuteczna pomoc 
na rzecz dofi nansowania tczewskie-
go Szpitala w kwocie 10,6 miliona zł! 
Pozyskałem inwestora dla Pomor-
skiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
(w Tczewie). Byłem mocno zaangażo-
wany w ratowanie Tczewa przed po-
wodzią w 2010 r. Szeroko promowałem 
Jubileusz 750-lecia Miasta Tczewa, 
co dobrze symbolizuje znaczek Pocz-
ty Polskiej, wydany z tej okazji. Dużo 
czasu poświeciłem Tczewskiemu Ba-
talionowi Saperów i poszukiwaniu po-
mocy dla Mostu Tczewskiego. Jestem 

Na stronach Kancelarii Sejmu (www.sejm.gov.pl) podano statystykę o pracy posłów. Wynika 
z niej, że należałem do najbardziej aktywnych posłów tej kadencji. Starannie i sumiennie re-
alizowałem mandat poselski. Zawsze pamiętałem o mojej „Małej Ojczyźnie”, o Tczewie (Gro-
dzie Sambora).

Zastąpiłem w Sejmie śp. Macieja Pła-
żyńskiego. Już wcześniej współpraco-
wałem z Kancelarią śp. Prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego w sprawach, 
którymi zajmowałem się zawodowo, to 
znaczy dotyczących kolei, przemysłu, 
sprawiedliwości czy samorządu. Wyni-
kało to z mojego wieloletniego doświad-
czenia zawodowego jako adwokata, 
ale również z wieloletniej pracy w sa-
morządzie Tczewa. Konsekwentnie po 
wejściu do Sejmu zaangażowałem się 
w prace Komisji Infrastruktury oraz 
Komisji Sprawiedliwości. Podczas prac 
tych komisji zostałem wybrany do prac 
w wielu podkomisjach, co zostało doce-
nione powierzeniem mi odpowiedzial-
nych funkcji, na przykład przewodni-
czącego Podkomisji nadzwyczajnej do 
rozpatrzenia projektów ustaw dotyczą-
cych zmian w Prawie spółdzielczym 
oraz w ustawie o spółdzielniach miesz-
kaniowych. W oczywisty sposób jako 
poseł z tego regionu wszedłem w skład 
Podkomisji stałej ds. transportu lotni-
czego i gospodarki morskiej. Zostałem 
również przewodniczącym parlamen-
tarnego zespołu ds. ochrony zabytków, 
co pomaga mi podejmować działania 
dla ochrony mostu tczewskiego. Ob-
serwacja niemocy urzędników rządu 
była dla mnie trudnym doświadcze-
niem. Jest to szczególnie widoczne 
w sprawach transportu, które dotyczą 
przecież każdego z nas. Wydłużenie 
ostatnio czasu przejazdu koleją do War-
szawy do ośmiu godzin spowodowało 

Podsumowanie pracy posła Kazimierza Smolinskiego
Mój udział w pracach Parlamentu obecnej kadencji nie był długi, ponieważ wszedłem do 
Sejmu zaledwie kilkanaście miesięcy temu po wydarzeniach związanych z katastrofą sa-
molotu TU-154M z Panem Prezydentem Lechem Kaczyńskim i najwyższymi przedstawicie-
lami naszego Państwa na pokładzie. 

ogromne utrudnienia dla osób zała-
twiających swoje sprawy w centralnej 
lub południowej Polsce. Wiceminister 
ds. kolei przyznał na jednym ze spo-
tkań, w których brałem udział, że ten 
sposób przebudowy linii kolejowej jest 
nie do przyjęcia. Pewnie z tego powodu 
został zwolniony jego poprzednik. Dla-
czego więc nie ma poprawy? Brak sza-
cunku dla zwykłego człowieka dotyczy 
nie tylko przebudowy tej linii kolejowej. 
Dotyczy również załatwienia sprawy 
Przewozów Regionalnych. Stoją one 
obecnie na granicy bankructwa, któ-
re oznaczałoby cofnięcie cywilizacyjne 
i poważne kłopoty gospodarcze naszego 
kraju. Spółka ta w 2007 r. była jeszcze 
względnie bezpieczna. W roku 2008 
została przekazana przez obecny rząd 
samorządom wojewódzkim. Złe decy-
zje podjęte w tej sprawie w 2008 r. oraz 
błędy popełnione w podczas przekształ-
cenia dotyczące spraw fi nansowych, 
majątkowych i organizacyjnych dopro-
wadziły do tragicznego pogorszenia sy-
tuacji tego przewoźnika. Po powyższej 
informacji nie dziwi pewnie desperacja 
kolejarzy i ostatni strajk. To przecież 
nie jest wina zwykłych pracowników, 
tylko przykładu z góry, który wszyscy 
widzimy. Pan premier korzysta prze-
cież z samolotu służbowego jako pry-
watnej taksówki w ramach „taniego 
państwa”, które obiecał (ostrożny koszt 
przelotów premiera do domu: około 
6 milionów złotych). Oprócz powyższych 
problemów poruszanych przeze mnie 
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Przyjmowanie starych leków intuicyj-
nie traktujemy jako niepoprawne, 

ale wciąż wiele osób nie widzi nic złego 
w wyrzucaniu ich np. do zwykłego kosza. 
To duży błąd, gdyż substancje te mogą 
pozostawać w środowisku przez bardzo 
długi czas. Mogą mieć wpływ na uprawy 
(i przemysł spożywczy), zanieczyszczenie 
wód oraz wzrost oporności bakterii, gdy 
te stale przebywać będą w środowisku 
danego antybiotyku. Skutkiem takiego 
postępowania będzie na pewno spadek 
skuteczności leków wobec zakażeń bak-
teryjnych. To samo dotyczy spuszczania 
leków w toalecie. Pamiętajmy zatem 
o prawidłowym postępowaniu i promuj-
my je w naszym otoczeniu – oto prawi-
dłowa postawa wobec naszego zdrowia i 
środowiska, w którym żyjemy. 

Przeterminowane leki zostały skla-
syfi kowane jako materiały niebezpiecz-
ne. Trudno podać dokładną liczbę tego 
typu odpadów produkowanych każdego 
roku w Polsce. Szacuje się, że jest to kil-
kadziesiąt – kilkaset ton rocznie. Więk-
szość z nich pochodzi z naszych „domo-
wych” apteczek.

Jedyną prawidłową formą postępo-
wania jest wyrzucanie wszystkich le-
ków do specjalnych pojemników usta-
wionych zazwyczaj w aptekach.

Jak postępować z przeterminowanymi lekami?
 ZBIÓRKA PRZETERMINOWANYCH LEKÓW 
W POWIECIE TCZEWSKIM
Od czerwca 2000 roku prowadzo-

na jest akcja zbiórki przeterminowa-
nych leków, która trwa do dnia dzi-
siejszego. Dzięki kontynuacji tej akcji 
możemy być pewni, iż leki zostaną za-
gospodarowane w sposób bezpieczny 
dla środowiska. Nieprzydatne lekar-
stwa zbiera 9 aptek uczestniczących 
w zbiórce i to do nich należy przynosić 
leki, których chcemy się pozbyć. Każ-
da apteka biorąca udział w akcji jest 
wyposażona w specjalny pojemnik 
przeznaczony do tego celu. 

W 2010 roku dwukrotnie dokona-
no odbioru przeterminowanych leków 
z aptek: w lipcu i grudniu. Zebrano 
81,50 kg odpadów, w postaci nieprzy-
datnych leków, pochodzących od miesz-
kańców powiatu tczewskiego.
 W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH ZEBRANO:

1.  Miasto Tczew – 63,5 kg
2.  Miasto i Gmina Gniew – 18 kg

Zadanie to jest fi nansowane ze środ-
ków budżetu powiatu.
 WYKAZ APTEK ZLOKALIZOWANYCH NA 

TERENIE POWIATU TCZEWSKIEGO, KTÓ-
RE BIORĄ UDZIAŁ W AKCJI:

• Apteka – mgr farm. Anna Wojcie-

chowska, ul. Wąska 2/2, 83-110 
Tczew;

• Apteka „Salus” – mgr farm. Klau-
diusz Zygmunt Szarmach, ul. Stefa-
na Kard. Wyszyńskiego 23, 83-110 
Tczew;

• Apteka „Optima” – J. Jabłonowska 
L. Okuniewska spółka jawna, ul. 
Wł. Jagiełły 15, 83-110 Tczew;

• Apteka „Czyżykowska” – Maja Ko-
recka, Elżbieta Leszczyńska spółka 
jawna, ul. Czyżykowska 68, 83-110 
Tczew;

• Apteka „Św. Łukasza” – mgr farm. 
K. Motylska, mgr H. Kornas, Aleja 
Zwycięstwa 6, 83-110 Tczew;

• Apteka „Gniewska” – mgr farm. Ali-
cja Wronowska, ul. Osiedle Witosa 17, 
83-140 Gniew;

• Apteka „Kociewska” – Jadwiga Drosz-
kowska, Joanna Ruda i Wspólnicy 
Spółka jawna, ul. M. Kopernika 8a, 
83-140 Gniew;

• DUO PHARMA Sp. z o.o. – Apteka 
„Pod Lwem”, ul. Żwirki 40, 83-110 
Tczew;

• Apteka „GEMINI” Hűtter Sp. j., ul. 
Armii Krajowej 74, 83-110 Tczew.

ŹRÓDŁO: ŻYCIE POWIATU TCZEWSKIEGO NR 
7/23/2011

W dniu 15 lipca 2011 r. Prezydent RP 
podpisał ustawę z dnia 1 lipca 2011 r.

o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz. 897).

Ten nowy akt prawny wprowadza 
zmiany w ustawach: o Inspekcji Ochro-
ny Środowiska, Prawo ochrony środowi-
ska, o zużytym sprzęcie elektrycznym 
i elektronicznym, o opłacie skarbowej, 
o zapobieganiu szkodom w środowisku 
i ich naprawie, o udostępnianiu informa-
cji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko, o bateriach i akumulatorach 
oraz najważniejszą o odpadach. 

ETAPY WPROWADZANIA USTAWY O UTRZY-
MANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

Ustawa wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2012 r. W ustawie przewi-
dziano okresy przejściowe dla poszcze-
gólnych rozwiązań.

1 stycznia 2012 r. – zaczyna dzia-
łać rejestr działalności regulowanej, 
gmina od tego dnia nie wydaje zezwoleń 
na odbieranie odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości.

Do 30 kwietnia 2012 r. – przedsię-
biorcy odbierający odpady komunalne 

Znowelizowana ustawa o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach

od właścicieli nieruchomości będą zobo-
wiązani złożyć pierwsze sprawozdania.

1 lipca 2012 r. – sejmik wojewódz-
twa uchwala aktualizację wojewódz-
kiego planu gospodarki odpadami oraz 
uchwałę w sprawie wykonania woje-
wódzkiego planu gospodarki odpadami, 
w której określone zostaną regiony oraz 
regionalne instalacje do zagospodaro-
wania odpadów.

1 stycznia 2013 r. – zaczynają 
obowiązywać nowe regulaminy utrzy-
mania czystości i porządku na terenie 
gminy. Do tego czasu gminy są zobo-
wiązane podjąć uchwały w sprawie 
stawek opłat, szczegółowych zasad ich 
ponoszenia, wzoru deklaracji i terminu 
złożenia pierwszych deklaracji.

Od tego dnia powinna zacząć się 
kampania edukacyjno-informacyjna, 
mająca na celu zapoznanie właścicieli 
nieruchomości z obowiązkami wynika-
jącymi z uchwał.

1 stycznia 2013 r. – przedsiębiorcy, 
którzy przed wejściem w życie ustawy 
działali na podstawie zezwoleń są obo-
wiązani uzyskać wpis do rejestru.

Do 31 marca 2013 r. – termin zło-
żenia przez gminy pierwszych sprawoz-
dań do Marszałka Województw.

1 lipca 2013 r. – nowy system za-
czyna funkcjonować – uchwały rad 
gmin wchodzą w życie, gminy zaczynają 
pobierać opłaty od właścicieli nierucho-
mości i w zamian zapewniają świadcze-
nie usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomo-
ści. Do tego czasu muszą zostać rozstrzy-
gnięte przetargi na odbieranie odpadów 
od właścicieli nieruchomości i muszą 
być podpisane umowy między gminą, 
a przedsiębiorcami.

Podane powyżej daty są terminami 
ostatecznymi. Gminy, które będą gotowe 
do wcześniejszego wprowadzenia syste-
mu, mogą wprowadzić go wcześniej. 

ŹRÓDŁO: MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
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W piątek 16 września br. na te-
renie miasta Tczewa została 

przeprowadzona akcja  „Sprzątanie 
świata”. Miasto, jak co roku, włączy-
ło się w ogólnoświatową akcję, która 
tym razem odbyła się pod hasłem 
„Lasy to życie – chrońmy je.”

W Polsce akcją Clean Up The 
World, organizowaną w tym samym 
czasie na całej kuli ziemskiej, kieru-
je Fundacja „Nasza Ziemia”, która 
przekazała nam materiały w po-
staci plakatów. Tczewskim koordy-
natorem akcji był Wydział  Spraw 
Komunalnych Urzędu Miejskiego. 
Współpracowano z Zakładem Usług 
Komunalnych, Zakładem Utyliza-
cji Odpadów Stałych, dyrekcjami 
tczewskich szkół. Wyznaczone zosta-
ły tereny do uprzątnięcia – okolice 
szkół, cmentarzy, tereny nad Wisłą 
oraz tereny komunalne. 

Uczestnikom akcji przekazano 
3000 sztuk worków do gromadzenia 
odpadów w oraz 4700 sztuk rękawic 
ochronnych. Zebrane w workach 
nieczystości zostały przewiezione 
przez Zakład Usług Komunalnych 
do Zak ładu Utylizacji Odpadów 
Stałych, na składowisko miejskie 
w Rokitkach.

W tegorocznej akcji „Sprzątanie 
Świata Polska 2011” wzięło udział 
ponad 4700 uczniów.

„Sprzątanie świata 2011”

Tczew posprzątany
Zapraszamy na zajęcia edukacyjne 
do Pracowni Edukacji Ekologicznej

Przypominamy, że mamy możli-
wość przyjęcia grup: min. 15 osób; 
max. 30 osób. 

Zajęcia trwają 45-60 minut (w za-
leżności od tematu oraz wieku uczestni-
ków). Zgłoszenia grup – pod numerem 
58 531 76 41 (od 8:00-15:00). Adres 
PEE: ul. 30 Stycznia 1, II piętro, 
sala 218-219.

W roku szkolnym 2011/2012 za-
praszamy m.in. na:
–  „ Pierwsze spotkania z ekolo-

gią” – cykl edukacyjny adreso-
wany dla dzieci w wieku poni-
żej 7 lat;

–  „ Różnorodność świata” – cykl 
edukacyjny adresowany dla 
uczniów klas I-III.
Tematyka zajęć dla klas młod-

szych dotyczy m.in.:
– fenologicznych zmian w przyrodzie 

związanych z porami roku
– ochrony elementów przyrody oży-

wionej i nieożywionej
– właściwego postępowania z odpa-

dami
– właściwego gospodarowania ma-

terią i energią
– zasobów naturalnych 
– zagrożeń biologicznych (edukacja 

prozdrowotna, bezpieczeństwo)

Pracownia Edukacji Ekologicznej serdecznie zaprasza nauczycieli 
szkół podstawowych oraz przedszkoli do udziału wraz z uczniami 
w zajęciach edukacyjnych organizowanych w roku szkolnym 2011/2012. 
W związku z oczekiwaniami nauczycieli, możliwe do realizacji godziny 
zajęć obejmują również godziny popołudniowe (do 18:00).

Tematyka zajęć dla uczniów 
starszych dotyczy m.in.:
– zagrożeń środowiska i skutków 

działalności człowieka
– właściwego postępowania z odpa-

dami
– zrównoważonego gospodarowania 

materią, energią
– zrównoważonego transportu, rol-

nictwa, leśnictwa itd.
– paliw i energii
– różnorodności biosfery
– form ochrony przyrody

Uwagi: 
1. Nie realizujemy szkolnych tema-

tów lekcyjnych oraz nie prowadzi-
my cotygodniowych zajęć kół zain-
teresowań zamiast nauczyciela.

2. Informacje dla nauczycieli współ-
pracujących z PEE są rozsyłane 
pocztą elektroniczną indywidualnie 
do wszystkich zainteresowanych.

Serdecznie zapraszamy na zajęcia po 
wcześniejszym telefonicznym uzgod-
nieniu terminu. Zapotrzebowania na 
termin zajęć można również zgłaszać 
e-mailem: pee@um.tczew.pl.

ANNA PEICHERT
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Pracownia Psychologiczno-Pedago-
giczna POSTERUS przy współpracy 
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 
w Gdańsku, Filia w Tczewie organizu-
je cykl bezpłatnych szkoleń: „Świado-
my nauczyciel, czyli nowoczesna kadra 
oświatowa w powiecie tczewskim”.

Program obejmuje 6 spotkań, 
w formie wykładów i zajęć semina-
ryjno-warsztatowych. Dodatkowo 
przewiduje się 2 spotkania na rozpo-
częcie i zakończenie cyklu warszta-
tów, na których uczestnicy wypełnią 
testy psychometryczne oraz ankie-
ty. Uczestnicy otrzymają materiały 
szkoleniowe oraz zestawienia biblio-
grafi czne w oparciu o zbiory PBW 
w Tczewie, a po zakończeniu całego 
cyklu potwierdzenia uczestnictwa.
Tematyka szkoleń:
1. Komunikacja interpersonalna:
2.  Praca w zespole:
3.  Rozwiązywanie konfl iktów:
4.  Stres:
5.  Wypalenie zawodowe
6.  Praca z uczniem trudnym

Zapisy chętnych do udziału w zajęciach 
przyjmuje PBW w Tczewie.
Liczba miejsc ograniczona do 15 osób.
Termin rozpoczęcia: 26 września 2011 r.,
godz. 16:00
Miejsce: Pedagogiczna Biblioteka Woje-
wódzka, Filia Tczew, ul. Gdańska 2a
Zapisy: tel. 58 531 04 70 e-mail: 
pb.tczew@wp.pl

Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie za-
prasza na kółka zainteresowań, warsz-

taty i sekcje w roku szkolnym 2011/2012. 

Zajęcia bezpłatne:
•  Harcerska Orkiestra Dęta
•  Chór Męski ECHO
•  Sekcja astronomiczna
•  Sekcja brydża sportowego
•  Sekcja szachowa
•  Sekcja fi latelistyczna
•  Program „Śpiewamy i tańczymy”

Zajęcia płatne: 
•  Rytmika dla dzieci
•  Sekcja baletowa
•  Sekcja dziennikarska
•  Szkółka wokalno-teatralna
•  Taniec nowoczesny
•  Taniec towarzyski
•  Szkółka instrumentów klawiszowych
•  Szkółka gitarowa
•  Warsztaty teatralne dla dzieci,

młodzieży i dorosłych
•  Zajęcia plastyczne dla dzie-

ci, młodzieży i dorosłych
• Warsztaty bębniarskie

Zapisy i szczegółowe informacje: Centrum 
Kultury i Sztuki, ul. Wyszyńskiego 10, tel. 
58 531 07 07, 58 531 04 64.

Cennik biletów:
normalny – 11 zł
ulgowy – 8,50 zł
karnet 4 wejścia – normalny 
(ważny przez 6 tygodni) – 36 zł
karnet 4 wejścia – ulgowy 
(ważny przez 6 tygodni) – 27 zł
karnet 13 wejść – normalny 
(ważny przez 15 tygodni) – 110 zł
karnet 13 wejść – ulgowy (ważny 
przez 15 tygodni) – 81 zł

1 wejście na basen – 45 min.

TCSiR zaprasza na naukę pływania:
–  dla dzieci mały basen – 13 lekcji 

– 147 zł 
–  dla młodzieży duży ba-

sen – 13 lekcji – 162 zł 

A może na basen….

–  dla dorosłych duży ba-
sen – 13 lekcji – 182 zł 

Więcej informacji: www.tcsir.tcz,pl,
tel. 58 531 46 26

Po lekcjach

CKiS zaprasza

Szkolenia dla pedagogów

Po wakacyjnej przerwie, rozpoczęła działalność kryta pływalnia przy 
Tczewskim Centrum Sportu i Rekreacji. TCSiR przyjmuje zapisy na na-
ukę pływania.
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