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POŻEGNALIŚMY SAPERÓW

W NUMERZE
● Wybory
parlamentarne – Tczew
bez posła
● Nowa siedziba
dla organizacji
pozarządowych

TCZEWIANIE POŻEGNALI 16. TCZEWSKI BATALION SAPERÓW. Po 60 latach
stacjonowania w Tczewie jednostka przeniesiona została do Niska
i weszła w skład 21. Brygady Strzelców Podhalańskich. 1 października po raz ostatni żołnierze przedefilowali przez miasto. Odsłonięta też została tablica pamiątkowa w Parku Kopernika. W CWRDW
otwarto wystawę pamiątek po tczewskich saperach.
Więcej na str. 7 ²

● Tczew miastem
rowerzystów
● Nagrody
za najładniejsze
balkony, posesje,
elewacje…
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● Radni uchwalili
„Program rozwoju
sportu
na lata 2011-2014”
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Wybory parlamentarne

XIII SESJA

TCZEW BEZ POSŁA
50, 41 proc. wyniosła frekwencja wyborcza w Tczewie
podczas wyborów parlamentarnych 9 października.
47,81 proc. głosów w wyborach do Sejmu RP zdobyła
Platforma Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość: 26,29
proc. Wśród kandydatów na posłów najwięcej głosów
uzyskał w Tczewie Jan Kulas (PO) – 4024. Wśród kandydatów na senatorów największą popularnością cieszył się Andrzej Grzyb (PO) – 10 425 głosów.
Tczewianie głosowali w 33 obwodach wyborczych, w tym
3 zamkniętych. 7 obwodów było przystosowanych do obsługi wyborców niepełnosprawnych.
Jak głosowaliśmy do Sejmu RP:
KW Platforma Obywatelska: 10 719 głosów (47,81 proc.)
KW Prawo i Sprawiedliwość: 5894 głosy (26,29 proc.)
KW Polskie Stronnictwo Ludowe: 2199 głosów (9,81 proc.)
KW Ruch Palikota: 1772 głosy (7,9 proc.)
KW Sojusz Lewicy Demokratycznej: 1171 głosów (5,22 proc.)
KW Polska jest Najważniejsza: 534 głosy (2,38 proc.)
KW Polska Partia Pracy Sierpień 80: 96 głosów (0,43 proc.)
KW Nasz Dom Polska – Samoobrona Andrzeja Leppera:
33 głosy (0,15 proc.)
Kandydaci na senatorów:
Andrzej Grzyb: 10 425 głosów (45,66 proc.) – PO
Anna Maria Kurska: 5798 głosów (25,40 proc.) – PiS
Bogdan Jerzy Lis: 4042 głosy (17,7 proc.) – Unia
Prezydentów – Obywatele do Senatu
Dariusz Adamowicz: 2565 głosów (11,24 proc.) – SLD
Kandydaci z Tczewa:
Jan Kulas: 4024 głosy (PO)
Kazimierz Smoliński: 3517 głosów (PiS)
Zenon Odya: 1969 głosów (PSL)
Adam Piłat: 260 głosów (SLD)
Zbigniew Urban: 256 głosów (PJN)
Niestety uzyskana liczba głosów żadnemu z kandydatów
z Tczewa nie zapewniła miejsca w ławach poselskich.
M.M.

Do 30 listopada

Zgłoś imprezę do kalendarza
Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie do 30 listopada
br. zbiera zgłoszenia do Miejskiego Kalendarza Imprez na 2012 rok. Zebrany materiał powinien dotyczyć imprez skierowanych do mieszkańców Tczewa
i okolic, które po scaleniu i akceptacji posłużą do
sporządzenia wydawnictwa informacyjnego – Miejskiego Kalendarza Imprez.
Zgłoszenia należy przesyłać na adres:
Centrum Kultury i Sztuki, ul. Wyszyńskiego 10, 83-110 Tczew
z dopiskiem Kalendarz Imprez 2012,
bądź drogą mailową na adres ckis@ckis.tczew.pl
z dopiskiem w tytule: do A.Siudem-Kopki – Kalendarz 2012
lub faxem pod numer 58 531 07 07
Jednocześnie informujemy, że wskazanie terminu
imprezy nie jest jednoznaczne z rezerwacją sal w poszczególnych obiektach, w których planowane jest wydarzenie.
W celu rezerwacji i odpłatności za wynajem należy kontaktować się z właścicielami obiektów.

Porządek obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Tczewie
na dzień 27 października 2011 r. (czwartek)
o godz. 10.00 w sali konferencyjnej im. Franciszka
Fabicha w Urzędzie Miejskim w Tczewie

I. CZĘŚĆ PIERWSZA:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie sesji i powitanie gości.
Sprawdzenie obecności radnych.
Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji.
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 29 września 2011 r.
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa.
6. Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych
w okresie od 29 września do 26 października 2011 r.

II . CZĘŚĆ DRUGA:

7. Wybór ławników do sądów powszechnych:
a) wystąpienie przewodniczącej zespołu ds. zaopiniowania kandydatów,
b) wybór Komisji Skrutacyjnej - podjęcie uchwały,
c) głosowanie tajne.
8. Informacja Prezydenta Miasta o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2010 r.
9. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych
oświadczeniach majątkowych przez radnych za 2010 r.
10. Informacja z przebiegu „Nieobozowej Akcji Lato 2011”.
11. Informacja z działalności placówek oświatowych
w roku szkolnym 2010/2011.
12. Przedstawienie protokołu z kontroli przeprowadzonej przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej dotyczącej rozliczania dotacji udzielanych przez Gminę
Miejską Tczew Stowarzyszeniu Tczewski Klub Abstynenta Sambor w latach 2009/2010 na przeciwdziałanie alkoholizmowi.
13. Podjęcie uchwał w sprawie:
13.1 stwierdzenia wyboru ławników do sądów powszechnych,
13.2 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa,
13.3 określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na terenie miasta Tczewa,
13.4 wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,
13.5 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania,
rozliczania i kontroli oraz zakresu kontroli dotacji udzielonych szkołom i przedszkolom prowadzonym przez inne
niż Gmina Miejska Tczew osoby prawne i fizyczne,
13.6 zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie na rok 2012,
13.7 uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2012,
13.8 porozumienia międzygminnego,
14. Zgłaszanie interpelacji i zapytań oraz wniosków.
15. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia.
Porządek sporządzono 6 października 2011 r.

ILU NAS JEST?

30 września 2011 r. w Tczewie zameldowane były 60 324
osoby, w tym 59 229 na pobyt stały i 1095 na pobyt czasowy.
Od 1 września przybyło 645 mieszkańców miasta.

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

KRÓTKO

Siedziba organizacji pozarządowych już gotowa

Oprócz sal dla poszczególnych orga nizacji,
wewnątrz znajduje się
sala konferencyjna (ok.
70 m 2), z której korzystać mogą
wszyscy użytkownicy. Pomieszczenia w piwnicach mogą być wykorzystane na magazyny.
Inwestycja rozpoczęła się w styczniu br. Jej koszt to ok. 2,5 mln zł. Powierzchnia użytkowa obiektu to ok.
1100 m2.
W BUDYNKU SWOJE POMIESZCZENIA BĘDĄ
MIAŁY:
– Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo
– Fundacja Domu Kultury
– Stowarzyszenie Integracji Humanistycznej POMOST
– Związek Nauczycielstwa Polskiego
– Fundacja dla Tczewa
– Chór Męski ECHO
– Harcerska Orkiestrą Dęta
– Polski Czerwony Krzyż

M. MYKOWSKA

Końca dobiegły prace
przy remoncie sie dziby organizacji pozarządowych przy pl.
Św. Grzegorza. Oficjalne otwarcie placówki
nastąpiło 20 października. Pomieszczenia
są już przekazywane
organizacjom pozarządowym.

– Tczewskie Towarzystwo Kulturalne BRAMA
– Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę
– Tczewski Klub Krótkofalowców.
STOWARZYSZENIA, KTÓRE BĘDĄ KORZYSTAŁY Z POMIESZCZEŃ W OKREŚLONYCH DNIACH
I GODZINACH:

– grupy działania AA
– Towarzystwo Miłośników Ziemi
Tczewskiej
– Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
– Stowarzyszenie „Kolory życia”
– Stowarzyszenie „Zawsze Solidarni”
– Polski Związek Niewidomych
– Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
– Klub Inteligencji Katolickiej
M.M.

Młodzi o strategii Tczewa – debata
22 listopada o godz. 17.00 w CWRDW odbędzie się Sejmik Młodzieżowy.
Młodzi tczewianie rozmawiać będą o udziale swojego pokolenia w tworzeniu i realizacji strategii rozwoju miasta.
Cześć I: czym jest strategia;
Część II – młodzież będzie mogła zadawać pytania i dyskutować z ekspertami z różnych dziedzin:
– zagospodarowanie przestrzenne;
– aktywność kulturalna i sportowa;
– inicjatywy społeczne i młodzieżowe;

– edukacja;
– przedsiębiorczość.
Spotkanie młodzieży organizowane
jest w ramach wspieranego przez
Unię Europejską projektu „Decydujmy Razem”.

zzNARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
11 listopada będziemy obchodzić 93.
rocznicę odzyskania niepodległości.
Z tej okazji Samorząd Miasta Tczewa
zaprasza na uroczystości patriotyczne.
Program:
9.30 – zbiórka uczestników uroczystości
w parku „Ogród Sztuk’’ (za CKiS )
9.45 – Wymarsz do kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Św.
10.00 – Uroczysta msza św. w intencji
Ojczyzny
11.00 – Przemarsz do Pomnika Pamięci Poległych za Niepodległość (cmentarz „stary” ul. 30-Stycznia)
11.30-12.00 – Uroczystość przy pomniku Pamięci Poległych za Niepodległość
(hymn państwowy, wystąpienia prezydenta Tczewa i starosty powiatu tczewskiego, odśpiewanie „Roty”, słowo ks.
prałata P. Wygi, niepodległość w słowie
młodzieży, złożenie kwiatów i zapalenie
zniczy, odśpiewanie „Boże coś Polskę”)
17.00 – Koncert pieśni patriotycznych „Serce w plecaku” – CKiS, ul.
Wyszyńskiego 10.
12 listopada o godz. 12.00 TCSiR organizuje Bieg Sambora („Mały Sambor” odbędzie się o godz. 11.00) – start
i meta na Stadionie Miejskim przy ul.
Bałdowskiej.
UWAGA!
W sobotę 5 listopada na targowisku „manhattan” (hala nr 1)
w godz. 8.00-14.00 będzie można
kupić flagi narodowe.

OGŁOSZENIE
Prezydent Miasta Tczewa informuje, że
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Tczewie (II piętro) został wywieszony
wykaz nieruchomości gruntowej określonej jako część działki 11/12, obręb 11,
KW nr GD1T/00035917/0, o powierzchni 8 m2, położonej w Tczewie, przy al.
Solidarności, w celu posadowienia nośnika reklamy.

Ławeczka miłości na bulwarze
– To miejsce przeznaczone jest dla
wszystkich zakochanych, niezależnie
od wieku – powiedział Adrian Galikowski, przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Tczewa, z której
inicjatywy postała konstrukcja.
Podobne rozwiązania istnieją
w wielu miastach w całej Europie, m.in.
w Paryżu, Pradze, Rzymie, Wilnie,
a także Olsztynie, Wrocławiu, Pozna-

niu. Zakochani grawerują na
kłódkach swoje inicjały, ważne
dla siebie daty i wyznania, a kluczyk od kłódki wrzucają do rzeki.
Jak zadeklarował prezydent
Mirosław Pobłocki, jeśli pomysł „chwyci” i na kratownicy
zabraknie miejsca na kolejne kłódki,
dobudowane zostaną następne przęsła mostu. – Będzie to pierwszy most

Aktualności

M. MYKOWSKA

Na Bulwarze Nadwiślańskim stanęła ławeczka miłości wraz
z konstrukcją, na której można wieszać kłódki miłości. Pierwszą kłódkę zawiesił prezydent Tczewa, Mirosław Pobłocki.

stojący wzdłuż rzeki a nie w poprzek
– powiedział prezydent.
M.M.
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zzURZĄD W PROJEKCIE „INTERLOC”
W dniach 22-23 września w Sölvesborgu (Szwecja) odbyło się spotkanie otwierające projekt „InterLoc- podniesienie
międzynarodowych kompetencji władz
lokalnych”, z udziałem przedstawicieli
naszego miasta. Projekt realizowany
jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
programu Południowy Bałtyk.
Tczew, obok szwedzkich miast
Sölvesborga, Karlshamn, Olofström,
miast duńskich Guldborgsund, Slagelse
oraz Kwidzyna jest jednym z partnerów
projektu. Ponadto partnerami wspierającymi są Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, szwedzki Region
Blekinge i duński Region Själland.
Przedmiotem spotkania były zagadnienia organizacyjne i administracyjne oraz plan pracy projektu, który
realizowany będzie przez najbliższe
miesiące. Głównym celem projektu
jest opracowanie i przetestowanie nowych form współpracy i wymiany doświadczeń władz lokalnych i urzędników z różnych państw regionu Morza
Bałtyckiego. Osiągnięcie celu będzie
możliwe dzięki intensywnej wymianie doświadczeń między urzędnikami, obserwacji dobrych praktyk oraz
stworzeniu dokumentów operacyjnych na przyszłość. Ponadto projekt
ma na celu podniesienie kwalifikacji
i kompetencji urzędników w stosowaniu wiedzy i możliwości osiągalnych
na poziomie międzynarodowym w codziennej pracy. Projekt dotyczy także
polityków lokalnych, gdzie z ramienia
Rady Miasta Tczewa w spotkaniu
otwierającym wziął czynny udział
przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz.
Budżet Tczewa wynosi ok. 42 tys.
euro, gdzie dofi nansowanie to 85%
kosztów projektu.

OGŁOSZENIE
Prezydent Miasta Tczewa informuje,
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) zostały
wywieszone:
• wykazy nieruchomości – lokali
mieszkalnych przeznaczonych do
sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców.
• wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej
w Tczew, położonej na targowisku
miejskim w Tczewie przy ul. Żwirki
– boks handlowy nr 11 w hali nr I,
oznaczonej numerem działki 32/34
o pow. 8,80 m2, obręb 5, KW 16850,
przeznaczonej do oddania w najem
w drodze przetargu w celu prowadzenia działalności handlowej.
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Radni uchwalili

Program rozwoju sportu na lata 2011-2014

Tczewscy radni uchwalili „Program rozwoju sportu na lata
2011-2014”. Program jest kontynuacją dokumentu opracowanego na lata 2008-2010 i pokazuje aktualny stan tczewskiego
sportu, określa cele, zadania
i działania praktyczne, które
należy wdrożyć, aby osiągnąć
lepsze efekty. Wskazuje też
sposób finansowania poszczególnych działań z uwzględnieniem partycypacji ze środków
Radni przyjęli „Program…” jednogłośnie
samorządowych.
Sport jest ważnym elementem strategii
działania samorządu Tczewa na rzecz
rozwoju gminy, gdyż wpływa na jakość
życia mieszkańców, przyczynia się do
kształtowania zdrowego społeczeństwa
aktywnie uczestniczącego w życiu regionu, zaangażowanego w rozwiązywanie codziennych problemów, a przede
wszystkim społeczeństwa wolnego od
uzależnień i patologii. Zdrowe społeczeństwo buduje pozytywny wizerunek
gminy – czytamy w dokumencie.
Wiodącą rolę w działalności na
rzecz rozwoju i upowszechnienia kultury fizycznej oraz sportu w Tczewie spełniają szkoły, instytucje i stowarzyszenia
kultury fizycznej. Swoje zadania realizują w zakresie wychowania fizycznego, sportu, rekreacji oraz rehabilitacji
ruchowej. Działania są koordynowane
przez Urząd Miejski i mają charakter
planowy, zgodny z określoną polityką
lokalną, warunkowaną przez:
– wielkość budżetu
– aktualne przepisy prawne
– liczbę stowarzyszeń i rodzaj ich działalności
– zapotrzebowanie społeczne na czynną aktywność fizyczną
– udział zaangażowanych środków
sponsorskich
– stan techniczny miejskiej bazy sportowej
– wpływ polskich i okręgowych związków sportowych na rozwój dyscyplin
sportowych
Wymienione instytucje i organizacje
zarządzają bazą sportową, prowadzą
zajęcia szkoleniowo-treningowe, tworzą
system współzawodnictwa sportowego,
organizują imprezy sportowe oraz rekreacyjne. Powstaje w ten sposób powszechna i ogólnie dostępna oferta w 15
dyscyplinach sportowych skierowana
głównie do młodego pokolenia. Łącznie w zajęciach sekcji sportowych
uczestniczy ok. 1,5 tys. osób.
Program wymienia blisko 20 instytucji, klubów i organizacji pozarządowych zajmujących się sportem w Tczewie oraz obiekty sportowe w mieście,
precyzuje zasady wsparcia i finansowania sportu przez budżet miasta.
Miasto Tczew nie prowadzi polityki w zakresie profi lowania dzia-

Samorząd

łalności sportowej dzieci i młodzieży,
tworzy jedynie klimat do rozwoju tej
sfery działalności oraz wspiera działalność organizacji pozarządowych
realizujących przedsięwzięcia zaliczane do zadań własnych gminy. W sferze finansowania obowiązuje zasada,
że wyodrębnione w budżecie miasta
środki są przydzielane w miarę proporcjonalnie do prowadzonej działalności ze szczególnym uwzględnieniem
ilości prowadzonych działań.
Nie stosowano dotychczas żadnych
rozróżnień ze względu na tradycje poszczególnych dyscyplin sportowych oraz
korzyści, jakie może przynieść miastu
ich rozwój. Radni zdecydowali, że należałoby takie kryteria brać pod uwagę,
gdyż mogą one mieć znaczenie m.in.
w budowaniu marki miasta. Wprowadzono więc podział na trzy sfery:
I. Dyscypliny preferowane i kluby
wiodące – te, które najgłębiej zakorzeniły się w tczewskich realiach, funkcjonuje w nich uporządkowany system rozgrywek, istnieje odpowiednia struktura
klubowa, jest na nie zapotrzebowanie
społeczne i posiadają wymierne osiągnięcia sportowe, a w grach zespołowych
funkcjonuje pełen ciąg szkoleniowy od
juniora do seniora, z uwzględnieniem
porozumień międzyklubowych.
II. Dyscypliny perspektywiczne
– te, w których nie ma pełnej drożności
szkolenia, ale istniejące kluby dążą do
tego, aby ją zapewnić, jest zainteresowanie młodzieży i są wymierne osiągnięcia sportowe.
III. Dyscypliny i kluby pozostałe
oraz grupy rekreacyjne – dyscypliny
pozostałe to te, w których nie ma pełnej drożności szkolenia, a jest na nie
zapotrzebowanie społeczne oraz grupy sportów niszowych. Grupy rekreacyjne to luźne grupy młodzieży, gdzie
prowadzi się działalność doraźnie,
akcyjnie na indywidualne zapotrzebowanie lub dla zagospodarowania czasu wolnego i przyjemności.
Pełną treść „Programu Rozwoju Sportu
na lata 2011-2014” można znaleźć na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej:
www.bip.tczew.pl
M.M.

M. MYKOWSKA

KRÓTKO
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Miejskie inwestycje

Ul. Andersa zakończona, „węzeł” i rewitalizacja zgodnie z planem
Trwa realizacja miejskich inwestycji. Kontynuowana jest budowa transportowego węzła komunikacyjnego i zadania związane
z rewitalizacją Starego Miasta.
Do końca listopada ma się zakończyć budowa placu zabaw
przy SP 11 – w ramach programu
„Radosna szkoła”. Zakończyła się
przebudowa ul. Andersa.
zzBUDOWA INFRASTRUKTURY TRANSTrwają roboty związane z placem autobusowym – wykonano podbudowy
pod warstwy nawierzchni, ustawiono krawężniki, ułożono kostkę kamienną w 85%. Trwają prace na ul.
Pomorskiej. Wykonano nawierzchnię
na placu przed głównym wejściem
do dworca PKP oraz warstwę asfaltu podkładowego pod tunelem. Trwa
malowanie ścian tunelu.
zzPRZEBUDOWA UL. ANDERSA
Inwestycja została zakończona. Odbiór nastąpił 6 października. Zadanie obejmowało przebudowę ulicy,
budowę nowej nawierzchni, chodników, przebudowę sieci kanalizacyjnej, deszczowej, gazowej, telekomunikacyjnej, wykonanie oświetlenia.
Koszt: 1,3 mln zł.
zzPRZEBUDOWA BUDYNKU
PRZY UL. CHOPINA 33 (REWITALIZACJA)
Położono nową więźbę dachową. Wykonano izolację fundamentów. Koszt
zadania: 961,2 tys. zł. Termin wykonania: 30.11.br. Docelowo na parterze
budynku będzie znajdował się lokal

M. MYKOWSKA

PORTOWEGO WĘZŁA INTEGRACYJNEGO

Trwają prace przy „węźle transportowym”

dla warsztatów terapii zajęciowej, na
piętrze – mieszkania.
zzPRZEBUDOWA BUDYNKU
PRZY UL. ZAMKOWEJ 26
(REWITALIZACJA)
Trwają prace rozbiórkowe wewnątrz
budynku. Odsłonięto więźbę dachową
i inspektor nadzoru wraz z projektantem podjęli decyzję o jej rozbiórce i montażu nowej więźby. Wykonano wieńce,
strop oraz zamontowano więźbę dachową. Koszt zadania: 343,3 tys. zł. Termin
wykonania zadania 30.11.br. Docelowo
w budynku będzie działać świetlica środowiskowa.

zzPLANTY STAROMIEJSKIE,
W TYM SZLAK FORTECZNY, DROGA
WIDOKOWA, SZLAK SPACEROWY,
OZNAKOWANIE SZLAKÓW

(REWITALIZACJA)

W ul. Chopina końca dobiega układanie nawierzchni. Wstrzymano prace
budowlane przy ul. Rybackiej przy
punkcie widokowym i amfiteatrze
z powodu odkrycia murów średniowiecznych. Przeprowadzono badania
archeologiczne w amfiteatrze. Trwają badania archeologiczne w punkcie
widokowym.

Wiadukt w ul. Wojska Polskiego

Trzy miesiące opóźnienia

– Wykonawca wystąpił do nas z wnioskiem o podpisanie aneksu do umowy
na przebudowę wiaduktu, w którym
wnosił o zmianę terminu zakończenia
budowy – na dzień 22 grudnia, czyli
wydłużenie realizacji o trzy miesiące
– tłumaczy Maria Witkowska, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg.
– Z aktualnego stanu zaawansowania
budowy wynika, że oddanie do użytkowania wiaduktu dla pojazdów powinno nastąpić jeszcze w październiku.
Wykonawcą inwestycji jest firma
Polwar, natomiast inwestorem Starostwo Powiatowe w Tczewie – jako zarządca ul. Wojska Polskiego, w której
ciągu znajduje się wiadukt. Zadanie
finansowane jest po połowie przez budżety miasta i powiatu.

Jak poinformowała dyr M. Witkowska, przedstawiony wniosek
w sprawie zmiany terminu zakończenia budowy był omawiany podczas obrad Zarządu Powiatu – 6 października.
Członkowie zarządu negatywnie odnieśli się do wniosku, nie uznając tak
długiego okresu (do grudnia 2011 r.)
jako usprawiedliwionego przesunięcia
terminu.
Dyrektor firmy Polwar tłumaczy, że przyczyny opóźnień to m.in.
problemy z wejściem na teren kolejowy oraz z okresowym zamknięciem
torowiska na czas budowy, kolizja
instalacji deszczowej z elementami
wiaduktu, odkrycie starych budowli
podziemnych w miejscu posadowienia kładki.

Inwestycje

M. MYKOWSKA

O około trzy miesiące opóźniona jest realizacja wiaduktu w ul. Wojska
Polskiego. Termin umowny minął 22 września, ale na 15 października
wykonawca zadeklarował oddanie obiektu do ruchu. Termin ten również nie został dotrzymany.

Jak zapowiada starostwo, w najbliższych dniach zostaną podjęte
działania zmierzające do obiektywnej
oceny zasadności przesunięcia terminu zakończenia budowy.
M.M.
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Potrzebne remonty i więcej lokali socjalnych

Wieloletni program gospodarowania gminnymi mieszkaniami

W Programie znajdują się również informacje i zasady dotyczące budynków przeznaczonych do rozbiórki lub sprzedaży po
wykwaterowaniu mieszkańców, informacje
o budynkach przeznaczonych do renowacji w ramach projektu rewitalizacji Starego
Miasta, zasady sprzedaży lokali mieszkalnych, plany dotyczące budownictwa komunalnego, zasady polityki czynszowej i in.
Zasób mieszkaniowy Gminy Miejskiej
Tczew (na dzień 29 września br.) tworzy
2416 lokali mieszkalnych oraz 68 lokali użytkowych. Do gminy należy również 98 lokali
socjalnych, na które jest coraz większe zapotrzebowanie. W myśl dokumentu, gmina
będzie systematycznie tworzyć i powiększać
zasób lokali socjalnych. Jednym ze sposobów
na to ma być wynajem lokali (budynków) socjalnych w granicach i poza granicami miasta.
Czynsz za wynajęte lokale socjalne gmina
będzie płacić wynajmującemu. Temu samemu celowi ma służyć wyznaczenie budynków mieszkalnych o obniżonym standardzie,
w których wszystkie mieszkania spełniają
wymogi lokali socjalnych i przeznaczenie
ich w całości na budynki socjalne. Lokatorzy
opłacający regularnie czynsz sukcesywnie

byliby przekwaterowywani do lokali o wyższym standardzie.
Oceniając stan techniczny budynków komunalnych, uznano,
ze zaledwie 10 najnowszych budynków komunalnych nie budzi
zastrzeżeń, co stanowi zaledwie
ok. 10 proc. gminnych zasobów
mieszkaniowych. Najbardziej zaniedbane budynki znajdują się na
Starym Mieście – występowanie Program zakłada realizację kolejnych dwóch
znacznych wad i odstępstw od budynków komunalnych przy ul. Prostej
obecnie obowiązujących norm dotyczy tam ok. 40 proc. budynków. Budynki mieszkań) oraz budynków komunalnych na
wynajem realizowanych przez TTBS. Nie
te wymagają kapitalnych remontów.
przewiduje się budowy na koszt gminy inW ramach projektu rewitalizacji Starego nych budynków komunalnych.
Miasta, do 2013 r. włącznie zaplanowano
przebudowy i gruntowne remonty w pięciu Nadal sprzedawane będą lokale mieszkalne
budynkach – trwają już prace przy ul. Chopi- ich najemcom. W 2010 r. sprzedano 86 mieszna 33 oraz Zamkowej 26. Na kolejne lata za- kań. Z uwagi na sytuację rynkowa i zaintereplanowano inwestycje przy ul. Mickiewicza sowanie nabywców program zakłada tenden18, Zamkowej 16, Rybackiej 8. Wykonana zo- cję malejącą.
stanie również dokumentacja projektowa na
Pełną treść „Wieloletniego programu…”
remont kamienic przy ul. Zamkowej 11 i 18.
Zaplanowano realizację kolejnych dwóch można znaleźć w Biuletynie Informacji Pubudynków komunalnych przy ul. Prostej (36 blicznej: ww.bip.tczew.pl

Oceń
urzędników

Tczew otrzymał dofinansowanie
dla uczniów klas I-III

kademia Kształcenia ZawodoweA
go Sp. z o.o. serdecznie zaprasza
do wzięcia udziału w badaniu opinii

Kwota 860 000 zł zostanie wykorzystana na uzupełnienie działań podejmowanych przez szkoły w ramach podstawy programowej, wyrównywanie szans edukacyjnych najmłodszych uczniów, a także podnoszenie jakości realizowanych zadań edukacyjnych.

Klientów na temat jakości usług
świadczonych przez Urząd Miejski
w Tczewie.
Badanie jest realizowane w ramach projektu „Akademia Samorządowca II”, współfi nansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Będzie przeprowadzane na
terenie Urzędu Miejskiego w okresie
od października do grudnia 2011 r.
Klienci tuż po załatwieniu sprawy
w urzędzie zostaną poproszeni przez
ankietera o udzielenie odpowiedzi na
kilka pytań krótkiego, anonimowego
kwestionariusza.
Bardzo prosimy o poświęcenie
czasu na udzielenie odpowiedzi. Zapewniamy, że opinia Państwa będzie
pomocna przy planowaniu działań,
mających na celu dostosowanie funkcjonowania urzędu do oczekiwań
klientów.
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Zarząd Województwa Pomorskiego
uchwałą z dnia 15 września 2011
roku przyjął wniosek Gminy Miejskiej Tczew do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt „Szansa małego
ucznia – indywidualizacja nauczania
początkowego w Tczewie” realizowany w ramach Poddziałania 9.1.2
Wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie
różnic w jakości usług edukacyjnych
obejmuje zapewnienie dodatkowych
zajęć wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego, jak również doposażenie bazy dydaktycznej
w klasach I-III. Projektem zostały

Samorząd

objęte wszystkie szkoły podstawowe
w Tczewie.
Projekt indywidualizacji procesu
nauczania i wychowania uczniów klas
I-III szkół podstawowych jest kluczowym elementem polityki oświatowej.
Projekt w zakresie indywidualizacji
oznacza wsparcie działań szkoły na
ważnym, pierwszym etapie edukacyjnym w realizacji treści i wymagań,
określonych w nowej podstawie programowej i wypracowanych w ramach
projektu systemowego MEN. Indywidualizacja pracy z uczniem w ramach
obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjno-wychowawczych będzie
stałym elementem nowej jakości procesu kształcenia i wychowania.

M. MYKOWSKA

Radni uchwalili „Wieloletni program gospodarowania zasobem mieszkaniowym
Gminy Miejskiej Tczew na lata 2011-2016”. Dokument zawiera cele i zadania mieszkaniowego zasobu gminnego, kierunki gospodarowania lokalami, informacje o stanie
technicznym budynków, informacje o remontach i zasady ich przeprowadzania.

www.bip.tczew.pl

www. tczew.pl

Tczewianie pożegnali saperów

KRÓTKO

OSTATNIA DEFILADA

zzUMOWA Z METEOREM PODPISANA

M. MYKOWSKA

Po Tczewie jeździć będą autobusy
w barwach nawiązujących do herbu miasta

Tczewianie pożegnali 16.Tczewski Batalion Saperów. Po 60 latach stacjonowania w Tczewie jednostka przeniesiona została do Niska i weszła
w skład 21. Brygady Strzelców Podhalańskich. W Parku Kopernika odsłonięta została tablica pamiątkowa, a w CWRDW otwarto wystawę poświęconą tczewskim saperom.

M. MYKOWSKA

Tradycje tczewskiej jednostki sięgają
lat 20. ubiegłego wieku – w 1926 r.
powstał 2 Baon Strzelców przemianowany z 3 Baonu 65 Pułku Piechoty
w Starogardzie Gdańskim. W 1930 r.
jednostka została przeniesiona do
Tczewa. To właśnie 2 Baon Strzelców
wsławił się obroną tczewskich mostów
1 września 1939 r.
Już po wojnie, w lipcu 1945 r. został sformowany 47. Batalion Saperów. Siedzibą jednostki był początkowo Gdańsk Wrzeszcz, potem Oliwa,
Elbląg, a dopiero od 1951 r. – Tczew.
Od 18 czerwca 1994 r. funkcjonuje nazwa 16. Tczewski Batalion Saperów.
Historię tczewskiego batalionu obrazują tablice, które stanęły w Parku
Kopernika. Tam również 1 października odsłonięty został obelisk, na którym widnieje następujący napis: Żołnierskim pokoleniom saperów w dowód
wdzięczności i uznania za 60-letnią
ofiarną służbę dla lokalnej społeczności. Społeczeństwo Ziemi Tczewskiej.
Pomnik odsłonili Mirosław Pobłocki, prezydent Tczewa, Józef Puczyński, starosta tczewski oraz gen
bryg. Stanisław Olszański, dowódca

21. Brygady Strzelców Podhalańskich.
Pod obeliskiem złożono kwiaty.
Po uroczystościach w Parku Kopernika żołnierze i zaproszeni goście
przeszli do budynku CWRDW przy ul.
Podmurnej 15, gdzie otwarta została
wystawa „Dzieje wojskowości w Tczewie w XX i XXI w.”. Zgromadzono na
niej pamiątki po 2 Baonie Strzelców, 47
Batalionie Strzelców oraz 16. Tczewskim Batalionie Saperów. Ekspozycja
powstała w celu upamiętnienia pobytu saperów w naszym mieście, przypomnienia ich działalności oraz pomocy,
jaką nieśli tczewianom w momentach
kryzysowych.
– Nie czuję się uradowany, że zabieramy stąd, po 60 latach, batalion
saperów – powiedział gen bryg. Stanisław Olszański. – Wiem, że jednostka ta mocno wrosła w to miasto
i była przydatna także lokalnej społeczności. Mogę zadeklarować, że 16.
Tczewski Batalion Saperów, mimo, że
będzie daleko, nie weźmie do końca
„rozwodu” z Tczewem.
Mimo przeniesienia do Niska, nazwa batalionu pozostanie, nadal będzie
to 16. Tczewski Batalion Saperów.
Po otwarciu wystawy żołnierze i goście przeszli do kościoła
pw. Podwyższenia Krzyża Św.,
gdzie odprawiona została msza
św. w intencji saperów. Po niej
żołnierze przedefilowali na Bulwar Nadwiślański. Tam wręczono odznaczenia i podziękowania żołnierzom oraz cywilom,
którzy szczególnie zasłużyli się
dla tczewskiej jednostki.
M.M.

Społeczeństwo

27 września minął termin składania
odwołań od wyniku przetargu na
„Świadczenie usług przewozowych
transportu zbiorowego dla potrzeb
komunikacji miejskiej w Tczewie
w latach 2012-2014.” Zgodnie z decyzją
komisji przetargowej, wygrała oferta
firmy Meteor z Jaworzna. W przepisowym terminie nie wpłynęły żadne
protesty ani odwołania. Umowa mogła
więc zostać podpisana. Obowiązuje ona
od 1 stycznia 2012 do końca 2014 r.
W związku z licznymi pytaniami
mieszkańców, informujemy, że zmiana przewoźnika nie oznacza likwidacji
karty miejskiej. Nadal obowiązywać
będą bilety elektroniczne, ale pozostanie również możliwość korzystania
z biletów jednorazowych – papierowych,
kupowanych w kioskach lub u kierowcy. Przy każdych drzwiach w autobusie znajdować się będzie czytnik kart
(okienko do odczytywania karty będzie
większe dla ułatwienia osobom słabiej
widzącym). W każdym autobusie będą
również kasowniki tradycyjne.
zzPRAWNIK W DOMU PRZEDSIĘBIORCY
W każdą środę w godz. 15.15-17.00
w Domu Przedsiębiorcy (ul. Obr. Westerplatte 3) w Tczewie adwokat Szymon Bubka świadczy bezpłatne usługi prawne dla przedsiębiorców.
zzSTUDIA PODYPLOMOWE W CED
W Centrum Edukacji Dorosłych
w Tczewie realizowane będą studia
podyplomowe. Zajęcia będą prowadzone przez Elbląską Uczelnię Humanistyczno-Ekonomiczną w Elblągu.
• Przygotowanie pedagogiczne
(trzy semestry, 330 godzin plus 150
godz. praktyk). Zapisy do 31 października br. Odpłatność – 900 zł
za semestr, 120 zł wpisowe
• Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Zapisy do 31 października br. (trzy
semestry – 350 godzin)
Odpłatność – 850 zł za semestr,
120 zł wpisowe.
Dodatkowe informacje i zapisy:
Alicja Olszewska tel. 600-410-371,
ala505@wp.pl
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Tytuł profesorski dla Młodzież z Norderstedt gościła u polskich kolegów
Kazimierza Ickiewicza Tczewskie spotkanie „dobrych sąsiadów”
Kazimierz Ickiewicz, jako
pierwszy pedagog na terenie
tczewskiej delegatury Kuratorium Oświaty w Gdańsku
otrzymał tytuł
honorowy profesora oświaty.
Tczewianin odebrał tytuł w Dniu
Edukacji Narodowej – 14 października w Urzędzie Rady Ministrów.
Równocześnie wyróżniony został
Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski.
Zgodnie z przepisami, tytuł honorowy
profesora oświaty może byc nadany
nauczycielowi dyplomowanemu posiadającemu co najmniej 20-letni staż
pracy w zawodzie nauczyciela, w tym
co najmniej 10-letni okres pracy jako
nauczyciel dyplomowany oraz znaczący i uznany dorobek zawodowy.
Tytuł ten nadaje Minister Edukacji Narodowej na wniosek Kapituły ds.
Profesorów Oświaty. Kapituła ocenia
dorobek zawodowy kandydata biorąc
pod uwagę w szczególności jakość pracy z uczniami, pozytywne oddziaływanie na nauczycieli, wysoki poziom
kultury pedagogicznej kandydata oraz
szczególne osiagnięcia związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela.
Kazimierz Ickiewicz w latach 19952010 pełnił funkcję dyrektora Zespołu
Szkół Technicznych w Tczewie. Obecnie
jest na emeryturze, jednak nadal pracuje jako nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w Zespole Szkół Technicznych, Collegium Marianum w Pelplinie
oraz Centrum Kształcenia Zawodowego NAUKA w Tczewie. Jest nauczycielem dyplomowanym, ekspertem MEN
ds. awansu zawodowego nauczycieli.
Posiada uznany dorobek potwierdzony
nagrodami m.in. Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej II stopnia, Starosty Powiatu Tczewskiego, Pomorskiego
Kuratora Oświaty oraz odznaczeniami
Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem
Komisji Edukacji Narodowej. Jest też
m.in. laureatem wyróżnień samorządu
miasta Tczewa – „Tczewianin Roku”
oraz „Pro Domo Trsoviensi”.
Kazimierz Ickiewicz posiada bogaty
dorobek naukowy. Jest autorem kilkunastu książek, m.in. „Kaszubi w Kanadzie”, „Druga wojna światowa wybuchła
w Tczewie”, „Morskie tradycje Tczewa”,
„Z kart historii Tczewa okresu międzywojennego”, „Powrót Tczewa do Polski
w 1920 r.”, „Ziemia kościerska”, „Tczew.
Historia – zabytki – ludzie”.
Od 1994 r. jest radnym Rady Miejskiej w Tczewie.
M.M.
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W początkach października grupa uczniów z Gimnazjum nr 1 oraz
Szkoły Podstawowej nr 10 w Tczewie gościła swoich niemieckich kolegów i koleżanki w ramach polsko-niemieckiej współpracy młodzieży.
Spotkanie to było kontynuacją wieloletniego partnerstwa szkół i rewizytą za czerwcowy pobyt uczniów Norderstedt.
Program jak zwykle realizowany jest
wspólnie tzn. uczniowie obu stron biorą udział w specjalnie przygotowanych
lekcjach, realizują projekty, wyjeżdżają wspólnie na wycieczki i bawią się
na popołudniowych imprezach. Dzieci
i nauczyciele nocują w domach swoich kolegów. Jest to okazja kontaktu
z żywym językiem, zaprezentowania
kolegom z Niemiec polskiej kultury,
historii i ciekawostek przyrody.
Pierwszego dnia w Szkole Podstawowej nr 10 odbyła się lekcja muzyki
pt. „Kociewskie tańce i przyśpiewki” przygotowana przez Karolinę
Andraszewicz. Zajęcia podobały się
bardzo, zainteresowanie wzbudziły
ludowe stroje i degustacja ciasta,
a podczas nauki tańca i przyśpiewek
wszyscy wspaniale się bawili. Po lekcji
grupa udała się do Centrum Wystawienniczo-Regionalnego Dolnej Wisły
na warsztaty malowania piaskiem
oraz warsztaty bursztyniarskie. Drugiego dnia polsko-niemiecka grupa
wyjechała do Łeby. Dopisała pogoda
i w pięknym słońcu można było podziwiać wspaniałe wędrujące wydmy.
Kolejnego dnia goście byli w Gdyni i Sopocie. W poniedziałek odbył
się wyjazd do Fromborka, gdzie podziwiali nową płytę nagrobną Kopernika w katedrze. W drodze powrotnej zdążyliśmy zwiedzieć Malbork,
a wieczorem w auli Gimnazjum nr 1
odbyło się spotkanie integracyjne przygotowane przez rodziny polskie.
Kolejnego dnia programu grupa
wybrała się do Gdańska na lekcję historii w terenie. Szczególne zainteresowanie wzbudziło Muzeum Burszty-

Edukacja

nu. Słodkie chwile spędzili w fabryce
cukierków „CIU-CIU”. Ostatniego
dnia odbyła się lekcja muzyki w Gimnazjum nr 1 „Śladami Chopina”,
podczas której młodzież poznawała
lepiej twórczość naszego kompozytora
oraz uczyła się poloneza.
Oprócz programu dla uczniów był
także wieczorny program dla nauczycieli. Wzięli udział w Festiwalu Muzyki Sakralnej w Gdyni. Olbrzymie
wrażenie zrobił na gościach koncert inaugurujący sezon 2011/2012 w Gdańskiej Operze Bałtyckiej.
Uczestnikami wymiany opiekowali się nauczyciele języka niemieckiego
z Gimnazjum nr 1: Maria Jakubowska i Maria Kosmacz oraz nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 10 Piotr
Wojtysiak.
Po stronie niemieckiej uczniom
towarzyszyły: Elisabeth Vierbaum,
Aleksandra Skendżic oraz nowa dyrektorka gimnazjum w Norderstedt,
Heike Schlesselmann.
Warszawskie biuro Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży
jak zwykle wsparło finansowo to
przedsięwzięcie. Nadmienić należy,
że nasza wymiana otrzymała prestiżową nominację do wyróżnienia „Dobry sąsiad” z okazji 20 lat istnienia
PNWM. Dyplom ten wyraża uznanie
za nasz wkład w dobre polsko-niemieckie sąsiedztwo oraz że młodzi
Polacy i Niemcy mają szansę bliżej się
poznać, wspólnie uczyć oraz zawierać
przyjaźnie bez względu na bariery językowe i granice państwowe.
PIOTR WOJTYSIAK

www.bip.tczew.pl
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Już po raz czternasty

Nagrodzono najładniejsze balkony, posesje, elewacje budynków

Uroczyste ogłoszenie werdyktu
i rozdanie nagród odbyło się
28 września w Urzędzie Miejskim
w Tczewie. Gratulacje i nagrody pieniężne wręczali laureatom wiceprezydent Zenon Drewa oraz sekretarz miasta Katarzyna Mejna.
Zanim to jednak nastąpiło komisja konkursowa dokładnie obejrzała zgłoszone
obiekty. Komisja pracowała
w składzie: Adam Burczyk, wiceprezydent Tczewa, Bartłomiej Kulas,
radny Rady Miejskiej, Iwona Base
i Janusz Landowski, Wydział Spraw
Komunalnych oraz Arlena Haase-Witczak, miejski konserwator zabytków.
Komisja konkursowa jednogłośnie ustaliła werdykt:
w kategorii budynków
wielomieszkaniowych
BALKONY

I miejsce – Tadeusz Grenc,
ul. Jagiełły 9A
II miejsce – Dorota Lis, ul. Sadowa 7D

M. MYKOWSKA

Już po raz czternasty rozstrzygnięty został konkurs na „Najładniej utrzymany dom, balkon,
elewację, otoczenie ” (w kategorii
elewacja rywalizowano po raz
trzeci). Do konkursu przyjęto
35 zgłoszeń we wszystkich kategoriach. W kategorii budynków
wielomieszkaniowych przyjęto
20 zgłoszeń, w tym 6 dotyczących
otoczenia i 14 – balkonów. Ponadto
zgłoszono 8 domów jednorodzinnych i 7 elewacji (do konkursu
przyjmowano wyłącznie zgłoszenia elewacji budynków znajdujących się na obszarze rewitalizacji).

Laureaci konkursu otrzymali nagrody i upominki

III miejsce – Teresa Myszka,
ul. Jedn. Narodu 20F
III miejsce – Gabriela Prabucka,
ul. Sadowa 6B
III miejsce – Grażyna Golicka,
ul. Jodłowa 9A
III miejsce – Honorata Wiśniewska,
ul. Jasia i Małgosi 2B
Ponadto podziękowania otrzymali:
• Kazimierz Langmesser,
ul. Jedn. Narodu 13
• Teresa Jedynowicz,
ul. Jedn. Narodu 27
• Jerzy Kiszel, ul. Saperska 11
• Maria Sołtys,
ul. Woj. Polskiego 29B
• Bożena Bałdowska, ul. Brzozowa 4C
• Edmund Pek, ul. Wyszyńskiego 37
• Iwona Gaj, ul. Kasztanowa 6B
• Katarzyna Szczepańska
ul. Armii Krajowej 57C
W kategorii OTOCZENIE nie przyznano
pierwszego ani drugiego miejsca, przyznano natomiast aż trzy trzecie miejsca.
III miejsce – Katarzyna Dietrich,
ul. Zamkowa 19
III miejsce – Marcin Urbański,
ul. Sambora 1
III miejsce – Andrzej Pobłocki,
ul. Bałdowska 51

M. MYKOWSKA

Podziękowania otrzymali:
Ginter Eron, ul. Jedn. Narodu 28
Krzysztof Głomski, ul. Sobieskiego 32
Maria Dominikowska, ul. Elżbiety 10
Wojciech Murawski
Roman Piątkowski
W kategorii budynków
jednorodzinnych
Jurorzy nagrodzili m.in. elewację
budynku przy ul. J. Dąbrowskiego 19

I miejsce – Sławomir Rytlewski,
ul. Reja

Wokół nas

I miejsce – Barbara, Mirosław Breszka,
ul. Dokerów
II miejsce – Elżbieta, Paweł Orzechowscy,
ul. Starowiejska
II miejsce – Teresa Szwindowska,
ul. Królowej Marysieńki
III miejsce – Tomasz Smól ul. Korczaka
III miejsce – Waldemar Raszewski,
ul. Starowiejska
Podziękowania otrzymali:
Andrzej Świerczyński – ul. Wigury
Beata Jóźwiak – ul. H. Hass
Oceniając ELEWACJE komisja
przyjęła następujące kryteria:
a) I etap polegał na formalnej
ocenie złożonych wniosków
b) II etap polegał na ocenie
zgłoszeń, po dokonaniu wizji w terenie, w oparciu o niżej wymienione kryteria:
– wygląd budynku, ogólne wrażenie, w tym atrakcyjność
formy i kolorystyki w kontekście otaczającej przestrzeni
– stopień i zakres skomplikowania realizacji remontu/modernizacji elewacji
– rodzaj i jakość zastosowanych
materiałów budowlanych
– wymiana/renowacja stolarki otworowej (okiennej i drzwiowej) – zgodność z przesłankami historycznymi
Po przeprowadzeniu przeglądu zgłoszonych ELEWACJI komisja przyznała
nagrody pieniężne, łącznie 40 tys. zł.:
I miejsce – ul. J. Dąbrowskiego 19
I miejsce – pl. Hallera 2-3
II miejsce – ul. Wyszyńskiego 27
II miejsce – ul. Kościuszki 19-20
II miejsce – ul. Mickiewicza 13
II miejsce – ul. Chopina 9
III miejsce – ul. Wąska 35.
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Audyt infrastruktury drogowej

Rowerowy weekend

W związku z realizacją projektu rowerowego PRESTO,
w Tczewie gościł Tim Asperges
z Belgii, członek konsorcjum
projektu, odpowiedzialny za
wsparcie miast w planowaniu
i tworzeniu rozwiązań infrastrukturalnych. Celem wizyty
było przeprowadzenie audytu
infrastruktury drogowej miasta, następnie wskazanie kierunków i narzędzi zmian.

Już po raz piąty odbył się w Tczewie przejazd rowerowy w ramach
„Dnia bez samochodu”. Tegoroczna impreza zgromadziła rekordową liczbę rowerzystów. Z kanonki wystartowało ok. 500 osób
– począwszy od kilkulatków na
dziecięcych rowerkach lub w siodełkach zamontowanych na rowerach rodziców aż po seniorów.

Aby rowerzystom jeździło się lepiej

W audycie rowerowym wzięły
objazd Tczewa pozwolił
udział także osoby odpowiedzial- Rowerowy
zidentyfikować bariery ruchu rowerowego
ne za realizację polityki rowerowej oraz działań infrastrukturalnych ny potencjał ma również odcinek
w Tczewie, m.in.: Zenon Drewa wzdłuż brzegu Wisły, pod mostami,
(wiceprezydent Tczewa), Stanisław należałoby jednak stworzyć możliwość
Smoliński i Anna Peichert (Wydz. przejazdu do dworca PKP. Zdaniem
Spraw Komunalnych UM), Joan- Belga, bardzo istotną sprawą jest
na Rzepka (nacz. Wydz. Inwestycji zorganizowanie bezpośrednich połąUM), Małgorzata Ciecholińska czeń poszczególnych dzielnic miasta
(oficer rowerowy). Do grupy dołączył z centrum. Ekspert dużą wagę przyrównież Piotr Kuropatwiński, wi- wiązywał także do odpowiedniej liczceprezydent Europejskiej Federacji by miejsc parkingowych dla rowerów,
Cyklistów. Cała grupa objechała na szczególnie w okolicach dworca PKP.
rowerach m.in. Stare Miasto, nabrze- Przytoczył przykład miejscowości
że Wisły, okolice Kanału Młyńskiego. Leuven w Belgii (liczba mieszkańców
Celem przejazdu było zidentyfikowa- nieco większa niż w Tczewie), gdzie
nie barier, które uniemożliwiają roz- przy dworcu znajduje się parking na
wój ruchu rowerowego.
6 tys. rowerów i… trudno tam znaleźć
– Jestem pewien, że istnieje wolne miejsce.
w Tczewie możliwość wzrostu udziału ruchu rowerowego w miejskiej Zdaniem Małgorzaty Ciecholińkomu nikacji – powiedzia ł T im skiej, oficera rowerowego Tczewa,
Asperges. – Oceniam, że rowerzy- wizyta ta może posłużyć do zaplaności stanowią w Tczewie ok. 1-2 proc. wania rozwiązań w oparciu o dobre
uczestników ruchu, ale myślę, że praktyki i wskazania jednego z najudział ten może wzrosnąć do 20-25 bardziej doświadczonych ekspertów
proc. Tczew jest miastem zwartym, inżynierii drogowej w Europie.
o dość płaskiej powierzchni i jest
W celu ustalenia występujących
tutaj dużo przestrzeni. Taki układ w mieście barier w ruchu rowerowym,
sprzyja komunikacji rowerowej.
od początku września prowadzony
Zdaniem eksperta, ok. 60-65 proc. jest pilotaż badania ankietowego
osób podróżujących samochodem po wśród mieszkańców Tczewa, wkrótce
naszym mieście, porusza się na dy- pojawi się elektroniczna wersja tego
stansie krótszym niż 5 km – jest to badania.
więc grupa, która najłatwiej mogłaby
Te działania mają podpowiedzieć
się przesiąść na rowery
najpilniejsze działania infrastrukZdaniem Tima Aspergesa, bardzo turalne, które pozwolą rozwijać ruch
dobrą przestrzenią dla rowerzystów rowerowy w Tczewie.
mógłby się stać odcinek między Urzędem Miasta a brzegiem rzeki. OgromM.M.

Dzień bez

Trasa tegorocznego przejazdu różniła się od wcześniejszych, przede
wszystkim z uwagi na remonty ulic
i wiaduktu w ul. Wojska Polskiego.
Rowerzyści w ok. godzinę pokonali
następującą trasę: – ul. Warsztatowa, Wojska Polskiego, Jagiellońska,
Żwirki, Armii Krajowej, Jagiellońska,
al. Kociewska, al. Solidarności. Przejazd zakończył się na zamkniętych
dotąd terenach wojskowych.

Rowerowe akrobacje

Ponad 300 uczestników

Żuławy Wkoło

316 osób wzięło udział w maratonie rowerowym Żuławy Wkoło, który
po raz drugi wystartował z Tczewa. Wśród uczestników było 48 kolarzy z Grodu Sambora.
Impreza odbyła się 24 września.
Rowerzyści mieli do wyboru dwie trasy – długości 170 lub 90 km. Dłuższą
wybrały 92 osoby, krótszą 224. Start
i meta znajdowały się na Bulwarze Nadwiślańskim. Uczestnicy startowali gru-

10

pami, między godz. 9.00 a 10.30. Wszyscy dotarli na metę przed godz. 19.00.
Najstarszy zawodnik miał 74 lata,
najmłodszy 10. Wśród kolarzy, zdecydowaną większość stanowili mężczyźni – było ich 252.

Rowery

Z kanonki wystartowało ponad 500 osób

www.bip.tczew.pl
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M. MYKOWSKA

samochodu – coraz więcej tczewian na rowerach

kilkudziesięciokilometrowy odcinek
autostrady (na odcinku od Nowych
Marzów do Torunia) dla miłośników
wszelkich form mobilności aktywnej.
Była to jedyna okazja, aby po autostradzie przejechać się rowerem, hulajnogą, na rolkach, a także przespacerować się. Na pikniku było także
stoisko promujące miasto Tczew. Można tam było otrzymać wiele atrakcyjnych upominków, a także skosztować
regionalnych wypieków.
M.M.

M. MYKOWSKA

wy wspierany przez samorząd miasta Tczewa i powiatu tczewskiego,
a także liczne organizacje, stowarzyszenia, fi rmy. Zawody odbywały
się na trasie 4,4 km. Dla najmłodszych przygotowano trasę długości
1,1 km. Wystartowało 122 miłośników dwóch kółek.
Najbardziej zapaleni rowerzyści
przyjechali też na Piknik Mobilności
Aktywnej, który odbył się na nowo
otwieranym odcinku autostrady A-1.
Po raz pierwszy w Europie środkowo – wschodniej udostępniony został

M. MYKOWSKA

Tam, w pobliżu strzelnicy wojskowej stanęło miasteczko rowerowe, a na wszystkich uczestników
imprezy czekało wiele atrakcji. Były
konkursy, zabawy, oczywiście z nagrodami, pokazy ratownictwa i rowerowej jazdy ekstremalnej. Nie zabrakło poczęstunku i upominków.
Równocześnie z piknikiem rowerowym, również na terenach wojskowych, rozgrywał się finał Rowerowych Mistrzostw Kociewia MTB
2011. Głównym organizatorem zawodów jest Tczewski Klub Rowero-

M. MYKOWSKA

M. MYKOWSKA

Wspólne zdjęcie – już na terenach wojskowych

Maskotki Tczewa – Gryf i Samborek

Rowerowe Mistrzostwa Kociewia

Rowery
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ZŁOTY WIEK W TCZEWIE – AKTYWNOŚĆ OSÓB
30 września zainaugurowano doroczne obchody Międzynarodowego Dnia Osób Starszych – szczególnego
święta coraz liczniejszej grupy tczewian. Święto staje się także okazją do pogłębionej refleksji nad istotą
starości i działaniami na rzecz osób starszych realizowanymi w Tczewie.
Zachodzące w ostatnich latach w Polsce
zmiany polityczno-gospodarcze znacząco wpłynęły na demografię społeczeństwa. Kraj dołączył do grona państw
rozwijających się, w których zdecydowanie wcześniej zostało zdiagnozowane
zjawisko przedwczesnego starzenia się
społeczeństw. Udział ludności w wieku
poprodukcyjnym w społeczeństwie zaczyna zbliżać się w Polsce do progu zaawansowanej starości demograficznej.
Zmiany te nie ominęły Tczewa – obecnie
co piąty mieszkaniec jest osobą powyżej
60 roku życia. Procesowi starzenia się
społeczeństw towarzyszą takie zagrożenia jak wykluczenie społeczne, cyfrowe
oraz ubóstwo. W przypadku seniorów
częstą przyczyną występowania tych
negatywnych zjawisk, poza kwestią
materialną, są bariery psychospołeczne,
w tym stereotypy dotyczące wizerunku
społeczno-kulturowego osób starszych.
Przyczyną wykluczenia społecznego
osób ze względu na wiek nierzadko są
także niepełnosprawność i choroba, poczucie samotności i izolacji, słaba integracja międzypokoleniowa, stopniowe

WYBORY MISS I MISTERA ZŁOTEGO WIEKU
– SENIORZE, WYGRAJ AKTYWNOŚCI!
Ruszają przygotowania do IX edycji Wyborów. Inicjatywa wpisała się w ruch na
rzecz tworzenia profesjonalnej polityki
społecznej przyjaznej osobom starszym.
W dotychczasowych edycjach udział
wzięło 105 osób powyżej 70 roku życia,
które dowiodły, iż piękno i pogoda ducha mogą być nieprzemijalne.
Organizatorzy zapraszają mieszkańców Tczewa, którzy ukończyli siedemdziesiąty rok życia do udziału w wielkiej
przygodzie, jaką są Wybory. Spotkanie informacyjne odbędzie się 20 października
(czwartek) o godz. 13.00 w kawiarence
Zespołu Opiekuńczego przy ul. Niepodległości 10. Casting zapoczątkuje cykl
prób, podczas których seniorzy współtworzyć będą pod okiem specjalistów
program finału Wyborów, który odbędzie
się już w styczniu 2012 roku.
Przyszłoroczne Wybory będą wyjątkową okazją do inauguracji obchodów Europejskiego Roku Aktywności
Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej ustanowionych w 2012
roku przez Komisję Europejską. Działania obchodów będą okazja do tego, by
uświadomić sobie, że w Europie żyjemy
dziś dłużej i że cieszymy się dobrym
zdrowiem dłużej niż kiedykolwiek
wcześniej, oraz by bliżej przyjrzeć się
możliwościom, jakie z tego wynikają.
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wycofanie z aktywnego życia zawodowego, społecznego i kulturalnego.
Lokalne instytucje i organizacje społeczne jako jedne z pierwszych w kraju
podjęły znaczące działania w zakresie
poprawy jakości życia ludzi starszych.
Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Tczewie współtworzył
krajową platformę organizacji Forum
50+. Seniorzy XXI wieku! Obecnie także
reprezentuje FORUM 50+ w Koalicji na
Rzecz Równych Szans powołanej w celu
wzmocnienia reprezentacji grup dyskryminowanych w procesie tworzenia polskiego prawa.
Wyzwaniem dla współczesnych społeczeństw pozostaje profilaktyka starzenia się oraz utrzymanie aktywności osób
w wieku poprodukcyjnym. Aktywizowanie seniorów do przyjęcia roli czynnego
uczestnika życia społecznego i obywatelskiego przyczynia się do poprawy jakości
życia całego społeczeństwa. ZM PKPS
w Tczewie w partnerstwie z MOPS
w Tczewie, między innymi w oparciu
o Strategię Rozwiązywania Problemów
Społecznych w Mieście Tczewie oraz Powiatowy Program na rzecz Zatrudnienia
i Spójności Społecznej, realizuje liczne
działania ukierunkowane na wzmocnienie potencjału osób starszych i integrację z członkami społeczności lokalnej
Tczewa jako sposobu przeciwdziałania
zjawisku wykluczenia i ubóstwa. W tym
celu propaguje się podejmowanie jak największej liczby działań mających na celu
wzmacnianie potencjału osób starszych,
ich aktywności, zakresu samorealizacji
i samopomocy, tak by stworzone zostały
warunki do ich jak najpełniejszego i najdłuższego samodzielnego funkcjonowania osób starszych w środowisku (bez konieczności kierowania do zamkniętych
placówek opiekuńczych).
INWESTUJ W AKTYWNĄ STAROŚĆ –
BANK CZASU JAKO DOBRA PRAKTYKA

Bank Czasu to modelowy przykład
działań promujących ruch samopomocy
wśród osób starszych i niepełnosprawnych. Istotą działania „Banku Czasubankiem Życzliwości” jest wzajemna
wymiana usług i pomocy pomiędzy jego
uczestnikami w formie bezgotówkowej.
Umożliwia dzielenie się swoim wolnym
czasem i umiejętnościami w ramach katalogu usług, przy czym każda godzina
pracy ma taką samą wartość. W katalogu znajdują się usługi rozwijające różne
formy aktywności osób niepełnosprawnych i starszych – od pomocy w wykonaniu czynności życia codziennego (np.
drobne prace domowe, w tym naprawy,
gotowanie, odwiedziny w domu, praca
w ogródku, pomoc w organizowaniu imprez rodzinnych, spacery, pomoc w wy-

Seniorzy

konaniu czynności urzędowych) przez
czynności na rzecz społeczności (np.
pomoc w prowadzeniu punktu informacji nt. rewitalizacji, przeprowadzanie
badań i diagnoz społecznych, animacja
w ramach wizyt domowych oraz w przestrzeni miejskiej, dyżury przy Telefonie
Bankowicza, tworzenie tematycznych
grup wsparcia, organizacja miejskich
inicjatyw, konferencji, debat) do działań rozwijających wiedzę i praktyczne
umiejętności (udział w szkoleniach z zakresu obsługi komputera z dostępem do
Internetu, obsługi Skype i Gadu-Gadu,
warsztatach nt. zdrowego stylu życia,
nt. metod tworzenia wizerunku, przygotowujące do wystąpień publicznych,
zajęcia rekreacyjne, muzykoterapia).
Bank Czasu-Bankiem Życzliwości
został nagrodzony w ogólnopolskim konkursie na najlepsze praktyki jednostek
samorządu terytorialnego w zakresie
polityki wobec osób niepełnosprawnych
SAMORZĄD RÓWNYCH SZANS 2011.
Organizatorem konkursu jest Fundacja
Instytut Rozwoju Regionalnego, projekt
współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnoprawnych.
Projekt jest ponadto laureatem pierwszej nagrody w V edycji Ogólnopolskiego
Konkursu na najlepszy program działań
realizowanych przez samorządy na rzecz
osób niepełnosprawnych „Równe szanse,
równy dostęp 2007” ogłoszonego przez
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
Dołącz do Banku Czasu przy Forum
Inicjatyw Społecznych w Tczewie, ulica
Łazienna 5, tel. 58 530-22-20. Zapisz
się na bezpłatne zajęcia dla seniora
z zakresu profilaktyki starzenia się,
poprawiające aktywność psychofizyczną i promujące zdrowy styl życia: kręgle, boule, nordic walking, darty,
gry komputerowe rozwijających umysł
„Brain Trainer – myśl szybciej i efektywniej”, tenis stołowy, masaż, zajęcia muzykoterapii, warsztaty kulinarne oraz
z zakresu obsługi nowoczesnych
urządzeń m.in.: aparatu cyfrowego,
korzystania z internetu, instruktaże
komputerowe, nauka języków obcych
(j. angielski, j.włoski).
DOJRZAŁOŚĆ W SIECI – TCZEW WŚRÓD

LAUREATÓW OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU NA NAJLEPSZE PRAKTYKI Z ZAKRESU
EDUKACJI CYFROWEJ OSÓB 50+

26 września w Pałacu Prezydenckim
odbyła się uroczysta gala wieńcząca
pierwszą edycję konkursu „Dojrz@łość w sieci. Dobre Praktyki”, objętego
honorowym patronatem Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego.

www.bip.tczew.pl
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STARSZYCH NA CO DZIEŃ I OD ŚWIĘTA
Celem konkursu jest walka z cyfrowym wykluczeniem osób 50+ poprzez
promocję rozwiązań zachęcających do
korzystania z internetu.
Podczas uroczystości wręczono nagrody trzem zwycięskim projektom, które wyłonione zostały spośród ponad 100
zgłoszonych wniosków. Nagrodę publiczności wręczyła Małżonka Prezydenta RP
Anna Komorowska. Konkurs Dojrz@łość
w sieci. Dobre praktyki jest organizowany
przez Koalicję Cyfrowego Włączenia Generacji 50+ „Dojrz@łość w sieci”.
Do konkursu zgłoszono 115 praktyk
z całej Polski, które miały charakter
zarówno zorganizowanych działań cyklicznych, jak i jednorazowych wydarzeń. Spośród zgłoszeń Kapituła konkursu, składająca się z przedstawicieli
administracji rządowej, mediów, biznesu oraz organizacji pozarządowych, wybrała sześć najlepszych projektów. Kapituła konkursu „Dojrz@łość w sieci.
Dobre praktyki” nagrodziła trzy projekty, a kolejne trzy otrzymały wyróżnienia.
Wśród nagrodzonych działań znalazł się
tczewski projekt „Stuk-puk. Otwórz
drzwi, pomogę Ci” realizowany przez
Zarząd Miejski Polskiego Komitetu
Pomocy Społecznej w partnerstwie
z MOPS w Tczewie.
Kolejne nagrodzeni to: Miejska Biblioteka Publiczna filia 34 we Wrocławiu, która już od kilku lat prowadzi, cieszące się ogromną popularnością, kursy
fotografii cyfrowej dla seniorów oraz projekt „Latające Babcie” realizowany przez
Stowarzyszenie kobiety.lodz.pl.
Nagrodzone działania pokazują jak
skutecznie można wykorzystać nowe
technologie do rozwoju własnych pasji,
lepszej komunikacji oraz aktywnego
uczestnictwa w życiu społecznym. Zgłoszone w konkursie projekty udowadniają, że za pośrednictwem internetu i kom-

putera osoby dojrzałe
mogą realizować się
na bardzo wielu płaszczyznach. Nowe technologie stają się zatem
narzędziem do realizacji wielu ambitnych
i osobistych celów.
(oprac. za: http://
dojrzaloscwsieci.
pl/aktualnosci-wiecej/
items/najlepszepraktyki-z-zakresuedukacji-cyfrowej-osob50-nagrodzone.html)
W ramach konkursu swoją historię
o tym, jak nowe tech- Tczewscy „Seniorzy w akcji”, czyli Animatorzy 50+
nologie poprawiają projektu „Stuk-puk. Otwórz drzwi, pomogę Ci”
jakość życia seniorom
Spotkania w tzw. „realu” i „w sieci”
w Tczewie, opowiedziała pani Kazimiera
Noetzel (ur. 1926 r.). Pani Kazia od 2009 skutecznie przeciwdziałają samotności,
roku po śmierci męża oraz z uwagi na którą tczewscy „Seniorzy w akcji” okrepogarszający się stan zdrowia pozostaje ślają jako „najbardziej śmiertelną” chow domu. W ramach projektu „Stuk-puk” robę okresu starości.
podczas wizyt domowych realizowanych
Przykład pani Kazi pokazuje, iż
przez Animatorów 50+ (seniorów m.in. wykorzystanie technologii w działaz banku czasu) pani Kazia korzystała
z programu wspólnych warsztatów arty- niach animacyjnych jest dobrą prakstycznych oraz obsługi mini notebooka tykę – rozwija nie tylko indywidualne
z dostępem do Internetu oraz urządzeń zdolności seniora, ale służy rozwojowi
multimedialnych. Z pomocą kompute- kontaktów międzyludzkich (podczas
ra, aparatu cyfrowego, ramki cyfro- wspólnej nauki oraz na odległość). Odwej wymieniała się z seniorami Ani- wiedziny w ramach projektu rozwinęły
matorami 50+ zdjęciami, brała udział katalog działań samopomocowych i pow telekonferencji, dzięki której obejrzała moc sąsiedzką świadczoną wzajemnie
m.in. koncert kolęd. Pani Kazia chętnie przez seniorów. W ramach partnerstwa
„przesyłała” za pomocą MP3 nagrania z MOPS program animacyjnych wizyt
z pozdrowienia, życzenia dla zaprzyjaź- domowych z multimediami kontynunionych seniorów m.in. z banku czasu.
Projekt był realizowany w dwóch owany będzie w banku czasu. Pomoc
edycjach w latach 2009-2011, współfi- taka w przypadku wielu osób starszych
nansowany ze środków Towarzystwa może stanowić alternatywę dla pomocy
Inicjatyw Twórczych „ę” w ramach pro- instytucjonalnej, w tym dla odpłatnych
usług opiekuńczych.
gramu „Seniorzy w akcji”.

Targi Ludzi Złotego Wieku – trzydziestu wystawców, setki zwiedzających
Targi zorganizowane zostały w Centrum Kultury i Sztuki z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych.
Ich celem była prezentacja usług, produktów i ofert w zakresie aktywności
i opieki, które mogą poprawić komfort
życia seniorów. Jak podkreślają organizatorzy, co piąty mieszkaniec Tczewa jest osobą powyżej 60 roku życia.
Tczewscy seniorzy mają jednak możliwość aktywnego uczestniczenia w wielu przedsięwzięciach i projektach.
Na targi ściągnęły firmy z całej
Polski, m.in. ze Szczecina, Warszawy,
Poznania, bardzo wielu wystawców
przybyło z Tczewa i okolic. Proponowano m.in. urządzenia do masażu, łóżka
przeciwodleżynowe, usługi opiekuńcze,

produkty dietetyczne, książki dla osób
słabo widzących i niewidomych, a także zabiegi kosmetyczne. Wystawiały się
sklepy, także internetowe, m.in. z odzieżą dla osób starszych i niepełnosprawnych, sklepy medyczne. Nie zabrakło
ofert firm ubezpieczeniowych i biur podróży. W parku CKiS można było zobaczyć taneczne popisy seniorów z zespołu „Wiecznie Młodzi”, działającego pod
kierunkiem Bożeny Szczepańskiej.
Przed rozpoczęciem targów, w Forum Inicjatyw Społecznych odbył się cykl
prelekcji poświęconych bezpieczeństwu,
profilaktyce zdrowotnej oraz kondycji fizycznej i duchowej osób starszych.
Organizatorem targów był Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zarząd

Seniorzy

M. MYKOWSKA

Około 30 wystawców wzięło udział w Targach Ludzi Złotego Wieku. Impreza odbyła się w Tczewie po raz pierwszy, ale cieszyła się tak dużym zainteresowaniem ze strony wystawców i odwiedzających, że organizatorzy postanowili, że będzie to impreza cykliczna.

Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. Tegoroczne obchody dofinansowane zostały z budżetu miasta Tczewa.
M.M.
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„Wspólnie przeciw białaczce”

Olimpijczycy zarejestrowali się na liście dawców szpiku

– Tomasz Majewski i Piotr Małachowski natychmiast odpowiedzieli
na nasze zaproszenie, nie mieli żadnych wątpliwości, aby wziąć udział
w akcji i stać się jej ambasadorami
– przyznała Grażyna Antczak, lokalna organizatorka przedsięwzięcia
i radna Rady Miejskiej. – Problemem
było jedynie dogranie terminu, ponieważ olimpijczycy mają bardzo napięty
harmonogram zawodów, treningów.
– Idea jest bardzo szczytna i ogromnie się cieszę, że zaangażowali się w nią
nasi olimpijczycy – dodał Zenon Drewa, wiceprezydent Tczewa. – Zwykle,
gdy jesteśmy zdrowi nie myślimy o tych
problemach, dopiero gdy sami zetkniemy
się z chorobą lub dotknie ona naszych
bliskich, zdajemy sobie sprawę, jak bezcenna jest pomoc w postaci podarowania
drugiego życia. Liczę, że w Tczewie akcja
spotka się z dużym odzewem.
W spotkaniach z młodzieżą oraz
z dziennikarzami uczestniczyła również
Ewa Majkowska, koordynator ds. rekrutacji dawców oraz przedstawicielka
Fundacji DKMS Polska Baza Dawców

Komórek Macierzystych.
Koordynatorka wyjaśniła, dlaczego warto zarejestrować się w bazie potencjalnych dawców szpiku
kostnego i kto może zostać
potencjalnym dawcą.
– W Polsce co godzinę,
stawiana jest komuś dia- Tomasz Majewski i Piotr Małachowski wpisali się
gnoza: nowotwór krwi, do rejestru potencjalnych dawców szpiku
czyli białaczka – powiedziała E. Ma- żej nadwagi). Rejestracja polega na pojkowska. – Co drugi chory zakwalifi- braniu 4 ml krwi i zajmuje tylko chwilę.
kowany do przeszczepienia szpiku od Na podstawie pobranej krwi zostaną
dawcy niespokrewnionego tego dawcy określone cechy zgodności antygenowej,
nie znajduje. Im więcej potencjalnych a jeśli okaże się, że kod genetyczny dawdawców tym większe szanse na życie cy zgadza się z kodem genetycznym chodla osób chorych na białaczkę i inne rego, wtedy dochodzi do przeszczepu.
choroby układu krwiotwórczego. Dlatego Fundacja DKMS Polska wraz z orWięcej informacji:
ganizatorami lokalnymi przeprowadza
www.dkms.pl, tel.: (22) 331 01 47,
„Dzień Dawcy Szpiku Kostnego”, podemail: fundacja@dkms.pl.
czas których zdrowe osoby mogą dokonać rejestracji i tym samym powiększyć W Tczewie „Dzień Dawcy Szpiku
bazę potencjalnych dawców.
Kostnego” zaplanowano na 22 paźZarejestrować może się każdy zdro- dziernika.
wy człowiek pomiędzy 18 a 55 rokiem
życia, ważący minimum 50 kg (bez duM.M.

Jak Kulas dziękuje za udział w wyborach
Bardzo dziękuję Wszystkim Mieszkańcom Tczewa za liczny udział w wyborach parlamentarnych. Dziękuję
za udzielone poparcie kandydatom listy PO do Sejmu i Senatu. Naturalnie, w szczególny sposób dziękuję za
zaufanie mojej skromnej osobie jako posłowi „uczciwemu i pracowitemu”.
(…) Bardzo dziękuję Wszystkim Tczewianom, którzy wzięli udział w tegorocznych wyborach parlamentarnych.
Jak na Pomorzan przystało, zwyciężyło w nas wysokie poczucie obowiązku.
Demokrację traktujemy również jako
wielki przywilej obywatelski, którego
nie można zmarnować. Bowiem o jakości demokracji stanowi świadomość
i aktywność obywateli. Mówiąc krótko:
jacy obywatele, taka demokracja. Nas
nie trzeba przekonywać o sile kartki
wyborczej. Trzeba jednak też wprost
powiedzieć, że ci, którzy nie głosowali,
nie powinni przez najbliższe 4 lata narzekać na jakąkolwiek władzę. (…)
Z wyborami parlamentarnymi kończy się jedynie pewien etap naszej demokracji. Dyskusja o „sprawach Polaków”
wciąż jest ważna i potrzebna.
Niewątpliwie obecnie najważniejsze jest dokończenie Prezydencji Polski
w Radzie Unii Europejskiej. Bowiem pozycja lidera zobowiązuje! Niewątpliwie
Partnerstwo Wschodnie, Strategia Rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego, umacnianie struktur Unii Europejskiej oraz
pobudzanie wzrostu gospodarczego – to
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kluczowe wyzwania dla Polskiej Prezydencji we Wspólnocie Europejskiej.
W najbliższych tygodniach w naszym kraju toczyć będzie się debata
budżetowa. Przy obecnym światowym
kryzysie finansowym, nie na wszystko
starczy pieniędzy. Nade wszystko należy więc tworzyć bardziej przychylne
warunki dla wzrostu gospodarczego.
Tworzenie miejsc pracy, wciąż jest sprawą zasadniczą. Podkreślmy, że to przedsiębiorcy, pracodawcy – tworzą miejsca
pracy. Trzeba również dokończyć refor-

mę służby zdrowia. Niezbędny jest kolejny krok w polityce podwyżek płac dla
nauczycieli. Na bardziej skuteczną promocję zasługują sprawy młodego pokolenia Polaków. W oświacie należy odbudować pozycję i znaczenie harcerstwa.
Jako Pomorzanie, musimy zawsze mieć
na uwadze sprawy morskie i wiślane.
W skali makro, trzeba uczynić wszystko, aby chronić świadczenia materialne
dla obywateli, wspierać rolę rodziny –
w tym rozwijać ulgi prorodzinne!
… JAN KULAS

BARDZO DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM MIESZKAŃCOM TCZEWA I POWIATU TCZEWSKIEGO za udział
w wyborach parlamentarnych. Dziękuję Wszystkim, którzy wspierali moją kampanię
wyborczą. Jednakże liczba 7 072 głosów nie zapewniła mandatu poselskiego.
Rzetelnie i sumiennie realizowałem mandat poselski w kadencji Sejmu 2007-2011.
Ciężko pracowałem w Komisji Finansów Publicznych i Komisji Zdrowia. Zawsze
miałem na uwadze dobro wspólne oraz pomyślność „Małej” i „Wielkiej” Ojczyzny.
Tczew był niejednokrotnie przywoływany przeze mnie w Sejmie i w kontaktach ministerialnych. Szpital Tczewski był oczkiem w głowie moich starań poselskich.
Życzę Państwu dużo zdrowia, radości życiowej oraz wszelkiej pomyślności. Pozdrawiam Wszystkich serdecznie.
JAN KULAS

Wokół nas

M. MYKOWSKA

Uczniowie klas maturalnych tczewskich szkół spotkali się
z wybitnymi polskimi sportowcami – Tomaszem Majewskim,
mistrzem olimpijskim z Pekinu w pchnięciu kulą oraz Piotrem
Małachowskim, wicemistrzem olimpijskim z Pekinu w rzucie
dyskiem. Zasadniczym tematem spotkania był jednak nie sport,
ale ogólnopolska akcja „Wspólnie przeciw białaczce”. Sportowcy postanowili zachęcić młodzież do zarejestrowania się na liście potencjalnych dawców szpiku kostnego. Na zachętach się
nie skończyło – olimpijczycy również się zarejestrowali.
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Internetowe muzeum miasta

Wirtualny spacer po Dawnym Tczewie

Dotychczas nie powstało i w najbliższym
czasie nie powstanie muzeum poświęcone historii Tczewa, dlatego też grupa pasjonatów postanowiła utworzyć muzeum
w… Internecie. Bodźcem do jego powstania była rocznica 750-lecia nadania
praw miejskich, to był najlepszy moment
na stworzenie miejsca, które będzie poświęcone dziejom naszego miasta. Strona
internetowa www.dawnytczew.pl ruszyła
30 stycznia 2011, w rocznicę powrotu naszego miasta do Macierzy.
Głównym celem Dawnego Tczewa jest prezentacja i promocja bogatej historii Tczewa, jego zabytków, architektury, dziejów
i losów mieszkańców. Wirtualne muzeum
składa się z trzech modułów:
– strony www.dawnytczew.pl, na której zamieszczane są artykuły i teksty dotyczące
historii miasta, jego zabytków, architektury, znanych i nieznanych tczewian, ludzi
zasłużonych dla jego rozwoju, wspomnień
mieszkańców, narodów zamieszkujących
Tczew w ciągu wieków, wyznań, organizacji społecznych, kultury, sztuki – słowem całości dziejów miasta.
– galerii archiwalnych fotografii, dokumentów, pocztówek, przedmiotów, medali, reklam, afiszy i wielu innych rzeczy
związanych z Tczewem i jego historią.
– forum (www.dawnytczew.pl/forum),
dzięki któremu można wymieniać poglądy na temat historii miasta, dzielić
się swoimi wspomnieniami, podyskutować, zadawać pytania, a także umieszczać zdjęcia z prywatnych zbiorów.
Po 9 miesiącach funkcjonowania Wirtualne Muzeum odniosło znaczący sukces.
Na stronie pojawiło się blisko 300 dokumentów i fotografii, odwiedziło ją prawie
35 tysięcy osób, na forum zarejestrowało
się 215 użytkowników, którzy napisali ponad 13500 postów.
Sympatycy Dawnego Tczewa podejmują także jak najbardziej realne działania. To
dzięki ich zaangażowaniu udało się odkryć
i wydobyć fragmenty nagrobków z cmentarza ewangelickiego wykorzystane jako bruk
uliczny przy ul. Chopina, posprzątać i uporządkować cmentarz żydowski przy szosie
Bałdowskiej, uhonorować miejsce śmierci
pilota Zenona Dolińskiego, którego samolot rozbił się na terenie ogródków działkowych na Czyżykowie w 1969 roku. Odkryli również słupki graniczne pochodzące
z przebiegającej w okresie międzywojennym
niedaleko miasta granicy Polski i Wolnego
Miasta Gdańsk, które zostały wykorzystane
w Parku Miejskim jako… schody!
– Tworząc Dawny Tczew chcemy nie tylko zebrać w jednym miejscu rozproszone
w różnych miejscach i instytucjach informacje o historii Tczewa, ale także liczymy na odkrycie nowych ciekawych faktów z dziejów
miasta – mówi Łukasz Brządkowski, koor-

dynator projektu. – Chcemy również odtworzyć wielokulturową i wielowyznaniową tradycję Tczewa i przypomnieć mieszkańcom
o innych narodach, które zamieszkiwały
nasze miasto. Dzięki pomocy Damiana
Weskamp możemy się kontaktować z byłymi mieszkańcami Tczewa narodowości
niemieckiej, którzy wyjechali z miasta po
II Wojnie Światowej. Dysponują oni często
niepublikowanymi zdjęciami i dokumentami. Interesuje nas również ochrona zabytkowych i historycznych budynków miejskich
oraz zwiększenie świadomości mieszkańców
w tym zakresie. Wiele cennych obiektów ulega dewastacji, a o wiele łatwiej jest je chronić
niż potem odrestaurować.
Dawny Tczew – Wirtualne Muzeum
Miasta jest tworzone dla mieszkańców
i przez mieszkańców, dlatego zachęcamy
do współpracy. Jeżeli ktoś ma ciekawe
wspomnienia lub informacje, zdjęcia
czy dokumenty, może się skontaktować

Historia

mailowo: koordynator@dawnytczew.pl
lub telefonicznie pod numerem 503070478.
Interesują nas przede wszystkim archiwalne fotografie miasta i pamiątki z nim związane. Każda osoba dysponująca nimi może
się do nas zgłosić, a my zeskanujemy zdjęcie lub sfotografujemy przedmiot. Oryginały zostają u właściciela, a my za jego
zgodą opublikujemy je w naszej galerii.
Partnerem projektu jest Archiwum Państwowe w Gdańsku i Narodowe Archiwum
Cyfrowe, które udostępniły zdjęcia i skany
archiwaliów, związanych z miastem.
Dawny Tczew jest finansowany z dotacji Gminy Miejskiej Tczew, Starostwa
Powiatowego w Tczewie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz sponsora Spółdzielni Pracy Usług
Kominiarskich w Gdańsku. Partnerem medialnym projektu jest portal tcz,pl, a wsparcia promocji udziela firma Multi-box.
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KRÓTKO
zzPRZEDŁUŻ WAŻNOŚĆ KARTY MIEJSKIEJ
Urząd Miejski w Tczewie przypomina uczniom wszystkich rodzajów
szkół w Tczewie, posiadających Kartę
Miejską, o konieczności przedłużenia
ważności karty na kolejny rok szkolny. Przedłużenia można dokonać
w punkcie Karty Miejskiej (w budynku dworca PKP – wejście od postoju
TAXI – przy świerku). Wystarczy
okazać podbitą legitymację.
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
Przypominamy też, że uczniowie
korzystający z ulgowych przejazdów,
oprócz karty miejskiej, winni mieć
przy sobie legitymację szkolną.

OGŁOSZENIA
zzPrezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Tczewie (II piętro) został
wywieszony wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność
Gminy Miejskiej Tczew, położonej
w Tczewie przy Al. Solidarności, oznaczonej nr działki 238/20 o pow. 113 m2,
obr. 6, KW GD1T/00016851/0, przeznaczonej do bezprzetargowej sprzedaży
w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
zzPrezydent Miasta Tczewa informuje,
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy
Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie
przy ul. Nadbrzeżnej, oznaczonej nr
działki 227/1 o pow. 102 m2, obr. 9, KW
GD1T/00016854/1, przeznaczonej do
bezprzetargowej sprzedaży w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
zzPrezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Tczewie (II piętro) został
wywieszony wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność
Gminy Miejskiej Tczew, położonej
w Tczewie przy ul. Nadbrzeżnej , oznaczonej nr działki 227/2 o pow. 107 m2,
obr. 9, KW GD1T/00016854/1, przeznaczonej do bezprzetargowej sprzedaży
w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
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ENERGIA W EUROPIE

(polityka energetyczna Unii Europejskiej w skrócie)
SEKTOR ENERGETYCZNY
Wyzwanie dotyczące energii jest jednym z najpoważniejszych sprawdzianów, z jakimi Europa ma dziś do czynienia. Wzrost cen energii oraz rosnąca
zależność od dostaw energii spoza UE
stanowią zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa i konkurencyjności unijnego przemysłu. Musimy podjąć zdecydowane działania, aby ograniczyć
poziom emisji i zahamować zmiany
klimatu. Aby przygotować infrastrukturę i instalacje w Europie na przyszłe
wyzwania, musimy również w trakcie
najbliższego dziesięciolecia przeprowadzić znaczące inwestycje.
Dlatego też strategia Europa 2020
zapewnia Europie trwałe i ambitne ramy
prawne w zakresie polityki energetycznej,
określa priorytety w dziedzinie energii
na kolejne dziesięć lat oraz przedstawia
propozycje konkretnych działań.
OGRANICZENIE ZUŻYCIA
ENERGII O 20 PROC. DO 2020 R.

Panele
słoneczne
na dachach
budynków
są coraz
częstszym
widokiem

Podniesienie efektywności energetycznej to jeden z podstawowych celów na
rok 2020, a także:
– warunek osiągnięcia naszych długoterminowych celów w zakresie
energii i klimatu
– najbardziej oszczędny sposób na:
• ograniczenie emisji
• podniesienie bezpieczeństwa energetycznego i konkurencyjności
• utrzymanie niskich kosztów energii.
SWOBODNY OBRÓT ENERGIĄ
Przesył energii elektrycznej oraz gazu
odbywa się poprzez sieci i gazociągi,
które często przebiegają przez kilka
krajów. Jakakolwiek decyzja w sprawie polityki energetycznej podjęta
przez jedno państwo ma nieunikniony
wpływ na inne państwa.
Środki na rzecz swobodnego obrotu
energią w ramach rynku UE przynoszą
obywatelom i przedsiębiorstwom wiele
korzyści, takich jak:
– konkurencyjne i stabilniejsze ceny

Środowisko

– większy wybór dla konsumentów
– większe bezpieczeństwo dostaw
– większa pewność w przypadku inwestycji w odnawialne źródła energii i infrastrukturę.
BEZPIECZNA I TANIA ENERGIA

Tę etykietę
można zobaczyć
w całej Europie

Rynek wewnętrzny funkcjonujący
w oparciu o odpowiednią infrastrukturę przesyłową i magazynową stanowi
najlepszą gwarancję bezpieczeństwa
dostaw, ponieważ energia zostanie poddana mechanizmom rynkowym i będzie
przesyłana do miejsc, w których jest
potrzebna. Konieczne są jednak zabezpieczenia dla odbiorców podatnych na
zagrożenia, a także na wypadek kryzysu dostaw. Unijna polityka energetyczna ma za zadanie chronić europejskich
obywateli przed takimi sytuacjami.
TECHNOLOGIE
Niezbędne jest przyspieszenie realizacji
projektów rozwojowych i demonstracyjnych dotyczących najważniejszych technologii, takich jak:
– biopaliwa drugiej generacji
– inteligentne sieci przesyłowe, inteligentne miasta oraz inteligentne
sieci
– wychwytywanie i przechowywanie
dwutlenku węgla
– magazynowanie energii elektrycznej i elektromobilność
– następna generacja energii jądrowej
– ogrzewanie i chłodzenie z wykorzystaniem energii odnawialnej.
Naukowcy i przedsiębiorstwa w UE
muszą zwiększyć starania, aby mogła
ona pozostać wiodącą siłą prężnie rozwijającego się międzynarodowego rynku
technologii energetycznych. W sytuacji
występowania wzajemnych korzyści powinni oni zacieśniać współpracę na rzecz
określonych technologii z państwami
trzecimi.
Więcej informacji znajdziesz na portalu Unii Europejskiej pod adresem:
http://europa.eu/news/index_en.htm
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Rok 2012 został ogłoszony przez ONZ „Rokiem Zrównoważonej Energii Dla Wszystkich Ludzi”.
W związku z tym Pracownia Edukacji Ekologicznej będzie prowadziła szereg działań o tematyce energetycznej. Już teraz
zapraszamy uczniów na konkurs:

Pracownia Edukacji Ekologicznej we współpracy z Gimnazjum nr 2 w Tczewie zaprasza do udziału
w XIII Miejskim Konkursie Ekologicznym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
XIII Miejski Konkurs Ekologiczny będzie odbywał się pod hasłem

„Międzynarodowy Rok Zrównoważonej Energii”.

K

onkurs dla szkół podstawowych
zostanie przeprowadzony 2 marca 2012 r. (piątek) w Gimnazjum
nr 2 w Tczewie.
Uczniowie zgłoszeni do udziału
w konkursie powinni wykazać się wiedzą i umiejętnościami z zakresu ekologii i ochrony środowiska, zdobytymi
na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych, spotkaniach w PEE oraz ogólnym oczytaniem dotyczącym tematu.
Zadania konkursowe będą uwzględniały także problematykę odpadową
oraz wpływ działań człowieka na stan
środowiska naturalnego.

Z

Prosimy o zgłaszanie uczniów:
• posiadających wiedzę o zależnościach w środowisku (zgodnie z nazwą konkursu)
• znających sposoby i formy ochrony
przyrody w Polsce i na świecie
• oraz najbardziej aktualne przykłady współpracy międzynarodowej w dziedzinie ochrony planety
przed negatywnymi skutkami
działalności człowieka.
Zadaniem uczestników zgłoszonych
przez szkoły będzie rozwiązanie testu,
w którym 1/2 pytań będzie związanych
z aktualnym hasłem konkursu.

Uczestników konkursu należy
zgłaszać do dnia 16.02.2012 r. /należy
podać dane ucznia, nr szkoły, nazwisko nauczyciela prowadzącego/.
Zgłoszenia z poszczególnych szkół
prosimy przesyłać na adres mailowy Pracowni Edukacji Ekologicznej
(pee@um.tczew.pl) lub faxem na nr
58 531 76 41.
Laureaci każdej kategorii wiekowej otrzymają atrakcyjne nagrody
ufundowane przez Pracownię Edukacji Ekologicznej.
Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy sukcesów.

EKOLOGIA W BIURZE (Cz.1 – Energia)

użycie elektryczności w biurach
jest ogromne, prądem zasilamy
praktycznie wszystkie urządzenia,
ale najwięcej pochłania go oświetlenie oraz systemy klimatyzacyjne.

Kontrolowanie zużycia energii jest
najlepszą metodą jej oszczędności, co
daje często ogromne korzyści finansowe przy jednoczesnym zmniejszonym
negatywnym wpływie na środowisko!
Używanie energooszczędnych
urządzeń pozwala ograniczyć ilość
pobieranej energii i w ten sposób
wpłynąć na zmniejszenie produkcji
energii elektrycznej (w Polsce produkowanej głównie z węgla), a co za tym
idzie zredukować emisję dwutlenku
węgla do atmosfery.

Co możemy jeszcze zrobić w celu
ograniczenia zużycia energii?:
• Wykorzystujmy naturalne światło
w sposób maksymalny.

• Nie nadużywajmy tzw. „stanu
czuwania”. Wyłączajmy wszystkie
urządzenia biurowe i sprzęt elektroniczny, kiedy go nie używamy
– również monitory!
• Instalujmy wszędzie tam, gdzie to
możliwe, funkcje umożliwiające
oszczędność energii (czujniki ruchu, wyłączniki zmierzchowe etc.).
• Wymieniajmy zwykłe żarówki
na energooszczędne. Wprawdzie
kosztują więcej, ale zużywają 80%
mniej energii i mają kilkakrotnie
dłuższą żywotność.

Środowisko

• Klimatyzacji używajmy tylko wtedy, kiedy jest to niezbędne.
• Pamiętajmy, że drukarki atramentowe zużywają wielokrotnie mniej energii niż laserowe.
• Kupujmy wielofunkcyjne urządzenia drukujące. Eksploatacja
ich jest dużo oszczędniejsza niż
w przypadku kilku oddzielnych
urządzeń posiadających te same
funkcje.
• Nie pracujmy w przegrzanych pomieszczeniach!

• Wietrząc otwierajmy co jakiś czas
całe okno zamiast pozostawiać
cały czas uchylone.
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SDK

25.11.

do 25.11.
do 9.12.

do 18.11.
do 25.11

Koncert z okazji Święta Niepodległości

IV Kociewski Konkurs Literacki im. R. Landowskiego

Konferencja w ramach Międzynarodowego Dnia
Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet

Halowa piłka nożna
– zawody miejskie
– zawody powiatowe

Badminton
(XL WIMSz)
– zawody gminne
– zawody powiatowe

Turniej Szachowy

Jesienny Turniej szachowy dla dzieci i młodzieży

Obchody Dnia Seniora

III Edycja Konkursu Świątecznego – Najładniejsza iluminacja świąteczna pt. „Jasno – kolorowo – świątecznie”

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
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SDK

15-17.11

Żuławy. Witold Bianga. Wystawa fotograficzna.

listopad –
– grudzień

27.11.

11.11.

8.11-11.12.

9:00-15:00

8:00-16:00

17:00

9:00-15:00

4.

6.11.

Turniej Szachowy

SDK

CKiS

SP 5 Tczew
Gniew

SP 12 Tczew
SP 12 Tczew

CKiS

CKiS, MBP,
CWRDW

CKiS

CWRDW

CKiS

3.

8:00-16:00
20:00

5.11.

VIII Tczewski Konkurs Twórczości „TKT 2011”
Koncert Mietka Szcześniaka

2.

Hala Sportowa
„PILAWA”

Miejsce

5.11.

Godz.

IX Turniej Bokserski z okazji 83. Rocznicy Odzyskania Niepodległości

Termin

1.

Listopad

Organizator

Spółdzielczy Dom Kultury
tel. 58 531 05 81

CKiS
tel. 58 531 07 07

Tczewskie Centrum Sportu
i Rekreacji, tel. 058 531 46 26;
Powiatowy Ośrodek Sportu,
tel. 58 530 02 81

MOPS
tel. 58 777 00 20

Towarzystwo Miłośników
Ziemi Tczewskiej
tel. 601 685 363

CKiS
tel. 58 531 07 07

Centrum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisły w Tczewie
tel. 58 530 44 81

Centrum Kultury i Sztuki
tel. 58 531 07 07

Klub Sportowy WISŁA
tel. 58 531 01 11

MIEJSKI KALENDARZ IMPREZ zz LISTOPAD 2011
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Ponad 2 tysiące uczestników festynu

„Zadbaj o zdrowie” znowu za rok

Ponad 2 tysiące osób przewinęło
się przez tczewski amfiteatr podczas festynu „Zadbaj o zdrowie”.
Jego celem była promocja zdrowego stylu życia, profilaktyka, edukacja prozdrowotna, a także rekreacja i rodzinny wypoczynek.
Festyn odbył się 2 października, patronował mu prezydent Tczewa Mirosław
Pobłocki, a głównym organizatorem
przedsięwzięcia był Przeorat Pomorski
Orderu św. Stanisława. Do organizacji
włączyło się wielu partnerów. Można
się było nie tylko przebadać, ale także
dowiedzieć, jak zapobiegać dolegliwościom. Wszystko to bezpłatnie.
Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie oraz NZOZ Przychodnia Rogowscy
przygotowały szeroko zakrojoną akcję
promocyjną w następujących zakresach:
wczesne wykrywanie choroby nadciśnieniowej, masaż rozluźniający górnej części
kręgosłupa i barków, wykrywanie wad
postawy u dzieci, badanie pojemności
płuc, testy pamięci, porady logopedyczne, porady psychologiczne i promocja
prawidłowego słuchu i mowy.
Laboratoria Medyczne Bruss przeprowadziły loterię, w której każdy los
wygrywał bezpłatne lub zniżkowe badania diagnostyczne. Tczewianie chętnie korzystali z możliwości zmierzenia
poziomu cholesterolu, poziomu cukru.
Personel medyczny przekonywał o konieczności przeprowadzania regularnych badań cytologicznych i mammograficznych.
Można było również zdiagnozować
swój rodzaj cery i zależnie od tego poznać prawidłowe zasady pielęgnacji.

Rozdawano ulotki dotyczące ćwiczeń
kręgosłupa, honorowego oddawania
krwi, prawidłowego żywienia, higieny
słuchu i mowy, prowadzenia zdrowego
stylu życia.
Nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych. Były konkursy, gry, zabawy
i oczywiście nagrody. Do akcji włączyła
się również policja proponując dzieciom
gry i zabawy zręcznościowe, a także
uruchamiając punkt informacji o bezpieczeństwie i prewencji.
Przez trzy godziny na scenie prezentowali się artyści „od przedszkolaków
do seniorów”. Wystąpiły m.in. dzieci
z Niepublicznego Przedszkola „Jarzębinka oraz Przedszkola nr 8, Harcerska Orkiestra Dęta, Chor Młodzieżowy
„Juventus”, Chór Męski ECHO.
Jak powiedział Stefan Kukowski, jeden z organizatorów, frekwencja
i ogromne zainteresowanie mieszkańców tym przedsięwzięciem oznacza, że
tego rodzaju akcje są bardzo potrzebne. Prawdopodobnie „Zadbaj o zdrowie” stanie się więc imprezą cykliczną – w przyszłym roku ma się odbyć
w połowie września.

O wojnie w bibliotece

W

rzesień jest miesiącem szczególnej pamięci o ofiarach drugiej
wojny światowej. Uroczystości patriotyczne odbywają się 1 września
w rocznicę wybuchu drugiej wojny
światowej oraz 17 września, kiedy
w 1939 roku miała miejsce agresja
ZSRR na Polskę. Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie włączyła się
w te obchody, organizując wystawy
i lekcje historyczne dla młodzieży.
W pierwszej połowie września można było zwiedzać wystawę „Zagłada
polskich elit. Akcja AB-Katyń”. Ekspozycja przygotowana przez Instytut
Pamięci Narodowej została podzielona na kilka bloków tematycznych
przedstawiających: współpracę ZSRR
i Trzeciej Rzeszy, atak niemiecki i sowiecki na Polskę, okupację, Akcję AB
i mord w Katyniu – przebieg, sprawcy
i ofiary. W drugiej połowie miesiąca
uczniowie szkół średnich uczestniczyli w zajęciach „A więc wojna… Tczew
w latach 1939-1945”, których celem
było ukazanie zbrodniczego charakteru działań prowadzonych przez
okupanta na Pomorzu. Treści przekazywane na zajęciach zostały zobrazowane fotografiami i dokumentami ze
zbiorów Biblioteki. Młodzież poznała
podstawową literaturę dotyczącą drugiej wojny światowej na Kociewiu.
Z obu propozycji Biblioteki skorzystało ponad 400 osób.
Zapraszamy na zajęcia regionalne
do tczewskiej biblioteki. Więcej informacji na stronie internetowej:
www.mbp.tczew.pl (zakładka: Sekcja Historii Miasta).

Było huczne otwarcie, teraz można obejrzeć wystawy

– Kamienica została wyremontowana w ramach projektu rewitalizacji
Starego Miasta – przypomniał Mirosław Pobłocki, prezydent Tczewa,
podczas uroczystego otwarcia. – Fabryka Sztuk, której przekazujemy to
miejsce, gwarantuje, że stale coś się
tutaj będzie działo.
Znajdująca się na parterze wystawa „Wielka wojna w małym mieście”
to ekspozycja upamiętniająca bitwę
o Tczew z 22 lutego 1807 r. Dzięki
przygotowanym planszom, obrazom
i zgromadzonym eksponatom, zwiedzający mogą zapoznać się z dokładnym
przebiegiem prowadzonych działań
wojennych, a sprawą przygotowanych
scenek, wczuć się w klimat epoki.

„Dzieje wojskowości
w Tczewie w XX i XXI
w.”, to z kolei doskonały
sposób na zapoznanie się
z historią oraz eksponatami 2 Baonu Strzelców,
47 Batalionu Strzelców
oraz 16. Tczewskiego
Batalionu Saperów.
Ekspozycja powstała
w celu upamiętnienia
pobytu saperów w na- Z armaty strzelili prezydent Mirosław Pobłocki
szym mieście, ich dzia- i przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn
łalności oraz pomocy,
jaką zawsze nieśli tczewianom w mo- nach od 8:00 do 18:00 oraz w weekenmentach kryzysowych.
dy od 10:00 do 16:00. Wstęp wolny.
Wystawy są otwarte dla zwiedzających od wtorku do piątku w godziM.M.
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M. MYKOWSKA

Hucznie, bo wystrzałem z armaty, otwarta została kamienica przy ul. Podmurnej 15. Po gruntownym remoncie, gospodarzem tego miejsca została Fabryka Sztuk, która przygotowała na otwarcie dwie ekspozycje – upamiętniającą bitwę
o Tczew w 1807 r. oraz 16. Tczewski Batalion Saperów.

www. tczew.pl
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